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50
száztúlival

olcsóbbért,
mint

b á r k i
másnál.

lególcsóbb rumburgi

vászonkereskedése
BÉCSBEN,

Rothenthuriu-Strasse Kr. 29,

vászonáruk
valódisága

s teljes
rőfmérték

biztositéka
mellett.

ismét egy nagy halmaz kitünő s valódi rnmbnrgi vásznat vásárolt meg,

MF* az érték felényi áráért "^Mf
s áruba bocsátja most azt, s addig, mig a készlet tart,

50 száztólival olcsóbbért, mint bárki más.

Megrendelések, postai utánvét vagy a pénzösszeg beküldése mellett, gyorsan és
lelkiismeretesen fognak eszközöltetni; mustrákkal 8 terjedelmesb árszabályokkal
kívánatra szivesen szolgálandunk.

Árszabály.
Egy fél tuczat valódi hollandi vagy irlandi vásionzsebkendő, 70 krtdl 1 ft. 20, 2 ft.

2 ft. 50 krig a legfinomabb.
Egy fél tuczat valódi rumburgi vászonzsebkendő 2, 3, 4, 5, 6 ftig a legfinomabb.
Egy fél tuczat valódi franczia batiszt-vászonzsebkendő 2, 3, 4, 5, 6 ftig a legfinomabb.
Egy fél tuczat jóféle cseléd- vagy konyhakendő 1 ft. 20 kr. 1 ft. 50 krig.
Egy fél tuczat jeles minőségü damaszt-törülköző- vagy damaszt-asztalkendő 2 ft. 50,

3, 4, 5 ftig a legfinomabb.
Egy asztal-téritek 6 személyre, azaz : 1 abrosz 8 6 asztalkendő 5, 6, 7, 8, 9, 10 forintig;

a legfinomabb 12 személyre még egyszer annyi.
Egy darab 80 rőfös legjobb minőségü rumburgi kanavász ágyneműre 9, 10, l l , 12 ftig

a legfinomabb.
Egy darab 25 rőfös jóféle házi-vászon 10, l l , 12 ftig a legfinomabb.
Egy darab 30 rőfös legjobb minőségü fehér fonalvászon l l ft. 50 kr., 12, 13, 14 ftig a

legfinomabb.
Egy darab 30 rőfös jóféle rumburgi vászon 13, 14, 15, 16, 18 ftig a legfinomabb.
Egy darab 40 rőfös szép hollandi vászon 15, 16, 18, 20 ftig a legfinomabb.
Egy darab 87 vagy 40 rőfös kitünő s ingekre legalkalmasb rumburgi vászon 16, 18, 20,

22, 24 ftig a legfinomabb.
Egy darab 52 rőfös legjobb minőségü házi-vászon 17, 18, 19 ftig a legfinomabb.
Különösen ajánlásraméltók a % és 6/« széles 50 és 54 rőfös valódi rumburgi, irlandi és

belga vásznak 23, 24, 25, 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 70 ftig a legfinomabbak.
Kaktárában találhatók továbbá 10,000 rőf legszebb őszi-kelmék hölgyek számára rőfie

25, 30, 40, 45, 50 krig a legfinomabbak.
Mindazoknak, kik 50 ft. értékü áruczikket vásárolnak, ráadásul egy csodaszép ruhakel-

mével vagy egy fél tuczat franczia batiszt kendővel kedveskedünk, — 100 forint
bevásárlásánál egy divatos finom long-Shawl a jutalom-dij. — Az e tárgybani
megrendelő levelek ekkép lesznek czimzendők: 782 (4—6)

„An S. INeth, Rothenthurm-Strasse Nr. 2 9 " ín Wien.

KILIÁN GYÖRGY magyar egyetemi könyvárusnál Pcsleu épen most jelent meg,
s általa minden hiteles könyvárusnál Magyarhonban kapható •

A VEGYTAN ELEMEL
Reguault G. V. eredeti munkája nyomán irta Nendtvich Károly.

91 fametszettel.
Második javított és tetemesen bővitett kiadás. Nyolczadrét. 649 lap.

Fűzve 3 ft. Angol vászonba igen csinosan kötve 3 ft. 60 kr. 795 2,2

Cs. kir. szab. növényi

hajfestö- és hajnövesztő-kenőcs.
Ezen kenőcs, mely kizárólag növényi anyagokból van összeállitva, a hajzatot

tökéletesen és tartósan festi, s igy a hajra s bőrre nézve, anélkül, hogy káros befolyással
lenne, — bátran használható ; a festés biztonsága s rendkivüli tulajdonsága által, az
eddig ajánlott hajfestő-kenőcsöket jóval felülmulja, a hajnak rendkivüli csinosságot 8
puhaságot, mely csak az ifjúkorban található, kölcsönöz. — Ezen kenőcsöt hosszabb

ideig használva, a veres hajak szép barna szint nyernek.

Szakálfestő-rudkenőcs,
mely ugyanazon tulajdonságokkal bir, mint a fennemlitett hajkenőcs, az a hajak sarja-
dékát, mig a beható kenőcs által eléggé festve van, hosszabb időre biztositja; ezen

rudkenőcs egyszersmind kitünő s felülmulhatlan bajuszpedrőnek is használható.
C ^ " E g y üvegcse hajfestő-kenőcs ára t ft. Egy darab hajfestő-rudkenőcsé80kr.

Hajtisztitó poré 40 kr. — Postai küldéssel 20 krajczárral több. 760 (5—6)
Főraktár PESTEN Török József gyógyszerésznél, király-utcza 7. sz.

Elöfizetésf fölhívás

Több állam által szabadalmazott 807 (1-8)

legjelesebb tenta-nemek,
ugymint:

AHzarin-iró" s másoló-tenta; többféle másoló-tenta;
Birmingham-Ink s szines tenták

Leonhard! Ágostontól Drezdából és Bodenbachból
különféle nagyságu üvegekbe töltve, kaphatók:

Gott ier Lu gyógytárában Munkácson.

MAGYAR SAJTÓ
politikai napilap

1864. oktober—deczemberi évnegyedére. á

Az év utolsó negyedének beálltával tisztelettel kérjük t. előfizetőinket, hogy meg-
rendeléseiket minél jókorább megtenni sziveskedjenek.

A Magyar Sajtó azon uton, melyen a mostani szerkesztésé^ vezetése alatt
a törvényes és szabadelvü irány barátainak rokonszenvét teljes mértékben
kinyerte, ezután is következetesen fog haladni, s minden erejével azon lesz,
hogy a küszöbön álló nagy kérdések megvitatásában is méltó helyet foglaljon
el, s az események és uralkodó eszmék hü magyarázója legyen.

Szabad legyen az olvasó-közönséget a Magyar Sajtó gyors közléseire, s mind
politikai és nemzetgazdasági czikkeinek irányára s belértékére, mind „Tárczá"-ja
közleményeinek nagy változatosságára figyelmeztetnünk. — Pest, szeptember 20-án 1864.

Heckenast Gusztav,
kiadó-tulajdonos.

Pákh Albert,
felelős szerkesztő.

ELÖFIZETÉSI FÖLTÉTELEK:
Félévre ; Postán küldve •. • 7 ft. — kr.
Félévre : Budapesten házhoz hordva 6 „ — „
Évnegyedre : Postán küldve 3 „ 50 „
É v n e g y e d r e : B u d a p e s t e n h á z h o z h o r d v a . . . . 3 „ — „

A Magyar Sajtó kiadó-hivatala.
2—6 (Pest, egyetem-utcza 4-ik szám.)

PETERLONGO JÁNOS
vadász-fegyverek gyárában

Insbruckban
a következő szabatosan kipróbált vadász-fegyverek találhatók készen

Az összes árak ausztriai értékben, ugymint:

60 darab tiroli cẑ l-lö rövid puska, & 5
lépésnyi távolságra, hajszálnyira kipróbálva, teljes hozzávalóval, dbja 34—90 ftig.

50 darab vontcsövü rövidpuska (Bürschstutzen),
félig ágyazva, vas- és öntött aczél-csővel, 150 lépésnyi távolságra kipróbálva,
teljes hozzávalóval 30—90 ftig.

100 darab szabályszerü sveiczi rövidpuska, egészen
ágyazva, angol öntött aczél-csővel, 150 -300 lépésnyi távolságra kipróbálva, teljes
hozzávalóval, darabja 48 ft.

1 0 0 darab duplapUSka, vascsövei, darabja 14-18 ft.

3 0 0 darab finOm duplapUSka, sodrony-csővel, darabja 30-120 ftig.

100 darab különféle egyszerű rövid s hosszu serétpuska,
7-24 ftig. m,|j

2 0 d a r a b SZOba-rÖVidpUSka, bajor mintára, hozzávalóval dbja 27 ll.

50 darab különféle vadászpuska, bock- s kétcsövü
rövidpuska és Lefaucheux-fegyverek, különféle áron.

Nehány száz darab Lefaucheux, Adam- s Colt-féle
revolverek, valamint egy- és kétcsövü sima- s vontvas- és sodronycsövü
terzerollok.

100 db. uj vontcsövü Eníield-muskéta szuronynyal,
darabja 20 ft., különféle fegyverek, ugymint: ™™lverek, karabinerek, czellő-
és szoba-pisztolyok, vadászkések és vadászati eszközök minden nemei.

Megrendelések, 6 havi időre ac.ept mellett, akkép teljesittetnek, hogyha a
megrendelő szilárdsága s hitelképessége hivatalosan bebizonyittatik. — Meg-
rendeléseknél fegyverengedélyi bizonyiték szükségeltetik. - Különleges
árszabályok ingyért. 783 (3-6)

Valódi liaarhiii virághagymákból,
ugymint: a*.

iácsintok tulipánok, tiliák, gladiolusok, crocas- és nárczizokból stb.,
épen most érkezett meg közvetlen Hollandiából az ezidei második küldeméuy,

s azok a legnagyobb választékban s legolcsóbb árért kaphatók:

Hoffmann K.-nál
Pesten, az „arany horgony"-nál, haltér I-ső szám alatt.

U ^ T Az árszabályok ingyért szolgáltatnak ki. 808 (1— )

Kiadó-tulajdonoi Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utcza 4. szám alatt Pesten 1864.

Pest, oktober 9-én 1864.
j

A magyar akadémiai palota jelen állása.

A »
ma fényes palota, melyet a hazai köz-

szellem a tudományoknak emel, s melynek
láttára száz meg százezer ember megnyug-
tató önérzettel mondhatja el magának: ehhez
te is járultál filléreiddel! — az akadémia
háza, minden fennakadás nélkül, szorgalma-
san épül s az egészen tető alatt álló, kivül-
röl bevégzett monumentális épület már
most is — bár nagy részét még mindig áll-
ványok takarják —- diszesen emelke-
dik ki a pesti dunapart háztömkelege
közül.

A közönséget méltán érdekli e
középületünk épitési menete, s épen
ez indokolt kíváncsiságnak vélünk
eleget tehetni, midőn az épités jelen
állásáról s az épület beosztásáról,
mint az most már világosan kivehető,
idöszakonkint megemlékezünk.

Elmondjuk egy közelebbi láto-
gatásunk alkalmával tett tapasztala-
tunkat.

A fő bejárás a lánczhid-tér felé
nyiló három ajtón vezet a nagy csar-
nokba, melynek boltozatai stuk-bor-
dáikkal szürke márvány oszlopokon
nyugszanak. Ezen oszlopok talapzata
veres, fejezete pedig fehér márvány-
ból van. Az oszlopok már mind fel
vannak állítva, a csarnok beboltozva
és a stuk-munkálatok felrakása folya-
matban van.

A nagy csarnokból nehány lép-
csőn feljut a látogató a nagy galle-
ria-alaku folyosóba, mely földszint,
az elsö és második emeleten ismét-
lődik; ezen folyosó összeköttetésben
áll az akademia-utczára nyiló ko-
csi-bejárattal és az ezzel összefüggés-
ben l e v ö kisebb előcsarnokkal. A
n a g y folyosóból jut az ember a fő-
lépcsőre, mely szürke márványból ké-
szül ea a második emeletig vezet föl.

Földszinten balra, a Duna felé, 3
teremben és egy az udvarra nyiló kü-
lön teremben vannak alkalmazva a
könyvtári helyiségek, melyek bolto-
zatai sugár vasoszlopokon nyug-
szanak.

A könyvtárral szoros összekötte-
tésben van a lánczhidtérre esö nagy
nyilvános olvasó-terem és az akadé-
miai tagok külön olvasó-szobája, azon-
kivül az udvarra egy nagy terem

Antiquák számára és még egy kisebb helyi-
ség az akadémiai tagok használatára.

Az akademia-utczára esö részben föld-
szinten 4 bizottsági ülésterem és a könyv-
tárnok lakása, valamint a Kisfaludy-társaság
terme van elhelyezve.

Az elsö emeleten a már elöbb emlitett
nagy (itt oszlopzatos) folyosóból nyilnak az
ajtók a közgyülési nagy terembe, melynek

a24, fehér-veres márvány oszlopai tartják
közönség számára alkalmazott karzatokat.
A terem maga öt diszes ablakkal, illetőleg
ajtóval, a lánczhidtérre eső erkélyre nyilik.
A nagyterem mennyezetét 24 karyatida
tartja.

A terem falainak alja 4 láb magas-

Az akad. palota szobrai : I. Törvénytudomány (Fénykép után).

ságban, valamint az ajtók is, az akadémiának
Mexikóból László Károly hazánkfia által

ajándékképen küldött mahagóni fá-
val lesznek boritva.

A dunai oldal közepén van to-
vábbá a kisebb és nagyobb rendes
ülésterem elhelyezve, egy előterem-
mel és összeköttetésben az elnöki és
titkári szobákkal, valamint egy külön
lépcsőn elérhető hivatalos irodával,
mely az udvarra szolgál.

A lánczhidtér felé, a nyilvános ol-
vasó-terem felett a természettudomá-
nyi osztály ülésterme és kísérleti
helyiségek vannak elrendezve. — (A
rendes ülés-terem, már igen előre
haladt; a gypszdombormüvek a lapos
boltozatu mennyezeten, valamint a
falakon már készek, s bizton remél-
hetni, hogy még ez őszszel tökélete-
sen elkészülnek; falai ennek is alul
mahagóni fával borittatnak.) Részint
az akademia-utczára, részint az ud-
varra vannak elrendezve a pénztár-
nok és titkár lakásai, külön lépcsővel.

A második emeleten a folyosóról
nyilnak az ajtók a nagyterem karza-
tára, mig a dunai és lánczhidtéri ol-
dalon az Eszterházy-képtárnak szánt
helyiség van alkalmazva. A termek
egyikéből bánsági márványból ké-
szült lépcső vezet az akadémiai nagy-
terem, a folyosó és lépcsőtér fölött
elhelyezett Eszterházy-képtár föter-
meibe.

Az udvarra esö részben a máso-
dik emeleten vannak a felsővilági-
tással ellátott helyiségek, melyek a
magyar képzőmüvészeti társulatnak
adattak ki haszonbérbe.

Az akad. utczára eső részben a
képtárfelügyelő és szolga lakásai van-
nak alkalmazva, valamint az utczára
esö mezzaninban (fél emeleten) is,
a szolgák számára készült lakások
vannak.

A lánczhid-térre esö közép resz-

41-ik szám. Tizenegyedik évfolyam.

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

Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárn«pi Ujság és Politikai Újdonságokat illetóleg, 1863. novem-
b*r l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöriIgtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szá-
mára hirdetmények elfogad, Hamburg és Altnnábnn : Haaseiistein és Vogler. — M. Frankfurt-
bnn : Otto Moflipn és Jaeg«r könyvkereskedése; Bécsben : Oppdik Alajos, — és Pesten : a ker-
t(HZ-gnzáiiHz»ti ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás titán 30 ujkr.
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ben, illetőleg az akadémiai nagyterem, nagy
folyosó és lépcsötér feletti helyen 8 nagy
képtári terem van alkalmazva, melyek kö-
zül a 4 legnagyobb felsövilágitással van
ellátva. — Ezen helyiségek fogják a képtár
középpontját képezni.

A külsö homlokzat közepén az akadémia
hat tud. osztályára vonatkozó szobrok lát-
szanak, (melyek Wolf berlini tanár és szob-
rász műtermében készültek, s melyek egyi-
két, a törvény tudomány j elvényét, lapunk mai
számában fényképi másolat után közöljük;
késöbb a többieket is meg fogjuk ismertetni);
a dunai oldal közepén még 4 más hasonló
tárgyu szobor fog felállittatni, a sarkokon
pedig különféle nemzetbeli tudósok és mü-
vészek szobrai alkalmaztatnak (Galilaei,
Révay, Leibnitz, Newton, Des Cartes és
Rafael). — A középső épületnek négy sar-
kára pedig sphynxek fognak tétetni. — A
külhomlokzaton alkalmazott márvány be-
rakványok pécsi márványból vannak.

A könyvtár már jövö évi sz. György-
napra be lesz rendezve, valamint a magán
lakások is. A nagy termet és a képtári he-
lyiséget kivéve, a vakolási munkák legna
gyobb részt már elkészültek. — Az udvar
és a többi részek is, a nagy termet és a fe-
lette lévő képtárt kivéve, még ezen öszszel
ki lesznek vakolva.

A lakások egy részébe e napokban
ideiglenesen már az épitési személyzet fog
költözni, és teljes reményünk van, hogy
jövö sz. György nap után az Akadémia
tudományos müködése már a palotában fog
folyni. — A nagy terem pedig, ha csak né-
mileg kedvező anyagi viszonyok közt foly is
az építkezés, hasonlóképen jövö évi május
vagy juniusban egészen elkészülhet, s ha
kedvez a szerencse, összesen három évnél
nem sokkal több időbe fog kerülni a tudo-
mányok fényes magyar hajlékának teljes
fölépitése. Óhajtjuk, hogy ugy legyen.

Csaba királyfi.
(Székely rege.)

I.
„Legyünk mi bár a föld ölében,
Nagy messze tájon, — fönn az égen,
Ha zúg a vész : — mi itt leezünk. —
A földre, vizre, tűzre, légre
Megesküszünk Hadúrra végre.
Hogy itt leszünk, megérkezünk!"

Csaba királyfi s hősi serge
Igy esküvék, nagy utra kelve . . .
Ám alig távozék tova :
Már zúg a vész; — körül a népek
A székelyekre rátörének.
Már lángban a csaták hona . . .

A nap ha kél, ha estve tér meg,
Omlása nem szünik a vérnek,
Csendül a kard, röpül a, nyíl; —
Az ősz Gyulák csatás szavára
Ezrek borulnak éjszakára,
Csak nyil a sir, meg ujra nyi!.

A roskadók szivén a bánat
Keserg, borong, a kis haz nak
Vesztéti, — kit a vész eltemet. —
— De im, vihar zúgása hallik,
A két hegy orma egybehajlik,
A föld inogva reng, remeg. —

S e jelt amott a bérezek alján
A távozók vezére hallván :
Szakasztja folytatott utat,
Viaazasiet vitéz hadával.
S a kis haza szorosin átal
Sötétlő éjfélen jut át. —

Mint óriáe sasok leszállnak,
Terén a vértivó csatáknak,
A melyet vér, 8 halott lepett. —
Riadva kél az éj csatája,
S reggelre a hadak hazája
Szabad, a fölötte fény lebeg.
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És mig a székely földerülve
Áldoz, toroz tömegbe gyűlve
A honszabadság ünnepén :
Dobogva nyargal hős Csabának
Csapatja el az éjszakának
Sötétebb, rémesebb felén. —

IL
Sok század év feküdt le sirba,
Nagy boldogan uralta, b'rta
A székely bérezi kis honát;
A gyönge sarjak nyolezad ágon
Vénültek el; — s ha volt — csatákon
A hir babérját Ők fonák.

Feledve leit a hős királyfi,
Ki egykoron ment ujra látni
Kicsiny csapattal, — őseit;
Az ősöket, kik ott maradtak
Tövében a kopár órainak
Meglakva annak völgyeit.

De majd körül a népek árja
Hosszan pihenve, uj csatákra
Erősödött és népesült,
És esküvéuek, inditanak
Uj harczokat; a kis hazának .
Határin a vész ujra gyült.

Iíivalg a harcz . . . csaták csatája . . .
Bukott a székely! . . . Ős hazája
Pusztára vált, tiport berek . . .
A nép egyrésze sirba ásva,
Járomban nyög igázva mássá,
A vér folyik, a köny pereg . . .

De mig az ellen nagy sötéten
Dúl, rombol a tip ;rt vidéken,
A szél viharrá öltözik. —
Zúg, egyre zúg, mindegyre jobban,
Zajong titkolva bús jajokban
Hogy elhat messzi földekig . • .

És im az égen, éj delében
Habos lovon, szilaj-sötéten
Lebeg Csaba, s halott hada, -•
Kik már aludtak néma-sirba,
De kiknek álmát szerte birta
Szakitni a vihar szava.
S hol vér borul a hon gyöpére,
Az éji hős had arra téré;
Mint barna köd, leszállanak . . .
Pendül a húr, Csabának íjjá
A holtakat életre hivja,
S megnépesülnek a hadak . . .

Kigyul a harcz, s hajnalra kelve
Az ellenség mind földre verve.
A kis haza megint ezabad!
S a harezos árnyak serge rendbsn
Az égen, vissz* néma csendben
Vonul, halad, — halad, — halad . . .

III.
Hatodszor lett a dőlt diófa
Hajtása vénné, — a mióta
A székely békességben él . . .
A dédapáknak nyolezad íze
A társaság szép gyönge szüze
Csaba királyfiról beszél . . .

örömbe zeng a nép danája,
Boldog, szabad kicsiny hazája,
Magának szánt vet és arat;
Törvényt nem ir más nép eléje,
Nappalja vidám, — csendes éje;
A bú, ha jön is, nem marad.

— S im, gyönge szellő futva futkos :
Szegény hazánk halálra jut most.
Zúdul körül a nép megint!
El nem feledve őse harczát,
A boszut ők szivökben tartják,
Mely győzni halni, harczra int.

És gyülének ezernyi ezrek,
Mint ár folyási szélerednek,
S a kis haza eldöntve lesz . . .
Völgygyé hajol a dombok alja,
Nehéz terhét nyögvén, eokalja,
A székely jajra ébredez.

Az ősök rakta büszke fészkek,
Az ősi várak dúlva lesznek;
Az ősi vallás is veszve van,
Szent kincse árnyas sok bereknek,
Oltári n>-.mzetisteneknek :
Halomra döntve, törve van.

— S m st harm id izben reng a föld meg,
A bérezíokok zajongva nyíriek,
S öléban egynek ér fakad . . .
E kis oatak zajongva nyargal,
Hegy, völgy lapályon fürge zajjal
Nagy sebten omlik, fut, gzalad . . •

Tengerhez érve, hirt ad ennek,
És habjai a tengereknek
Tolongva összegyülenek.
Hegyekké nő a tenger árja
E a partot, mely ölébe zárja
Csapdossa, mignem megreped.

És harmadizbei kél az alvó
Királyfi; — és a bősz haragvó
Habokra, onnan égre hág . . .
t tana népe, és nyomulnak
Határin a fehér tejutnak
Megvéd'ni ujra a h a z á t . . .

Suhogva, lengőn földreszállaak,
Már hősöket alig találnak.
De népesül a harcz tere
Csabának egy bűvös szavára,
S békét te-emt a kis hazára
Megint Csabának fegyvere.

Sötét emésztő gond ölében
Borong a székely most megint,
S virra?ztva gyászos néma éjen
Gyakorta ég felé tekint;
A szellemi hadaknak utja
Ujból nem népesül-e meg?
Vár . . . vár . . . Csaba megesküvék, hogy
Nem hagyja ezt a nemzetet.

Marikovszky Gábor.

A vakmerő.
Elbeszélés JÓKAI MÓRTÓL.

(Folytatás.)

II. Katalin szenvedélyes tarokkjátszó
volt. Különösen kedvelte azt a nemét ez
elmés mulatságnak, a mit késöbb egy hires
orosz hadvezérről csakugyan Paskievicsnek
neveztek el.

E játékhoz mulhatlanul négy részvevő
kell; a czárnön kivül Daskoff herczegnö,
Orloff herczeg és Karr tábornok ültek a
j átszó-asztalnál.

Ez utóbbi, kitünő jeles hadvezér volt —
in petto. Mint tarokkjátszó pedig épen rit-
kitotta párját. Mindig nyereséggel kelt föl
az asztaltól. Semper victor! Még öt nem
látta fizetni senki. A czárnönek azért volt
különösen kedvelt embere. Azt mondta,hogy
ha egyszer sikerülne neki csak egyetlenegy
rubelt elnyerni Karrtól, annak fület csinál-
tatna, s a nyakában hordaná.

Az is meglehet egyébiránt, hogy Karr
tábornokot az ellenfél hibái segiték szün-
telen győzelemre; a kér, magas h-ilgynek
sokkal több bajuk volt Orloff szép szemei-
vel, mint hogy figyelmüket egészen fölada-
tuknak szentelhették volna, Orloff pedig
annyira szerencsés volt a szerelemben, hogy
nem lett volna igazság a földön, ha a játék-
ban épen olyan szerencsétlen nem lett
volna.

Egyszer ugy, mellesleg, — kártyakeve-
rés közben előfordult a szó, hogy az mégis
szégyen gyalázat, hogy egy ilyen szökevény
kozák, mint ez a Pugacseff, képes lehet az
orosz birodalom európai negyedrészét maga
számára meghódítani, az orosz seregeket
rendre megpiszkolni, a legderekabb tisz-
teket gyalázatos halállal kivégezni, s most
még Orenburgot ostromolja, mint valami
igazi potentát.

— Pedig ismerem azt a ficzkót! jól is-
merem, monda Karr; mig a fölség élt, kár-
tyáztam is vele Oranienbaumban, ostoba kö-
lyök ez; valahányszor „carreau"-t hivtam,
mindig „coeur"-t adott bele.

— Ugy látszik, most még roszabb játé-

427

i

kos, monda a czárnö, most a „eoeur"-1 üti |

"P1<L)ivat volt azon időkben az orosz ud-
varnál franczia szójátékokatel ejtegetni
„Coeur" francziául szivet jelent, „pique" pe-
dig döfést.

— Igen, mert hadvezéreink tehetlenek!
Volnék csak én ott.

— Ugyan legyen olyan jó, menjen oda;
monda gúnyosan Orloff.

— Ha ö felsége parancsolni fogja, ké-
szen vagyok rá.

A h a tarokkpartie csorbai szenvedne
ön miatt;'mondá tréfásan Katalin.

. Hiszen az alatt vadászatokat tartha-
tunk Pétershoffban; vígasztala a czárnőt Or-
loff. S az nagyon kedves czélzás volt Kata-
linra nézve.Pétershoffban élte ö legvidámabb
napjait. Ott ismeré meg Orloffot. Kegyteljes
mosolylyal inte Karr tábornoknak.

— Nem bánom, de két hét alatt vissza-
térjen.

— Ah, mit két hét! dölyfösködék Karr.
Ha felséged parancsolja, ma,még ez órában
szánra ülök; hárotn nap, három éjjel odaérek
Bugulminszkába, negyednap rendbeszedem
a kártyáimat,ötödrap megirom a ficzkónak,
hogy én vagyok a kihívó, s hatodnap ,,vo-
latl'-ot adok a gazembernek, s heted, nyol-
czadnap őt magát,mint pagát ultimat teszem
lánczra kötve felséged lábaihoz.

A czárnö fölkaczagott a tréfás hadvezéri
műszavakon s Orloffra bizta, hogy lássa hát
el a szükségesekkel a hires pagát-fogó tábor-
nokot s aztán kerüljenek Pétershoffba.

A dolgot komolyan vették s Orloff ki-
adatta Karraak a czári parancsolatot, mely
szerint ö bizatik meg a déli orosz hadsereg
fövezérségével. Egyúttal tudata vele, hogy
micsoda haderőkkel rendelkezhetik. Bugul-
minszkában áll Freymann tábornok, hatezer
gyaloggal, két ezer lovassal és harminczkét
ágyúval, hozzá csatlakozhatik még Cserni-
cseff ezredes Szimbirsk kormányzója, a ki
másfél ezred rendes lovasságot vezet tizen-
két ágyúval; s utközben fogja találni Nau-
inann ezredest két zászlóalj testőr gránátos-
sal. Ezeket okvetlen magához vegye, mert
az lesz seregének a magva.

Karr még azon éjjel elutazott. Fötakti-
kája volt a gyorsaság a hadi mozdulatok-
ban. Hanem ezt a pontot, ugylátszik, hogy
roszul tanulmányozta; mert nagy előképei:
nagy Sándor, nagy Fridrik, Hannibál stb.
szintén gyorsan utaztak ugyan, de hadsere-
geikkel együtt, mig Karr elégnek találta, ha
ő maga siet.

A két zászlóalj testőr gránátost elö is
találta az útban, kiket Orloff meginditott, s
azt parancsolta ezredesüknek, hogy csak
siessenek utána. Minden csárdánál megállt
a kérdezősködött Pugacseff felöl; mindenki
rérnts csodadolgokat beszélt neki felöle;
Karr mindenkit megvigasztalt, hogy csak
várjanak, egy pár nap mulva kötözve fogja
erre hozni a szörnyeteget.

Karr azt hitte, hogy gyorsabban már
nem lehet utazni, mint a hogy ö szánkázott
Bugulminszkáig. Pedig lehetett.

Egy kozák lovas, ki vele egy időben
indult el Szentpétervárról, harminczhat órá-
val hamarább érkezett Pugacseffhez, lüirr
tábornok jövetelét és seregeinek állását tu-
datni vele.

Pugacseff legelőbb is kétezer kozákot
inditott el, hogy a tábornok háta mögé ke-
rüljenek s a hozzásietö gránátos zászlóalja-
kat tőle elvágják.

Karr senkivel sem állt tanácskozásba.
Bugulminszkában félretolta maga elöl Frey-
mann kollégáját; engedje öt végezni egye-
dül. Itt nem ütközetre, de vadászatra kell
készülni. El kell fogni elevenen a fenevadat.

Csernicstff utban volt már ezer kétszáz
lovassal és másfél üteg ágyúval, midőn azt
a parancsot kapta Karrtól, hogy vesse át
magát a Szakmara folyón, s állja el Puga-
cseff háta mögött a viszavonulási utat, mig
ő a derék-haddal szembe nyomuland rá, 8
akkor majd fogják egyszerre két tüz közé.

Csernicseff azt hitte, hogy okos embe-
rekkel van dolga; mint egyszerü osztályve-
zető, sem a tábornokában nem képzelt annyi
ügyetlenséget, hogy az ellenség derék-hadát
ö rá magára engedje rohanni, sem Pugacseff-
ben annyi taktikátlanságot, hogy a mig a
derék hadat maga elött látja, mindenestül
egy kis hadosztály elpusztításához fogjon.

Es az mind a két részröl megtörtént.
Pugacseff engedte ellenségét szépen át-

jönni a befagyott folyón, akkor egyszerre min-
den oldalról rárohant, a jeget betörte a há-
tamögött, s az egész hadosztályt leaprittatá.

Csernicseff harminczöt tisztjével foglyul
esett. Ezeket Pugacseff mind, az ut melletti
fákra sorba felkötteté.

A tizenkét ágyút is elfoglalta.
Ekkor aztán győzelem-ittasan indult

egész seregével Karr ellen.
Az is sietve közelitett felé "Bugulminsz-

kán innen harminczhat verstnyire találko-
zott e két tábor egy kis kozák falu alatt.

Karr tábornok elbámult, midőn a kép-
zelt gyülevész helyett egy rendes hadsere-
get látott maga elött, ezredekre osztva, s
ágyúkkal ellátva.

Freymann azt tanácsolá neki, hogy
miután Csernicseff megbizható ezredeit el-
küldte magától, most a lovasságával ne so-
kat müködjék; hanem iparkodjék a falut el-
foglalni működési alapul s gyalogságát
használja a lázadók ellen.

Az elbámulás sora még csak azután kö-
következett Karr táborrokra.

Látta a megvetett gyülevészt rendes had-
ceapatokban, szuronyszegezve közelíteni ez-
redei felé; látta a hidegvérrel kivitt mozdula-
tokat egész ezredektől, a legnagyobb ágyu-
tűz ellenében; látta a vakmerő elszántságot,
a mivel védett állásaira rohantak; láttá,
hogy itt hősökre talált,— zsiványok helyett.

Da a mi legjobban boszantá, az volt,
hogy ezek az ostobák milyen jól tudnak
ágyuzni.

Hiszen Szent-Pétervárott elővigyázatból
nem vesznek fel kozákot a tüzérség közé,
hogy ne legyen, a ki e fegyver kezelését
megtanítsa nekik, s ims ezek a tudatlanok a
tegnap rabolt ágyukkal ugy lőnek, mint a
ki egész életében azt tanulta, gránátjaik
már több helyen felgyujták a falut.

Ennek véget kell vetni. A lázadóktól
vissza kell foglalni az ágyukat.

A tábornok rohamra vezényelte egész
csatavonalát s tartalékát magához vonva,
azzal az ellenség dereka ellen intézett egy
egy eldöntő csapást.

Gyalog ezredei szuronyszegezve indultak
a tüzokádó telepek ellen, mig ugyanazokat
másfél ezer lovasnak oldalba kellett venni.
E másfél ezer lovas között nem volt több
kozák, csak háromszáz.

A harcz legnagyobb hevében egyszer
csak különvált az a háromszáz kozák s át
n y a r g a l t az ellenséghez. (Foiyt»tá»» k6v«tke«ik.)

azonban az élelmi szerek eltartásának tudo-
mánya ritkán van szilárd alapra fektetve.

Mit a latin konyha szolgáltat, természe-
tesen kevésbbé kedveljük, mint azt, mit házi
asszonyaink készitenek. Es házi asszonyaink
mégis sokat tanulhatnának a latin konyhá-
ban. Söt átalában nagyon kivánatos volna,
hogy konyháinkon a vegytan szabályai na-
gyobb tekintetre méltattatnának.

Mint tudjuk, nemcsak ugyanazon gyü-
mölcs különböző válfajai között létezik nagy
különbség az abban foglalt sav tekintetében;
hanem nagy különbséget találunk e tekin-
tetben még ugyanazon választékban is a
különböző években. A gyümölcs minősége
az esztendő minémüségétől függ- Ha az esz-
tendő jó, azaz meleg, akkor a czukortarta-
lom nagyobb a gyümölcsben; és habár a
szabad sav tartalma nem különböző is lé-
nyegesen : a savanyu íz mégis háttérbe lép;
mert nemcsak több czukor, hanem több lé is
van a gyümölcsben. A czukor, valamint a
nedvben feloldott, anyagok, főleg a mézga és
pectin (bizonyos kocsonyanemü anyag) be-
burkolják a savat, és nem engedik, hogy an-
nak íze oly tisztán előtűnjék.

Átalában a bogyógyümölcsben nagyobb
mennyiségü szabad sav foglaltatik, mint a
csontár- és maggyümölcsben. Ehhez járul
még, hogy a bogyógyümölcsben a savanyu
íz még határozottabban lép elő, mert benne
a mézga és pectin mennyisége kevesebb. Az
egres például czukorban aránylag gazda-
gabb; 6 — 8% czukrot, találunk benne, ho-
lott a szabad sav csak 1 — \l/2

0/0-Te rug.
Mindkettő aránya ízlésünkre meglehetősen
helyes. Az oldható anyagok (mézga, pectin)
különösen a sárga fajoknál érezhetők; ezek
sokkal gazdagabbak e tekintetben, mint a
vörösek, mialatt czukortartaimuk is cseké-
lyebb, de csekélyebb aztán szabad savtar-
talmuk is. Jobb esztendőkben a czukortar-
talom 1 — 2% tel nő, mialatt a sav mennyi-
sége keveset változik.

Ellenben a ribiszkénél a sav már inkább
érezhetővé teszi magát E gyümölcs sok em-
bernek nagyon savanyu, söt nedve még a
fogakat is megtámadja, minélfogva több-
nyire czukorraí eszik. Ennél az élesen ki-
tünö savanyú ízt nem egyedül a savtartalom
okozza (mi a vörös fajnál 2%-tet, a fehérnél
2:Vl0%-tet teszen), hanem nevezetesen a ke-
vésbbé kedvezö arány, mely e gyümölcsben
a sav és a czukor között létezik; mihez még
a pectinben és mézgábani szegénység járul.

A gyümölcs eltartása.
Mutatvány dr. Bardo<-z Lajos ily czimü dolgozatából :

Az élelmi szerek eltartása."
(Vége.l

A gyümölcsnek becsinalt alakban eltartása-
Miképen kell a különféle gyümölcsöket

becsinálni vagy befőzni, a gazdasszonyi és
szakácskönyvekben van elősorolva. Ezekben

a pectinben és m g á g y g j
Kedvező esztendöben a czukortartalom 1 0

tel növekedik; és ez, habár jelentéktelennek
látszik is, az ízlésre mégis lényeges, mert ez
által a sav és czukor közötti arány teteme-
sen javul, mi 1 : 2-ről 1 : 3r'/10-reemelkedik.

A meggy savban kevésbbé gazdag, mint
a ribiszke, és emellett czukortartalma tete-
mesen nagyobb, ugy, hogy a kettő kö-
zött igen kedvező arány létezik, tudniillik
1 • fi8/i . o 1 0 .

A szakácskönyv azonban mindezen vi-
szonyokra a gyümölcsök becsinálására vo-
natkozó szabályainál nagyon keveset ügyel,
és főleg az egyes évek ingadozásaira sem-
mit sem figyel. Itt az egész különbség
kiegyenlítése a házi asszonyra bizatik, és
innen van aztán, hogy némely években
a savanyúbb gyümölcsöknél, mint egres-
nél, meggynél, ribiszkénél stb. a savanyu
iz nagyobb mértékbeni feltűnése miatt
sokkal nagyobb mértékü czukor igényel-
tetik, mint a mennyi a gyümölcs eltar-
tására szükséges, és ezáltal a gyümölcs ter-
mészetes savanyu ize elrontatik. Ugyanezen
czélt vegytani uton sokkal olcsóban elérhet-
jük, ha a sav egy részét légköneg folyadék-
kal (ammoniákfolyadékkal) semlegesítjük
(neutralizáljuk.) Ez ugy történik, hogy a
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becsiuálandó gyümölcshöz csak annyi czuk-
rot adunk, mennyi annak eltartására okvet-
lenül szükséges, s annak helyét annyi lég-
köneggel pótoljuk (minek kellő keverés
mellett kell megtörténnie,) mennyi a gyü-
mölcs izét helyreállítja. Ha esetleg kelleté-
nél több légkönegfolyadékot vegyitettünk
volna a gyümölcshöz, mi a szines gyümölcs-
nél azáltal ismerhető meg, hogy a gyümölcs
szine megváltozik, e bajon az által segithe-
tünk, hogy óvatosan eczetet vagy más savat
csepegtetünk a gyümölcs közé.

Nagyobb gazdálkodást a czukorban azon
gyümölcsök becsinálásánál lehet elérni, me-
lyek nem hosszu ideig elállásra, hanem azon-
nali elfogyasztásra vannak szánva ; mint-
hogy itt a czukornak nem az feladata, hogy
a gyümölcsöt tartóssá tegye, hanem az, hogy
annak izét megjavítsa. Minél savanyúbbak
a gyümölcsök, természetesen annál nagyob-
bak a megtakarítások is.

Ha a légkönegfolyadék, nem épen kelle-
mes szaga miatt (mely azonban elenyészik,
mihelyt a légköneg a sav által megkötte-
tik,) előítéletet keltene a házi-
asszonyok elött: helyette szik-
sót lehet használni. Ennél azon- - - j
ban a gyümölcs nagy habzására ;_ ~- ~
előre el kell készülnünk, s en-
nélfogva elég tágas edények-
ről kell gondoskodnunk, hogy
a kifutást megelőzzük.

A különféle gyümölcsök-
nek, ugymint meggynek, cse-
resnyének, a különféle szilva-
fajoknak, baraczknak, egresnek
stb. egy nagyon czélszerü és
tudományos alapon nyugvó el-
tartási módja következő. A
puha rongygyal minden ned-
vességtől megtisztogatott ép
gyümölcsök gyümölcsös üve-
gekbe vagy szük nyilásu fa-
zekakba rakatnak, oly mennyi-
ségben, hogy az edények tele
legyenek. Ezek azután disz-
nóhólyaggal oly gondosan el-
záratnak , hogy azokba se lég,
se nedvesség be ne juthasson.
A hólyagfedőnek nem szabad
a gyümölcsöt érinteni. Ezután
az edények egy üstbe állíttat-
nak, melynek fenekén fából
készitett rostély van, és szal-
matekercsek által mind egy-
mástól, mind az üst falaitól
gondosan elszigetelteinek. Az
üst hideg vizzel megtöltetik,
és a benne levő viz tűznél, melynek eleinte
mérsékelten kell égni, hogy az üvegek el
ne repedjenek, egy óranegyedig főzetik.
Miután az üstöt a tüzről levettük s benne a
vizet meghűlni hagytuk, abból a gyümöl-
csös edényeket kiszedjük és száraz hüs helyre
teszszük. A gyümölcs ily módon elkészítve
egy évig s tovább is eláll. — Egyre külö-
nösen kell ügyelnünk, tudniillik arra, hogy
az edényt, felnyitása és tartalma egy részé
nek kivétele után gyorsan és gondosan be-
zárjuk, és azt ily alkalommal, valamint
máskor is legkevésbbé se rázzuk vagy in-
gassuk, mert különben a gyümölcs megrom-
lása következnék be.

Gyakran megtörténik, hogy a becsinált
gyümölcsök és más növényételek a szokás-
ban levö eltartási módok mellett nem álla-
nak el, és a több ideig való eltartás minden
elő vigyázat, söt a gyümölcsnek czukorral
behintése mellett sem eszközölhető a nélkül,
hogy az élelmi szer erjedésbe ne menne át.
Erre vonatkozólag Artus jénai tanár az efféle
élelmi szerek eltartására gorombán őrölt
faszenet ajánlott, minek használását „Phar-

maceutische Zeitschrift1' czimü folyóiratában
irta le. A nevezett tanár a gyümölcsöket,
vagy más becsinált növényféléket, bárminő
módon voltak is azok becsinálva, viaszos
papirossal fedte be E fölé jól kinedvesitett
hólyagot alkalmazott, oly nagyságban,minő
az edény torkolata volt és erre 1—1 % hü-
velyk vastagságú rétegben,frissen kihevitett
és azután meghütött faszénport alkalmazott,
mely szénréteget minden négy-öt hét mulva
megujitott. Artus tanár ily módon másfél
évig eltartotta a gyümölcsöket, és más nö-
vényételeket, a nélkül, hogy azok jóságuk-
ból és sajátságos izükből valamit vesztettek
volna. Az emlitett eljárásnál csak arra kell
főleg ügyelnünk, hogy az elteendő növények
sértetlenek legyenek, s a faszén, alkalmazása
előtt, frissen meghevittessék; minthogy a
friss hevítés annak rofhadásgátló erejét
gyarapitja, melyből a szén több ideig tartó
állás által nagy mértékben veszt. Artus
tanár e pontra vonatkozólag még azon ész-
revételt teszi, hogy a faszénpor még azon
esetben is nagy előnynyel használható, mi-

Azonban ezen javítási eljárással azon baj
van összekötve, hogy a gyümölcs men-
nyisége kevesbedik, és hogy némi meny-
nyiségü czukrot kell hozzáadni. Biztosabb
tehát, hogy a javítást mindjárt első izben
nagyobb gondossággal eszközöljük. Erre
vonatkozólag nem fog mindenki előtt isme-
retes lenni a következő eljárás, mely a
czukrászok újságából van véve. A megsava-
nyodott gyümölcshöz tisztított hamuzsir
teendő, és pedig minden itcze gyümölcsre
egy késhegyni, s a gyümölcs azután ujból
befőzendő. Ez által a megsavanyodott gyü-
mölcs megint teljesen helyreáll. Ha a ha-
muzsirt ujabb befőzés nélkül elegyítjük a
gyümölcshöz, ez is segit a bajon, de nem oly
gyökeresen. Megjegyzendő azonban, hogy
az emlitett javítási eljárás által a gyümölcs
eredeti szine egy kissé elvesz.

Garam-kis-sarlói ref. templom. (Szabó István rajza után.)

don az eltett gyümölcsök már erjedésbe
kezdenek menni. Ez esetben a faszénpor al-
kalmazásának azon hatása van, hogy az
erjedés tovább haladását megakasztja, a
gyümölcsnek rothadt szagát elveszi, mi ál-
tal annak kellemes ize helyreáll.

A becsinált és befőzött gyümölcsöket a
megpenészedéstöl és megromlástól az által
szokták közönségesen megóvni, hogy min-
den edénybe % hüvelyk vastagságú finom
czukorport hintenek, s ezután az edényeket
hólyaggal vagy viaszos papirossal gondosan
bekötik. Azonban az Artus tanár által aján-
lott módszer még ennél is tovább megy,
mert az által a becsinált élelmi szerek még
azon esetben is megmenthetők a megrom-
lástól, midőn azokon a czukorporral behintés
már nem segit.

Végre a savanyu erjedésbe átment becsi-
nált gyümölcsök helyreállitására vonatkozó-
lag álljon még e következő megjegyzés.
Tudjuk, hogy e becsinált gyümölcsök, me-
lyek megpenészedéssel vagy megromlással
fenyegetnek, a teljes megromlástól az által
menthetők meg, hogy ujból felfőzetnek.

A garam-kis-sarlói ref. egyház.
Két izben épült, többször toldott-foldott,

mindeddig épségben álló, a régiség miatt meg-
barnult falu és mohosodott fazsin-

^ dely-fedelü egyházat lát itt leraj-
^---__ zolva a nyájas olvasó. Ugy hiszem,
*'-"-" ~-*L ez egyháznál érdekesb régi épülete

;=-"_ nem sok van a magyar Sionnak.
A mit bizonyít külsö és belső
alakja, a gyakori látogatók száma,
kik messze földről eljönnek e kü-
lönben igénytelen helyiségre, hogy
az ódon épületet szemlélhessék, és
alulírottat leveleikben az egyház
történetének lehetőleg hű leírására
szólitgatják. Rövid leirását a Va-
sárnapi Ujság számára ezennel be-
küldőm.

Rajzunk a templom hom-
lokzatát deriti elénk. Nyugat-
délről vette föl a rajzoló. — It t
tünik szemünkbe legelőször is a 6
ölnyi magas, 2 ölnyi széles, mész-
keverékkel összeforrasztott, 2—3
azaz éves téglából rakott torony-
fal, két kisszerű, jel nélküli, az egy
Isten tiszteletére szentelt harang-
gal, s mintegy 4 öles, gombos és
vitorlás, fazsindelyes fedéllel ellá-
tott, ó ízlésre mutató torony; a to-
rony előtt két erős kőből állitott,
ölnyi vastagságú, 2 ölnyi magas-
ságú támasz látható. Az a fa-
szinke — czinterem — kapcsolat-
ban van a templomajtóval, mely
1822-ben kőmellékkel Cajtóra-
gasztó) és uj ajtóval láttatott el, az
1705-ben készült, s 117 évig szol-
gált régibb helyett. E czinterem-
ben, mely csak 3 öl hosszu s két
ölnyi széles, az egyház belsejébe
nem férhető, későbben érkező nök

huzzák meg magukat. Ök is hallják az igét; alig
3 ölnyire hirdettetik tőlük.

Most kerüljük meg a templomot; az emlitett
szinke deszkaoldalán kezdjük balra. I t t egy föld-
alatti kőből kirakott barlang tünik szembe, sze-
lelő lyukkal, melyen egy vékonyas ember befér-
hetne. Erről egy szakértő azt véleményezi, hogy
ott valóságos kripta van, régi holttestek nyug-
helye, mit bizonyít a templom hátulján álló domb
is, hol, ha fát ültetnek, tömérdek embercsont gör-
dül elő. E kripta nyilt lyukától, nézzük csak az
5 ölnyi magasságú templom-falat, mely ré<n erős
meszes téglából rakva, 26 lépésnyire félkörben
kanyarodik s egy 2 ölnyi hosszu félkörü épület-
kével végződik, — melyen csak egy nem régiben
nagyobbitott ablakocska van. — A katholicismus
idején e fülke papi öltözködő és gyóntató hely
lehetett, — most isteni tisztelet alatt a sehol el
nem férhető iskolás lyánkák játszanak benne két
padocakán bujósdit. — E púpkinövés után követ-
kezik a másodizbeni építkezés, — mely kívülről
nézve keletre gömbölyűnek látszik, délre és nyu-
gatra inkább szegletesnek, mindenik szegletet
vgy- egy fal magasságú, 3/4 öl szélességü, a falhoz
forrasztott erős kőtámasz bástyázván. Ez ujabb,
de ezért szintén régi templomrész is 26 lépésre
terjed, a czinteremig menve. Kerülete ,tehát az
egész templom falának 52 lépés vagy is 26 öl
volna.

Lépjünk belőlre. Régiség-imádó! akár zsidó
akár pogány, akár keresztyén légy! emelj kala-
poí, e küszöbön belépve. Nem templom, hanem ég
boltozatot képzelsz ott, mint a felhők, ugy csügg
az egyház boltjáról a több mint 50, kőivvel ki-
czifrázott, a boltozat falába tapadt csudálatosan
szilárd kőoszlop.Idegenek látva e csodaművet, meg-
ijednek, félve, hogy egy percz alatt rájuk rohan az
egész alkotmány, mert hiszen csak egy-két vasrud
kapcsolja össze az egész ivezetet. A déli és északi
templomrészek a keleti és nyugati oldalakon egy
harmadfél ölnyi széles, két öl vastag fallal, bolto-
zatos emelkedettséggel foglalvák össze, az össze-
foglaló falra dőlnek az északi épitkezések göm-
bölyü, a délinek pedig igen sok szögletű boltoza-
tai. Az északi templomrész belsejében alul idősebb
férfiak, a székvégeken hajadon lánykák foglalnak
helyet; 6 vernyeges szinü kemény gömbölyü fa-
oszlopra van felemelve a nagy kar, menetelesen
helyezve a padok,hogy mindenki láthassa a szó-
nokot és urasztalát. Átellenben a déli templom -
resz belsejében két lépés magasságra emelkedik
a szószék; fentebb balra az énekvezér és iskolás
gyermekek számára a kis kar ; lent keletnek a
papszék előtt az urasztala; az öreg emberek szá-
mára két pad, szemben a nők számára; két oldal-
ról ülőpadok, az összefoglaló boltozat alatt az
első leányok, átellenben a fi>«tal menyecskék szé-
kei vannak
elrendezve. E
kétszer épült,
többször tol-
dott, foldott
régi templom-
ba az egyház
h i v e i közül
most is eokan
járnának, ha
beférnének, de
mivel az 1 öl
széles falak, 1
láb keskeny,
fél öl magas
ablakok miatt,
kívülről nem
mindenik hall-
ja meg a pap-
szót :fele hall-
gatóság is
kénytelen ki-
vált zivataros
időben, honn-
maradni. Mi-

nélfogva Kis-
Sarlón, a költ-
ség bár hon-
n a n terem-
tessék is, min-
denesetre uj
templom épi-
tése szüksé-

terül el azon helység, mely házainak épitésmódja,
óriási pinczéi és helyi közlekedésének sajátságai
által az ország legérdekesebb pontjai közé tarto-
zik, s mégis mily kevesen ismerik! A gazdag
pesti borkereskedőkön kivül, kik a pronwntori
üregekben őriztetik folyadék-kincseiket, ritkán
akad ember, ki érdemesnek tartsa, a meglepősé-
gek ezen világába rándulni, hogy lássa, mint egye-
sült itt ember és természet egy félig földfeletti,
félig földalatti hely előállitására.

Csudálkozva lép az ember a német eredetü
lakosok által lakott falu alsó részén kezdődő
szikla-utczába. Egy a Dunára néző sziklakapu
képezi a bemenetelt az üregek és utczák azon
tömkelegébe, melyet emberkezek vágtak az itteni
sziklák tömegeibe. Mind kő, csupa kő, a mit ma-
gunk körül látunk. A kőben egy nagy lyuk, ez az
ajtó; mellette egy kisebb nyilas, ez az ablak ; itt-
ott egy nyomorúságosán összehordott épület,
vaoy egy, a sziklához felületesen oda illesztett
tető — ezek itt az ismertető jelek, hogy emberi
lakóhely áll előttünk. Belülről méginkább csupa
kő minden; a boltozat, padlózat s a falak mind
egy anyagból valók. Csak a háztetőt képező
sziklatömeg külső burokja áll földből, melyen a
legszebb szőlőskertek terülnek el. S azért itt lát-
juk a legmeglepőbb ellentéteket: fenn szőlőskert,
alói ház; fenn temető, csendes halottjaival, alant

A g. ki 8-
sa r ló i tem-
plom régisé-
gét s ebben
az isteni tisz-
teletnek legtöbbször háborítatlan tarthatását
igazolja az anyakönybe bejegyzett közelebbi 8
távolabbi helyekről a azentvacsorával élés vé-
gett ide járt, sőt itt is iskolázott egyének hosszas
névsora,kikaz urasztalát saját költségükön csinál-
tatták, s a még most is tartó abrosz, kendő és egyéb
teritékekkel diszesitették. (1727 -1786.)

Már, ha a régi időben lelki és iskolatanitói s
szent eszközei és név szerint feljegyzett tagjai
voltak a garam-kis-sarlói ref. egyháznak: a temp-
lom is tehát bizonyosan régi, — mit külső és belső
alakján és a régi iratokon kivül a most is élő
öreg emberek beszélgetései is bizonyitnak. Igen
kivánatos volna, hogy a szakértők is megvizs-
gálják, s részletesen hozzászóljanak.

Közli Szobi Pál.

Promontori földalatti lakás. — (Lüders rajza.)

Promontor vagy Budafok.
(Földalatti falu Buda közelében).

Hogy az ember nevezetes és csodálatos dolgo-
kat lásson, nem mindig szükséges, távol vidékeket
fölkeresni. E szavak igazságát semmi sem tanu-
sitsa kézzelfoghatóbban, mint a Budaváros tőszóm
szédiában, a Dunamentében fekvő Budafok, kö-
zönségesen használt nevén Promontor.

Valóban meglepő tény! Itt a főváros közelében

az élők zajgó sokasága! A földalatti lakások ki-
nyúló kéményeit első pillanatra mindenki teme-
tői síremlékeknek nézi, s csak a Htolongó füst
hoz azon gondolatra, hogy élőlények lakhelyei
felett járunk.

Csodaszerű világ ez ! A szegény szőlőkapás,
ki itt a legfinomabb bort termeszti, mely a bel és
külföld tényüző asztalainak kiváló disze, itt oly
szegényes, olcsó barlangokban lakik, melyek az
emberiség legősibb állapotára emlékeztetnek. Az
élet legszükségesebb elemei, a levegő és világos-
ság, a jó promontoriak nézete szerint egészen
mellékes dolgok, mert a kőlakásokhoz vezető be-
menetek gyakran annyira el vannak rejtve, hogy
csak az itteni járással ismeretes emberek akad-
hatnak rájok. Azonban az ily sziklalakások bel-
seje rendesen nem oly szegényes, mint a külsőről
itélve, várná az ember; különösen jó benyomást
tesz a mindenütt mutatkozó tisztaság. A butorok,
ágyak stb. a legtöbb kőkunyhóban a szükségnek
eléggé megfelelők s a helyi viszonyokhoz vannak
alkalmazva.

Átalában ugy látszik, hogy e sziklaaázak
lakói, kik részint kőfejtők, de leginkább szőlő-
munkások, némi jólétnek örvendnek s jól érzik
magukat; a mit az is tanusit, hogy évről évre uj há-
zak, uj utczák alakulnak. Építészekre s más efféle
építőmesterekre ugyamiem igen szorulnak,de azért
némely lakás igen ügyesen van berendezve. Azon-

kivül az épités által (ha igy lehet a sziklák kivá-
jását nevezni) kétféle haszon háramlik rájok;
először lakást nyernek, másodszor pedig a legtö-
mörebb homokkőre tesznek szert, melyet a pesti
paloták építőinek jó pénzen eladnak.

Ezeken kivül legnagyobb érdekkel birnak
Promontorban a hires nagy boros pinczék, melyek
roppant számmal és óriási kiterjedésben találha-
tók itt. A verőfényes nap által megérlelt szőlő-
nedv a sötét üregekben roppant hordókban nyug-
szik, melyek mint megannyi múmiák, vonulnak
végig a pincze falai hosszában, várva feltáma-
dások napját, hogy életre, kedvre deritsék a
szomjas emberiséget az ismert világ legtávolabb
pontján is, a hova ezer meg ezer palaczkokban
áradoznak el. Ez egyik kimerithetlen kincsforrása
Magyarországnak, mely mindig megujul, s melyet
a vénség csak még becsesebbé tesz.

íly pinczébe lépve, első pillanatra feltűnik
a szabályos, szép épitésmód. A szabályos boltivek
erős oszlopokon nyugosznak, mi az egésznek némi
templomszerü alakot ad. A levegő és világosság
számára egyes nyilasok vannak a sziklaboltozat-
ban s itt-ott a falakban asztalokat, polezokat lá-
tunk a sziklába faragva.

Képünk egy a Duna mellett fekvő pincze be-
menetét mutatja, mely a szük utczábóí ide lépőre
valóban meglepő hatással van. A természet itt

egy óriási bol-
tozatu barlan-
got képezett,
mely a fes-
tészre s ter-
mészetbarátra
nézve egyfor-
mán érdekes.

Köröskö-
rül a sziklafa-
lak kiálló da-
rabjai nyul-
nak be az üreg
sötétjébe, me-
lyet a kitolon-
gó füst még
f e k e t é b b r e
fest. Lenn, a
barlang hátte-
rében egy ha-
lászcsalád te-
lepedett meg,
még pedig oly
h a j I á k b a n ,
mely tökéletes
régi romlad-
ványhoz ha-
sonlit. Halá-
szati eszkö-
zök, itt-ott egy
törött létra,
egy kiszolgált
szekérdarab s
más efféle tár-
gyak hever-
nek itt egy
halomban; ve-
gyük hozzá a
félmeztelen

gyermekek festői csoportozatát, kik ama lom kö-
zött játszadoznak, s oly kép áll előttünk, mely-
nek mását hiába keresnők bárhol. L.

Adatok az óra történetéhez.
„A jó rend mindennek lelke," ezen szólás-

mód igazságát és szükségességét senki sem von-
hatja kétségbe, és ezért azt minden nép tapasz-
talta, midőn a műveltségnek még csak az első
fokán állott is. De hogy az emberiség nyilván-
és magánéletébe rend hozassék be, mi sem volt
szükségesebb, mint átalánosan az időnek közös
megegyezésseli való pontos felosztása. Daczára
annak,' hogy az e tekintetbeni szükség már na-
gyon korán is mutatkozott, az annak kiviteléhez
megkivántató eszközök, melyek által az óhajtott
czél csak egy kis részben is elérhető lett volna,
nem vezettek kielégitő eredményhez; azért is, az
erre vonatkozó kísérletek tökéletlen eredményt
mutathattak fel, hasonlót és megfelelőt az em-
beriség azon korához, midőn feltaláló észté-
hétvégére nézve még gyermek éveit élte. Ekkor
tehát nappal a napra, éjjel a csillagokra szorit-
koztak.

Ebből eredt az időnek vagyis a napnak be-
osztása a reggel, dél, este és éjfélre, mely azonban
biztosan sohasem határoztathatott meg, sőt hö-
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mályos, felhői idővel épen semmik'p nem ludták
magukat tájékozni.

Az időnek rendszeres beosztására el ő lépés
azon árnyék növése, vagy rövidülésének megfi-
gyelése volt, melyet a nap egyes tárgyakra vetett,
Ez vezetett azon gondolatokra, hogy az árnyékot
megmérjék, és ezen hosi-zmértck, s a mindannji-
ezor elmult idő azzal viszonyba hozassék. E cél-
ból azon utat mérték meg, melyet az árnyék egy
téren tett, a midőn is ily módon tiz.nkét egyen-
rész nyeretvén, az első napóra létrejöit. Haszná-
latban voltak ezek Babylóniában, a phoeniciaiak-
nál, héberek, chaldaeusok, egyptusiak s később
a görögök és rómaiaknál is.

Kezdetben a napnak tizenkét órái megméré-
sére — a napkelet és napnyugat közti időtarta- I
mot számitva — valószinüleg csak azon árnyékot
használták, melyet egy fa, kő stb. vetett, de nem
sokára oszlopok vagy egyéb épületeken készitet-
tek ilyféle napórákat; sót tudjuk, hogy az egyp-
tomi gúlák (pyramid) is használtattak e czélra.
Herodot a legrégibb iró, ki árnyék — vagy nap-
órákról emlitést te9z.

Mindazáltal ezen napórák nem vezettek kellíí
czélhoz, mert éjjel egyátalában haaznavrhetlene'í
voltak, sőt felhős időben nappal is, a miért a tö-
rekvő s nyugodni nem tudó emberi szellem kuta-
tásai s felfedezéseivel egy tágasabb térre látta
magát utálva, minek első eredménye a vki és
porzó-óra lőn.

Berosas, chaldiii cn!lagá?z hozta legelőször
a nap órákat, valamint a napnak 12 órárai beosz-
tását is, ő (szközölte először Görögországban,
melyeket a chiletben élő Anaximander tetemesen
javitott. A nap órák használata mind'nkább közön-
séges lőn, különféle nagyságban készíttettek,
nyilvános és magánhasználatokra, különféle ala-
kokba hozva, a legúletesb módon diszitíettek fel.

Azonban a vizi- és fövény-órák is az ázsiai
népeknél legelőször voltak használatban, feltalál-
tatásuk valószinüleg a chaklaeusok vagy egyptu-
siaknak tuiajdonitható. — A viz egy csigatekco,
vagy urnában volt, mely cs ppenkint hullo.t egy
másik edénybe, ugy hogy a számitás sze-int egy
vagy fél nap mult el, mitr a viz eg\ik edényből a
a másikba átcsepegett; az ily módon fogyó viz
állása az edény m';sik felére jegyrett von'sok
fzerint az órát jelelöke meg. Alexandriai Kte»i-
bius (körülbelül 245. k. e.), « még kééőbb hon-
tírsa Heró javitott vizi óráka' kéaeitettek, m Ivek
az órákat egy érczedényb^ hulló j;olyófökák ál al
id hallhatóvá tették; sőt kétőbb a vizi-órákkal
még a csillagok járását is utánozták kicsinyben.
Egyike ;- legnagyobb vizi-óráknak volt az —
csakhogy természetesen későbbi időkből, melyet
Harun a! Rashid Kalifa Nagy Károlynak íján-
dékba küldő t. Midőn Julius Caesar g; őzedi Imes
fegyvereivel Britanniába nyomult, ott már vizi-
órákat talált. A Krisztus utáni Keresztyén világ-
ban leginkább zárdákban alkalmazták ; a csillla-
gászok ezek szerint irányozták figyel süket és
valóban sok javítást tettek rajta. De az ujabb-
kor sem hagyta azokat feledékenységbe menni,
•őt iukább nem annyira használhatóságuk, mint
inkább a nevezetesség és azon időknek hálaemlé-
keül, m lyben oly nagy becsben 'artattak.

A nehezékek és k^rekfkkel szerkesztett órák
a tizenegyedik században találtattak fel. Valóban
csudálatra méltó, hogy ezen tárg"y oly soká léte-
sült, miután ennek esznvje még is már az előtt
egyéb gépeli kivitelénél felmerült volt; de azért,
miután létrejött, sokkal meglepőbb hatást idézett
elő, minthogy már az elsö nehezék óráknál az
ütéei szerkezet is mpgvolt.

A tizenegyedik és tizrnkeftedik században a
nehezék-órák még igen ritkán alkalmaztattak, s
egyedül ceak a dárdákban voltak látha ók.—
Minthogy pedig egyidejüleg lígyptomban is
alkalmaztattak, feltehetjük, hogy ez f em euró-
pai, hanem saraczen találmány, s csak a ke-
reeztes hadjáratok alatt származott át hozzánk
Europába. Annyi igaz, hogy azon időben, sőt
már elöbb is, egyptomi uralkodók hasonalaku
órákat küldöttek európai uralkodók és fejedelmek-
nek ajándékba.

A tizenharmadik században az órák elterje-
dése nagyobb kört foglal el, nvg a tizennegye-
dik században már toronyórákat látunk; ezek
mindazál al oly 8 Otba kerültek, hogy nagyobb
sőt még híresebb városok is tokáig késedelmez-
tek azok megsíe^ésével; és csak a tizenötö-
dik században lehetett órákat magányzóknál
találni. Ezen időtől fogva a csillagászatnál fontos
tényezőként ezereptl, és tetemes javitásokat
szenvedet*.

Hele Péter, az 1500-ik évben találta fel No-
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rinbergában az első zsebórát. Ezen találmány
központja az aczéltollban feküdt, mely vékony é.
rugékony levén, összehajtatott, és itt az óraszer
kezet kicsinysége miatt, a nagyobb órákban al
kalmazott gépezet hrlyett használtatott. És mint
hogy ezer> órák tojásdad alakkal birtak, tehát
norinbergai tojásoknak neveztettek.

A következő évszázadok mindenféle alaku
órákat mutatnak fel, melyek a legüülonré!ébb
szerkezetek és változatokkal bírván, azoknak lei-
rása és szerkezetük egyenkinti taglalgatása igen
messze vezetne. Itt csak a nagy óráknál alkalma
zott lógonyokat a súlyok helyett, és a zsebórák
nál a tekercsrugót ugy a hengert emiitjük meg,
mindkettőnél pedig a pc-rczek és másodperczekre
beosztást.

Már a tizenhatodik szazad óta kedvencz esz-
méjük volt az embereknek egy geographiai, ugy-
oevezett chrenometer óra készitésével foglalko
zás, a nélkül azonban, hogy az ezen vállalat ellen
küzdő nehézségekre gondoltak, s azokat legyőzni
képesek lettek volna. Ezen óráknak a tengerészek
ezámára leendő felfedezése tekintetéből, több ten-
gerész-társulatot arra inditott,hogy errepályadíjt
tüzzön ki. A feladat végre a tizennvolezadik szá-
zadban megoldatott Harrison által, ki ugyan mf s
térségére nézve ács volt, de különös észtehetsé^e
volt a gépezeti tanulmányokra. Negyven évig
munkálkodott fáradhatlan buzgalommal művének
előállításán s ujólagos javításán, mig végre a
nagy dijt 1774-ben elnyerte, egy oly tökéletes
müvet állitott elő, mely a világnak nagy hasz-
nára, ő neki pedig becsületére vált. Hogy egy ily
óra gépezetének jelességéről eszmét alkothassunk
magunknak, tudnunk kell, hogy a kerekeknek
legcsekélyebb szabálytalanság:!, az id5 változé
konyságának legcsekélyebb értése,, már mint nagy
hiányok fordulnának elő a chronom^íernél, nőt
kell, hogy a hajó mozgása semmi befolyással se
legyen reá.

A tizenhatodik század közepe táján mar vol-
tak olyan órák, melyek szerkezetüknél fogva a
pereznek hatvanadik részét megmutatták, vagy is
másodpercz mutatókkal is ol voltak látva, és ezek
különös jó rzolgnlatot tettek az orvosoknak az
érütáa számolásánál. A tizenhetedik század köze-
pén pedig regensburgi Einmart nagy birn-.vct
vivott ki magának csillagászati' óráival, me'yek
az imént emlitett sajátságokkal is birtak. — Az
ujabb időiben ha^onszerkeretü órákat készitettek
a hang és folyóvíz gyor?aságár.ak megmérésére,
mig az aráryzó órák, melyek a tulajdoiúépi és a
középidőt mutatják meg, feltalálásukat már a ti-
:.enhe*edik századnak köszönik.

Felelte nevezetes felfedezés történt ezen
téren az 1676-ik évben,különösen éji haszná'atra,
az ismétlő órákkal; először is falióráknál, később
pedig zsebórákrál is alkalmaztatott ezen ismétlő
gépezet. A keltő órák a tizenegyedik századból
valók, de akkortájbau leginkább csak zárdákban
használtattak, és csak később jöttek átaHnos al-
kalmazásba, <'s pedig számo9 kisérlet után sike-
rült az ily kelő-órákat annyira tökéiediten1,
hogy ütés közben megvilágítsák magukat. A2011
órák feltalálása, melyek a hónap napjait, valamint
a hold különböző időkbeni álláíát mutatják, a
tizenhatodik századba esik; még korábbiak az
óraművészet történetében azon órák készítését
melyek az ég különféle csillagzatsinak mozgását
mutatják. Felette nagy ügyességet tanusit a
strassburgi münsther tornyán látható csillagászati
óra, melyet 1574-ben Habrecht testvérek készitet-
tek. Ezen órán emberek és állatok alakzatainak
nagy száma van alkalmazva, melyek az óra gépe-
zete által hozatván működésbe, hangjaik a leg-
meglepőbb módon u'ánoztatik. Hasonló órákat
láthatunk Lyon, Versailles, Prága, Olmütz és
Lübeckben stb. Ez utóbbi városban a Maria
templom tornyán alkalmazott óra tizenkettőt üt-
vén, az apostolok jelennek meg, minthogy azon-
ban csak hét jön elő, monda szerint a nip a z t

tartja, hogy a többi öt ellopatott. Mi azonban
azon véleményben vagyunk, hogy ama hét alak, a
hét választó fejedelmet jelképezi, s igy a szám
tökéletes levén, ama népmonda magától is elesik,
s a szám igazolva van.

A játszó-órák tizenötödik századbeliek s elő-
ször valószinüleg alsó Németországban készíttet-
tek. Késöbb a hárfa- és fuvolya-órák jöttek di-
vatba, melyek különösen a tizennyolczadik szá-
zadban játszottak nagy szerepet, s melyeken
korunkig tetemes javitások és változások tör-
téntek.

Valamint korunk egyéb művészetében, úgy
az órakéozités művészetében, s annak terjedelmes
ágazataiban is évről évre meglepőbb eredmények

tünnek fel, bár az e tt-kintetbeni némely talál-
mány, mint p. a magát felhúzó és vil'anyszerke-
zetü órák viszhangra nem is találtak, s magukat
pártfogolás hiányában, vagy talán alkalmazhat-
lans'guk miatt is fenn nem tarthatták. Egyébiránt
nem tudjuk, vajjon nem voltak e ezen sikereden
kísérletek egy jövő nagyobbszerü felfedezés elő-
őrsei ? Beliczay Elek.

Rendkivüli természetü emberek.
(Folytatás.)

K il I ö 11 c t 6 k.

Nem mersze Londonhoz, falusi jószágán é'.t
egy ifju angol lord magánosságban, elzárkózottan
a világ zajától. Látogatást soha el nem fogadott,
sem ő senkit m>g nem látogatott. Szolgálatában
két komornyik volt, kik ajkairól 6 év lefolyása
alatt egy szot nem hallottak s nekik is tiltva volt
urokhoz szólani.Parancsait rendesen irásban adta
ki, melyekre komornyikai szintugy tartoztak fe-
lelni. Folytonos irásváltás volt köztök; ha például
a lord tisztát akart venni, finom papirosra irta :
„tiszta ruhát," csengetett s két legénye átvette
az irást s teljesité a parancsot, — még külön sem
volt szabad bemenniök, mindig együtt. — Ha
valamelyik komornyik megfeledkezvén szólni ta-
lált — mi eleinte sokszor megtörtént — akkor
fizetéséből büntetéspénzt vont le ura. Maga a
lord e hibába soha sem esett. Szolgái állitják,
miszerint urokban a bánatosságnak vagy melan-
choliának semmi jele nem volt; vidám, nyájas, jó-
kedvü volt, soha indulatba nem jött. öltözete
tiszta, divatos volt, asztala gazdag volt a legvá-
logatottabb ételekben. Szobái fényesen,-legansfn
butorozvák. Könyvtárában a legelső irók diszkö-
tésü munkái tündöklöttek, melyeket ujakkal sza-
poritott idönkint. — Korán kelt, felöltözött, reg-
gelizett, két negyedóráig zongorája mellett ült,
parancsait irta; félóráig elzárkózott, astán botját,
kalarsját vevén kisétált a szabadba. A vele talál-
kozókat nyájas tekintettel üdvözlé, a nélkül, hogy
egy szót is szólna, a szegényeknek mindennap bi-
zonyos mennyiséget osztott ki. Környezete ismer-
vén különös természetét, hallgatott, csupán az
idegenek sz >ltak hozzá sé'álásakor, kiknek jellel
tudtukra adá, hogy tőle feleletet nem várhatnak,
miért is őt közönségesen csak a néma lordnak
nevezek. Pontban 11 órakor visszatért sétájából,
olvasott, irt, zjngorázott délután 3 óráig. 3 óra-
kor ebédhes ült, hol mindig két személyre volt
teritve; hat tál válogatott étel adatott fel rendesen.
Az ételekből először a mellette levő tányérba vett
s ugy a magáéba, tányérváltoztatáskor a másik tá-
nyért is — az étellel együtt — el kellé t vinni s he-
lyébe tisztát tenni. Rendesen vizzel élt s valahány-
szor ivott, töltött a má ik pohárba is, ő a magáét
kihajtván amazt a komornyik kitöltötte. Ot órakor
felkelt ebédjétől, kevés ideig zongorázott, m»jd
könyvtárában olvasott, irt. — Este tiz órakor há-
lószobájába távozott, hol rendes ágyamellett még
egy másik ágy volt,melybe olykor-olykor feküdt,
melyet minden nap ujra vetettek. íly különcz éle-
tet élt hat évig. A hatodik év utolsó napján éjjeli
12 órakor felkelt, csengetett. A szolgák bejönnek
s szokás szerént nyujtják kezeiket a leirt parancs
átvételére, mire urok felkaczagott.

„Köszönet, hiv emb'rek, — igy szól — hat
évi béketüréstekért, nem vagyok hálátlan, vegyé-
tek e levelet, melyben nektek hol ig járó jövedel-
met ajánlok; de azt kikötöm, hogy hat évi ma-
gamviseletéről engemet soha ne tudakozzatok s
ezutáni parancsaimat pontosan teljesítsétek, ha
bár különösöknek fogjanak is azok tetszeni. —
Most egyikőtök pakolja be ruháimat, másik pedig
rendeljen póstalovakat — utazni fogunk. Ama
nagy ládát ott ágyam mellett vinni fogjuk. Reg-
gel pontban 10 órakor indulni fogunk. — A fogat
rendelt időre megérkezett. — Hova parancsolja?
— kérdé a postakocsis : a hova akarsz, felel a
lord, csak London felé nem! Igy aztán egyik ál-
lomástól a másikig hajtatott s a hol utjában csi-
nos pór leányt látott, megálittatta kocsiját, a leányt
magához hivatta, jól szemügyre vette, megaján-
dékozta, azzal tovább hajtatott. Igy ment öt na-
pig, midőn SZÓD pórleány jött vele szemközt, há-
tán kéve zsúpot emelve. A lord megállította ko-
csiját, a leá yt megnézte s nagy örömmel kiáltott
fel : reá találtam, szemölcs van a nyakán! Kocsi-
jából kilépett s a lyánka szép piros orczáját meg-
simogatva kérdé : nem menne-e hozzá férjhez ? A.
szemérmes leányka ezt tréfának vélte s elmosolyo-
dott. A lord azonban erősité, hogy neki ez ko-
moly szándéka, megtudakozván a leánytól lakását*

maga mellé ülteté azt s nemsokára szerény falucs-
kában egytszerü parasztház előtt állott meg agaz-
daw lord kocsij i. A leány szüléi zavarukban szóhoz
sem ju oitak, miJőn leányukat a főrangúval házi-
kójukba bslépni látták. ~ „Na jöjete't zavarba,
mond a lord, s leányotokról na aggódjatok. Ea
vi-jyok a néma lord, kinek tiláa ti i5 hallottátok
hirét. Hila az égnek, nam vagyok többé szóta
lán, mert imé, m jgtaláltam a kit régóta óhajtok.
Boldo^ságtok s boldogságom tő'etek függ, adjá-
tok ide leányotokat nőül, neki ugy hiszem, nem
lesz ellenem kifogása." A lord annyi komolysággal,
annyi méltósággal szól, hogy a leány szülei nem
kételkedhettek szavaiban. A leányka elpirult, sze-
meit lejüté, szemérmesen nyujtá jobbját a lordéba,
baljával pedig kötényét felemelve arczát, félig el-
fedezte. A lord szenvedélyesen karolá át az egy-
szeri rózsát, ajkát forrón csókolá meg s örömit-
ta*an kiáltott fel : Boldog vagyok, mert m?g a
lákam a mit kerestem!" — Most a nagy láda
behozatott,melyből a lord a legszebb női öltönyö- j
ket szedte ki s adta át menyasszonyának, ki aztán ;
illő fjnybsa jelent meg vőlegénye előtt. — I
Menyasszonyát aztán jószágára vitte, hol az '•
öjszekelési ünnspély a leh;tő legnagyobb pomjá- :
vál m>nt végb3. — Elmulván a lakadaimi vig-is- |
ság, ismét előbbeni elvonult életmódjába esett •
vissza a lord, nem némáskodott ugyan, de nején '
kivül más nem evett vels, nő fenségében azért
volt két személyre teritve; azon két ágyban hált, i
melyekről feljebb emiirés volt. — Neje szüléinek
egészen elkülönzött lakást rendelt. — Igy élt
husz évig teljes boldogságban, szép, egészséges :
gyermekeit szemlélve. Husz év elteltével egy éj- ;
j.il felkölté nejét, gyermekeit magához hivatta,
megáldotta őket, végrendeletet készitett s vég
bucsut mondván családjának, két vén szolgájával
egy elhagyatott régi várkastélyába utazott. Iit
élt négy évig különcz magánosságban, némán,
m<nt házassága előtt élt. Egy reggel ágyában
örök létre szenderülve találtai szolgái. Halálának
neme gutaütés volt.

Z ircher Rikhárd, ezintén angol születésü,
ötven évas koribin fiatal leányt vett nőül. Össze
kelé<sök után harmadnapra, midőn az ifju hölgy
szerelemmel csüggene fárje nyakán, igy szólott a
férj : kedvesem, hogy szerelmünk állandó legyen,
szükség, hogy én tégedet elhagyjalak; mivel foly-
tonos együtt létünkben a szerelem lángja könnyen
kialudhatnék. En elhatároztam, hogy azonnal elu-
tazom s csak esztendő mulva jivök ismít vissza
kedves körödbe. Te kedvesem itt fogsz lakni nő-
cselódeiddel, fogyatkozásod semmiben nem lesz.
Mához esztendőra nálad leszek s három nap el-
teliévol ismét távozni fogok. Te engemet nem
fogsz meglitoga'ni, s ha történetből valahol
összejönnénk, ugy viseljük magunkat egymás
irányában,mint művelt idegen emberek, — a nél-
kül, hogy a világ tudná, hogy mi férj és nő
Vagyunk.

A szép nőnek szem1? szája elállt e szavakra,
szólni akart, de férje ezóhoz sem enpedé jutni. —
Tudom — mond — hogy e hirtelen elhatározá-
som különös előtted, előttem is az, de nem tehe-
tek róla. ennek igy kell lenni. Isten veled a vi
szoatlátásig; s ezzel megcsókolván nejét, kocsira
ült s eltávozott.

E1 utazott más városba s csak esztendő mulva
jött nejéhez, kinél három napot mulatván, ismét
eltávozott. — E különcz életet tizenegy évig foly-
tatá s igy tizenegy év alatt csak harminczhárom

1 nap >t töltött nejével; — többi idejét egészen el-
vonultan, s C3ak férfiak társaságában töltötte.
Hatvanegy éves korában halt mög, két szép leányt
hagyva árván. — A házaséletrol s szerelemről
különös fogalmai voltak, azért volt oly különcz
házasságában. — Különben azt irják róla, hogy
«gyéb dologban is, ha valamit meggyőződése sze-
rint jónak talált, attól el nem állott, — ha bár
mások előtt különösnek lá'szőtt is gondolkozás-
módja és eljárása.

gyikre nézve kifogást tesz, s egviket se kivánja j
ítárdu'.. Emlit gazdagot, s ezt mondja róla: j

„Nihil est migis into'.erabüe dite." (Nincs nehe-
zebb in eltűrhető, mint a gazdag nő.) Emlit vá- 1
gyontalant, s Qit mondja : ,,Quid opis ferre
Vá1 ebit inops?-' (A vagyontalan, mi vagyont
hozhat?) Emlit s?.épeí, s igy nyilatkozik felőle:
.,Varus et)' sub Uta forma periclis." (A szépség
sok veszélynek van alávetve.)

Propertiust követi az alább következő régi
veraezet szerzője. Ez is emlit gazdagot, szegényt,
szépet s'.b., de kifogást tesj mindegyik ellen,
s egyiket se kivánja házastársul.

Mind Propertius, mind ezen régi magyar
vérmezét szerzője, roszul fogták fel a cblg-t. Ha-
nem ennek fejtegetése nem tartozik ide. Halljuk
a mi régi magyar poétánkat, a kinek nevét s ere-
detét nem ismerjük, de a ki -- mint látjuk ~̂
a miga idejében elég ügyesen forgatta pennáját.

A veraezet igy hangzik:

Mint az uton járó, ki két utra talál,
Nem tudván a járás*, gondolkodik, s megáll,
Törödik magában, elméjére gond száll,
Jobbra eredgyon-e, vagy melly bal fe'é vál.

Feltört eösvényre, ha talál eleredni,
Oly fo-télyos helyen eő kezd kereskedni;
Az holott csak gond fog reája származni.
A mellyből jó utra nehéz verekedni.

Igy az én elmém is nem tudgya, mit kezdgyen,
Két ut van előtte, mellyikpn eredgyen,
Az járatlan uton fél, el ne tévedgyen,
Remélyt rózsák helyett tövisét ne szedgyen.

Az az, ha tovább is nőtelenül é'lyek,
Vagy megházasulván, feleséget vegyek,
Társas gerliczeként. pár társammal legyék,
Két ut közt nem tudom, melyiken eradgyek.

Megvallom, az árva életüt meguntam,
Másként is a gyermekségbiil már kimúltam,
Elmémet, mit kezdgyek, tovább sokat dúltam,
DÍ tanácsot adui magamnak nöm tudtam.

De ez már a kérde's, kit kellyen elvennem,
Az jó feleségre, mert nehéz szert tennem,
Hogy nem penig roszszal megverettnek lennem,1

Jobb nőtelenséget eörökén viselnem.

Ha készre nem megyek, az oly penig ritka,
Kévántatik mindgyárt tál, kalán, fazécska,
Rostély, nyárs, tekenyő, korső, désa, rocska,
Ahhoz étel-ital, nehányszor borocska.

Irodalmi régiségek.*)
V. A házasság nehéz voltáról.

Sextus Aurelius Propcrtius, római jeles
töltő, ki M caenas szárnyai aUtt élt, s meghalt
Krisztus Urunk születése előtt 15 évvel**), ezen
kérdésre : „ D ' c pr'cor, uxorem ducam qwüem?"
(Mondd meg, kérlek, minő nővel lépjek házassági
életre?) több rendbeli nőt emlit, aeonban mind-

*) lásd aV. ü f. évii., 10.. 14., 81. számát
**) Budai Ézsaias : „Régi tudós világ históriája "
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Most egy hitván lovat nehezen tarthatok,
Csak azt is sajnálom, mikor patkoltatok,
Hát ha az házasság terhe alá jutok,
A sok szükség között, mint nyavalyoghatok.

Szüntelen ruházni keöl a feleséget,
Telhetetlen gyomra kéván sok költséget,
Hogysem mint szenvedgyek ennyi sok Ínséget,
J ibb holtig viselnem ifju legénységet.

Mert ha udvari lesz, nem szokott munkához,
Nem köl annak bizni gazdasszonyságához,
A sült galamb pedig nem repül szájához,
Ha nem teként maga serényen dolgához.

Ha városit veszek, azok czifra gőgök,
Uiiibb-ujabb ruhát szerözni nem győzök,
Selyem s párta eöre én szert nem tehetők,
Kedvetlen hunyorit másként a szemöldök.

Ha falusit vészek, otthon nő tudatlan,
A szép nyájissághoz s jó kedvhez szokatlan,
Akármi tréfa szón nem hagy mozdulatlan.
Nem kap a szép csínon, lustán jár, mosdatlan.

Ha szép lesz, ugyis lesz elég fejem gőzi,
Mert eötet strásálni mindenkor ki győzi,
Elhódéttyák penig, ha ember nem eőrzi

Ha rút lesz, a rútat miként szerethessem,
Imelyedés nélkül meg nem ölelhetem,
Minden eörömömet rúttal eltemetem
Veszettség s kárhozat lesz vélle életem.

Ha gazdagot vészek, lesz sullyos keresztem,
Azt hánnya szememre hogy csak készre jöttem,
Az eövé a jószág, azt nemén kerestem,
Azt is panaszollya, a mit iszom s eszem.

*) Egy versszak szándékosan hagyatott ki.
**) Egy sor szándékosan hagyatott ki

Nehéz eltartanom, hogy ha szegényt vészek,
Most is szegény vagyok, anníl szegényb leszek,
Egy szegényből kettős nyomorultat teszek,
Lesz igy házasságom gonddal rakott fészek.

Más sok okokbul is nehéz a házasság,
Kivántatik ahhoz sok alkalmatosság,
Kik nélkül a házas dolga nyomoruság,
Derekas iga ez, holtig való rabság.

Ha jó tanácsot adsz, az Isten mcgáldgyon,
Beö borral, buzával téged látogasson,
Ha roszat adsz píínig, az Isten megrontson.
Télben hideg házban téged ostorozzoi. Amen,

Közli Barla Szabó János.

Egyveleg.
** (Furcsa mentség.) N ;m rég egy kiszolgált

bakancsos állt a pilseni járásbiróság előtt, és pe-
dig lopá« kisérlettel vádolva. Ugy éjfél tájban
egy gazdasági udvarba lopózkodott, ott felment
a ház tetejére, s addig tépte a szalrcafedelet, mig
akkora lyukat nem csinált, a melyen beférhetett.
Da épsn a mint már ba akart bujni, rajtakapták
éi elfogták. A biróság eiőtt azzal menté magát,
hogy a korcsmlból hazamenet észrevette, hogy a
pipaszára nem szelel, s azt akarta valami jó erős
szalmaszállal kitisztitani. — És ezen, minden pi-
pás ember (lőtt könnyen mígfogható ártatlan
szándékért, előélete is tekictetbe vétetvén, három
évi eulyos börtönre itélték.

** (N'emp.s Uti.) Münchenből minap a vasut-
vonat Starnbergbe robogott, 8 az el*ő házakhoz
közeledett, midőn egy kétévos gyermek a pilyára
futott, egyenesen a vonat elé. A mozdonyvezető
ijedve látja ezt, a vonatot meg nem állitha'ja
többé, s jelt ad sípjával; a gyermek hallja s
még sebes;bben mígy a vonat elé; a korláton tul
állókat halálijedség fogja el. Egy pillana*. még
és a legborzasztóbb megtörténik. Ekkor egy
delnő a pályára rohan, egyenesen a gyermek elé,
mindig sebesebben; a mozdony még csak pár láb
nyira van a nőtől és gyermektől; e pilla atban
megragadja ruhácskáját, a pálya szabad, a gyer-
mek meg van mentve, és a nő ájuUan rogy le. Ki
volt e nő, a gyermek anyja? Anya ig^n, de nem e
gyermeké, melyet nem is ősmert, hanem egy
b ijor hadnagy neje, ki ugyanezen vonattal férjét
várta.

** (Rejtélyes gyilkosság.) A Bécs melletti
Mauerban rajtélyes gyilkolámak jöttek nyomába.
A tényállás következő : Treu Magdolna asszony,
mióta férjétől dr. Treutói elvált, saját házában
Mauerban lakott. 1863-ban azt vették észre, hogy
egy fiatal ember igen gyakran meglátogatja, s
átalában azt hitték, hogy a nö éj a fiatal ember
között szorosb szerelmi viszony van. Mult évi
mart. 7-dikén a fiatal ember hajnalban kocsin jött
ki Mauerba, s azt akarják tudni, hogy Treu
asszony vele kocsizott a városba. A szolgáló ezután
rövid idővel a lakás kulcsát a szemközt levő boltba
hor.ta, felkérte az illetőket, hogy legyenek szive-
sék eltenni miután asszonya nehány napra eluta-
zót-. Ez idő óta Treu a^zony nyomtalanul eltünt.
Minthogy minden további nyomozás sikertelen
v >lt, vagyonának gondnokot rendeltek. E Í a kö-
zelgő sz. Mihály napra az üresen á'ló házba akart
beköltözködni s itt "többféle javítást tétetett. Mi-
dőn a muukások a napokban a pinezét egyenget-
nék, homokhalomra akadtak; a mint ezt elhordani
akarták, alatta Treu aszony holttetemét találták.
A holttetetn szőnyegbe volt takarva, az abó ru-
hák a fejre boritva. A törvényszéki vizsgálatot
azonnal meginditották, de eddig nem jöttek a
gyiU, os nyomába.

** (Az angol, franczia és porosz hadsereg mű-
veltségi foka.) Az angol kato'ai egészségügyi bi-
zottmány az angol hadsereg műveltségi fokát
kimutató kékkönyvet bocsátott ki, melybil érde-
ke mek tartjuk a következő stati.^tikai kimutatást :
1000 angol ujoncz közöl 239 sem irni, sem olvasni,
37 cáupáa olvasni, 724 mind irni, mind olvasni
tud. Skótországban a felhozott osztályozás srerint
igy állnak a s'.ámok : 163, 157, 680. Irlandban :
422, 104, 578 A f anczk hadwegnél i 2 y állt
1855—1859-ig : 1000 közöl 318 nem tudott sem
irni, sem olvasni, 32 csupán olvasni, 650 olvasni
is irni is tudott. Poroszországban 1000 ujoncz
közöl csak 37 tud ir?i és olvasni.

** (A Vezúv fenyegetőzik'.) A Vezuvhoz álli-
tott eMvigyázati készületek nehány nap óta oly
jelekot mutatnak, melyek e tűzokádó hegy kitö-
rését szokták megelőzni. A környék lakói a kitörő
vésze leimet várják.



fi,' 'ff
i f
Í I

432

Irodalom és művészet.
** (A „Mayyar Képzőművész") tulajd. szer-

kesztője, Maszák Hugó jelenti, hogy lapja átala-
kulási ügyét az ujabban fölmerült nehézségek
miatt még nem sikerült elintéznie. Egy kis türe-
lemre kéri tehát féléves és egész éves előfizetőit.
Kik azonban január hó elsejéig várni nem akar-
nának, vagy beküldött előfizetési pénzök fenma-
radt részét más czélra kivánnak fordítni: azoknak
akár visszaküldi, akár pedig kivánatuk szerint
más vállalatnak kézbesiti pénzüket. A jövő no-
vember hó végéig nem jelentkezőket ugy tekicti,
mint folytatólagos előfizetőit az ujonnan megin-
dulandó lapnak. Az illető levelek a ,,P. N." szer-
kesztőségébe bérmentetlenül intézendők.

** (Terjedelmes jogi munkára) nyit előfize-
tést Borsos Márton monori ügyvéd, mely nem
egyéb lesz, mint „Magyarország törvénytára,"
a Corpus Juris Hungarici, mely latinból átma-
gyaritva, Szent István korától 1830 ikig, két kö-
tetben, tiz ives füzetenkint hat heti időközzel,
fog megjelenni. — Az első füzet már meg is je-
lent. — Az egész munka mintegy 20 — 22 füzetre
terjed. Egy tiz ives füzetnek ára szétküldés nél-
kül 80 kr. Előfizetéseket szerző, valamint fia
Borsos Jozsef pesti fényképész is elfogad.

** (Regekönyv) czimü munkára küldött ezét
aláirási fölhívást Wohl Stephanie, melynek ára,
1 ft. 50 kr., csak a példányok átvételekor lesz
lefizetendő. A munkát Osterlamm adja ki s az alá-
irási idő november vége. A művet a felhivóiven
Arany János ajánlja a közönség figyelmébe, a mi
a közönségnek nem kis tájékozásul, 8 az irónőnek
nagy dicséretül szolgál.

** („Honderű" czimü fényképészeti albumra)
nyit előfizetést Agnelly István pesti fényképiró,
mely mű a budapesti jelentékenyebb nevezetessé-
geket, a tájakat, diszépületeket stb. tartalmazza.
Az első tüzet jövő év elején jelen meg. Egy-egy
füzet előfizetési ára 5 frt., díszpéldányé 10 frt.
Agnelly lakása : Pest, stáczió-utcza 25. sz.

** (Egy kis füzet) hagyta el a napokban a
sajtót Virág Lajostól,,,Győzzön a mi jobb" czim-
mel; azon különféleségre, azon határozatlanságra
hiván fel a figyelmet, mely a helyesirás tekinte-
tében egyes szókra nézve még feitünőbb íróink
munkáiban is oly föltünő. E baj mindenesetre elég
komoly arra, hogy orvoslásáról gondoskodjanak.
A füzet végén az összetett betük egyszerűsítését
ajánlja, azokra jegyeket is mutatván föl. A jó
szándékú füzet ára 50 kr.

Egyház és iskola.
** (A hajdu-doroghi ref. egyház.) Hajdu-

Doroghról, e hó 3-káról irják : Ez év tavaszán
alapittatott egy kis ref. egyház városunkban, mely-
nek hű és gondos ápolói a Hajdúkerületben levő
atyafiak s különösen Nánáson s városunkban ne-
hány buzgó és vallásukat hiven szerető férfiak.
Ezeknek minden vágyuk az, hogy minél hama-
rább láthassák a hatodik hajduvárosban is az
Isten tiszteletére épült egyszerü ref. templomot.
E czélra e hó 2 an doroghi lakos s főjegyző Ma-
gyar Antal ur, — a ki egyébiránt más felekezet-
hez tartozik, a legnemesb eszmétől vezéreltetve
műkedvelők által szini előadást rendezett. A ki-
választott darab „Liliomfi" volt.Ami az tlőadá t
illeti,az ujoncz műkedvelőknek dicséretökre válik,
hogy szerepeiket igen jól betanulták; de különö-
sen ki kell emelni Kegzegi Mari kisasszonyt, ki
ügyes játékával az egész közönség zajos tetszését
megnyerte. A jövedelem nem tudható, mert még
utólagosan is küldik néhányan e szent czélra ezánt
filléreiket. Az előadást rögtönzött tanczvigalom
követte, hol szépeink a Böszörményből ez alka-
lomra át jött daliás fiatalokkal vigan lejtették a
>>kállai kettőst." Végül fogadják egyházunk leg-
forróbb köszönetét, mind a szereplők, mind a
résztvevők. Adja Isten, hogy a magyar hazában
sok oly város legyen, mint Dorogh, hol nincs val-
lásfelekezeti különbség; hol saját maguk a nagy-
számu más felekezetüek, cselekvőleg hatnak a
kisded ref. egyház megerősítésére.

Ipar, gazdaság, kereskrdés.
f (AUatkiáUitds Kolozsvárott.) A kolozs-

vári gazdasági egylet az ottaai lóversenyek nap-
jain állatkiállitást is rendezett, mely az első nap
600, a második nap 1200 látogatónak örvendett.

T Á R H Á Z .
A jutalmakat következőleg osztották ki: 1) Hinc.
György 1 — 2 év közti tiszta hazai faj bikabor
nyáért nyerte a kaszinó által kitűzött 5 aranyat
2) Czincz András, két fejesre egy veder teje
adó tehenéért nyerte, Kolozsvár városa tanácsú
tól a legjobb tejelő tehénre adott dijt, 10 ara-
nyat. 3) Szőcs Józsefné 6% kupa tejet adott Dajkn

j nevü bivalyáért nyert 10 aranyat. 4) Harmadfű
tinóért Tisza László nyert 3 aranyat. 5) Pataki
József másodfű tinóért nyert 3 aranyat. 6) Tisza
László kövér ökörért nyert 12 aranyat. 7) P<>p
József kövér tehénért nyert 8 aranyat. 8) Tauffer
Ferencz két éves kövér ártányért 8 aranyat. 9) Ti-
sza László tenyész mangalicza kanért 5 aranyat.
10) Tisza László mangalicza tenyész koczáért
5 aranyat, l l ) Kelemen Benjámin két éves te-
nyész mangalicza koczáért 5 aranjat. Ez állatki-
állitásokat ezután évenkint megtartani szándé-
koznak, s valamelyik nagyobb vásárral hozzák
összeköttetésbe.

x" (A községi faiskolák ügyében) a helytar-
tótanács dijakat tüz ki, oly néptanitók buzdí-
tására, kik legközelebb Esztergámban f. hó 15,
16 és 17-dik, Debreczemben pedig f. hó 30 dik
és 31 dik, valamint nov. I-ső napjain rendezendő
kertészeti kiállításokra munkásságuknak szép
eredményeit akár termelt gyümölcsökben és egyéb
kerti termesztményekben bemutatják, akár pedig
hiteles okmányokkal a kiállitást biráló bizott-
mány előtt kimutatni képesek, hogy a kezelé-
sükre bizott községi iskola-kertben, vagy egyéb-
kint, a fatenyésztést nemcsak előmozditották,
de nagyobb mennyiségü gyümölcs- s egjéb gaz-
dasági fát növeltek, nem3sitettek s a nép között
terjesztettek.

Eó'ziiitézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia), két

havi szünet után, okt. 3-án ismét megkezdte ülé-
seit. Ezuttal a mathematikai és természettudomá-
nyi osztályok ülése következett, melynek tár-
gyait Érkövy Adolf 1. tag, és Frivalszky Imrer. tag
értekezései képezték. Az első ,,Az erdőkről, mint
esőtényezökröl a sik földön' értekezett; a máeo-
dik pedig „Adatok Magyarország Faunájához"
czimü nagy értekezéséből olvasott föl egyes rész-
leteket. — Azután a helyettes titoknok fölolvasá
Greguss Ágost rendes tag hivatalos jelentését a
szatmári Kölcsey-ünnepélyről, melyben Flegler
Sándor külső lev. taggal együtt, mint az akadé-
mia képviselője résztvett, benyújtván egyszers-
mind a szobor leleplezése alkalmával elmondott
s a szatmáriak által kinyomatott beszédé*. — Vé-
gül a pénztárnok a szünidő alatt az akadémia
részére befolyt adományokról tesz jelentést. Sza-
porodott név szerint az akadémia tőkéje gr. Des-
sewffy Kálmán 1000 pftos urb. kötvényével s
Szilágyi István pesti polgár 2000 ftnyi hagyo-
mányával. Az akadémia palotájára adakoztak pe-
dig : ugyancsak gr. Dessewffy Kálmán lOOOpftot
urb. kötvényben, Königswarter bankár 500 pftot
urb. kötvényben, Zsedényi Eduard 500 ftot, gr.
Trautmannsdorf Ferdinánd 2000 ftot, gr. Eszter-
házy Miklós 1000 ftot és 2000 pfcot urb. kötvény-
ben, gr. Eszterházy Móricz 4000 ftot.

** (A Kisfaludy-társaság iránt) közelebbről
szép részvét kezd nyilatkozni;igySzatmárról csak
a napokban három alapitó tagja akadt : Gyene
Károly, Gyene Gusztáv és id. Mándi Péter. —
Pártoló tagjai is szaporodnak, snem réga,,F.L."
szerkesztőségéhez egyszerre öt pártoló küldte be
illetékét, u. m. Zalár István orvos, Boldizsár Ist-
ván, Virág Elek, Pászay György gazdatisztek, és
Hazlinger Sebestyén plebános.

•* (Az egyetemi orvostan-hallgatók segély-
egyltte) a lefolyt iskolai évben is szép jeleit adta
működésének. Az egykt állásáról a következő
adatok szólanak : Az egyletnek a kfolyt tanév-
ben 151 tagja volt. Könyvtára 998 kötet és 269
füzetből álí, melyhez az idén 29 jótevő 87 kötet-
tel járult. — A segélyegylet tőkéje, az idén ré-
szint 94 jótevőnek ada&ozása, részint hangver
seny stb. által 904 fttal gyaraoodván, jelenleg
5140 ft. 30 krt és 200 darab aranyat bir. — Az
egylet közpénztára, mely a tőke kamataiból s a
tagok évi járulékaiból áll, tesz 1079 ftot. Ebből
nagyobbrészintl09 tanulótárs segélyzésére 939 ft.
lőn kiadva; a pénztárban 139 ft. maradván. A
segélypgylet legnagyobb jóltevője Schaller János
tanár székesfehérvári orvos, ki a 200 db. aranynak
felét gyüjtötte, felét sajátjából adta. A segély-
egyletet ez 1863 —64-iktanévben kilencz választ-

mányi tag mellett vezették : Varga Géza elnök,
Engel Imre alelnök, Torday Ferencz titkár,
Sz. Varga László pénztárnok, Kálniczky József
könyvtárcok, Fodor J. és Batizi Endre jegyzők.
— A czéljának teljesen megfelelő egylet, mint
hiszszük, különösen az orvosok pártfogásával
jövőre is bő mértékben fog találkozni.

** (A magyar képzőmüvészeti társulatnak)
egy havi szünet után f. hó l-jén tartott választ-
mányi ülésében a magyar t. akadémiával függő-
ben volt bérleti szerződésnek végleges megkötése
s ennek folytán a társulat jelen szállásának föl-
mondása ment határozatba. A magyar k. művészeti
társulat tehát, jövő évi Sz. György napjától
kezdve a m. t. akadémia dunaparti palotájában,
kiállitási és egyéb czéljaira kitünően alkalmas és
tág helyiségekben fog szállásolni.

** (A „Victoria" biztositó-társulat) megala-
pitásához szükséges részvényeket már mind elá-
irták. Az alakitó közgyülést nov. l-jén fogják
tartani Kolozsvárott.

** (Az egyetemi könyvtárt) f. hó 18-kán fog-
ják közhasználatra megnyitni. Hir szerint ezuttal
több intézkedést tesznek a könyvtár czélszerübb
használata érdekében, és pedig oly intézkedése-
ket, melyekért tavaly az egyetemi ifjuság az
egyetemi tanács utján folyamodott. Az olvasó-
termet már is megújították.

Balesetek, elemi csapások.
** (Kinos hálál.) A mult hóban Ajtonbán,

Erdélyben egy asszonyon a szomszédja kutyája
oly harapást tett, hogy beleinek egy réazét kirán-
totta. A szerencsétlen asszony 48 órái kinos szen-
vedés után meghalt.

Mi ujság?
** (O cs. k. Apostoli Felsége Jegmagasb név-

napja) okt. 4-ikén Budavár Mátyás-templomában
">s a pesti belvárosi plébánia-templomban fényes
gyházi szertartással ünnepeltetek meg. Az előb-

biben a sz. László-társulat alelnöke Danielik János
püspök ő méltósága celebrált, ki a vérnélküli ál-
dozat bemutatása előtt fényes papi segédletével,
püspöki ornatusban a templom küszöbén fogadá
Magyarország kir. helytartóját gr. Pálffy Mór ő
excját, ki Péchy Ferencz helytartó?ági alelnök ő
mitsgával a kormányszék s a katonai főbb szemé-
yiségek élén jelent meg az Ur hajlékában, az itt
gen nagy számmal egybesereglett közönséggel

együtt buzgó fohászt emelendő az Egek Urához
dicsőségesen uralkodó Királyunk jólétéért és
hosszu életéért. — Mozart remekül előadott ko-
ronázó miséjében a nemzeti szinház első rendű
agja Carina k. a. lélekemelőleg énekelte a

magán részt, ugyszintén Váray ur ie, az egy-
ház karnagya, kitünőleg járult a magasztos szer-
zemény isikeréhez, melyhez Hummeltől, és tőle
magától, hatásos részek voltak kapcsolva. —
Az ünnnepnap 'alkalmából a budapesti parto-
kon állomásozó hajók diszlobogóikat vontak fel
3 estve a színházak ünnepélyesen ki voltak vilá-
itva. („Sürg.")

** (Gyász hir.) Lapunk bezártával veszszük
azon megdöbbentő gyászhirt, hogy Madách Imre,
az „Ember tragédiája" magas szellemü költője,
e hó 4-ike és 5-ike közötti éjjel meghalt. Igy irják
Balassa Gyarmatról a „MagyarSajtó"-nak; ohajt-
'uk.hogye hirt mielőbb örvendetes czáfolat ront-

ássá le.
** (Mükedwlöi előadás.) A zólyommegyei

magyar olvasó- és társalgási egylet e hó 2-án tar-
otta közgyülését, melyet ugyanaz nap este a
műkedvelők fczini elöadása követett az egylet
könyvtára javára. „Az elsö követelés" és „Bfcsü-
'etszó' czimü eredeti vígjátékot adták elő, s a
közreműködők, Kadvánszky-Szepessy Katalin

ssz., Klimó Ilka, Herricz Nina, Czilhert Hermin,
Melczer Luiza kisasszonyok, Szilassy Kelemen,
Puschmann József, Puschmann Róbert, ifj. Pusch-
mann Jozsef Radvánszky Andor, Radvánszky
Károly, Sztraka Károly, Huszár Nándor, Liber-
tiny Gusztáv urak nagy és méltó tetszést arattak.
A szinház zsufolásig megtelt városi és vidéki
közönséggel, s a jövedelem 182 ftra rug.

** (Hogy ünnepel egy vámbérlö?) A Köl-
Cfey-ünnepély alkalmával a szatmári kövezetvám
bérlője, Horvát András, az ünnepélyre nagy
ezámmai érkező vidéki vendégektől az őt megillető
vámdijat az emlitett alkalommal nem fogadta el,
a mi nagy dicséretére válik.
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Melléklet a Ujság 41-ik szamához 1864.
** (Farkas-vadászatok.) Csávóéról irják,

hogy Kanak szerb helységben nagy számmal ta-
nyázván a farkasok, Libanovics István kerületi
szolgabiró hajtóvadászatot tartott, egyet szept.
8-án, másikat szept. 16-án s a két alkalommal
összesen 7 farkast pusztítottak el a nyomorral
küzdő határról, melyek rémitő pusztitást követtek
el juhnyájaiban a környéknek, melyet ezenkivül
még a marhavész is sujt.

** (Uj dalárda.) Bonyhádon Tolnamegyében
dalárdát alakitanak.

** (Megerősitett dalárda.) Az aradi dalárda
felsőbb helyen megerősítést nyert.

** (Takarékmagtárak állitása ügyében) Esz-
tergommegyében már bizottság alakult.

** (Drága eledel.) A „Gy. K." a következő
kis történetet beszéli. Komárommegyének Győr-
megyével határos egyik községében, mult héten
egy gazdatiszt 100 ftos bankjegyet adott át Írno-
kának, hogy azt Komáromban váltsa fel. Mig az
irnok paripája felszerszámoztatásával foglalkozott,
a bankjegy egy asztalra volt letéve, s egy házi-
kecske, szarva 8 az ablakon befujdogáló szellő se-
gedelmével, szájába vette, s mire észrevették, már
megette. Mit volt mit tenni, a megszokott házi-
állatot leölték, 8 gyomrában, bár nem egészen
épen, megtalálták s 63 ftért váltották be a bank-
jegyet.

** (Borzasztó férj.) Esztergomban egy szücs-
mester felgyujtotta neje ágyát, midőn az benne
aludt, igy akarván őt kivégezni. Miután terve nem
sikerült, saját magába kést döfött, s most kórház-
ban fekszik.

** (Kíméletes villám.) A napokban, mint
irják, az Aradhoz közel fekvő Zarándon a villám
egy csapszékba leütve, az épület minden szobáját
keresztüljárta s végre az ivószobában mulató
számos paraszt egyikének bocskorsziját morzsolta
szót a nélkül, hogy neki vagy másnak valami sé-
rülést okozott, vagy valamit fölgyújtott volna.

** (Elitélt csalók.) A mult év végén azon hir
keringett a lapokban, hogy Galicziában két ma-
gyar mágnás, tudniillik gróf Hunyadi János és
báro Szirmay Gyula elfogatott. — A fenyitő-
törvényszéki tárgyalásoknál kiderült, hogy a gróf
Hunyadi nevét egy bizonyos F. K. nevezetü nyit-
ramegyei privigyei lakos bitorolta, az állitólagos
báró pedig A. Sch. nyitramegyei miavabeli
lakos volt. Az első a közcsendháboritás és tolvaj -
lás bűnténye miatt öt évi nehéz börtönre, s 900 ft.
megtérítésére, a másik pedig csendháboritás miatt
két évi börtönre itéltetett.

** (Halálozás.) A „Pesti Lloyd«-társulat
alapitója, a kereskedelmi társulat egyik legmun-
kásabb tagja, 8 számos egylet és közintézet buzgó
pártolója és támogatója Kern Jakab, e hó 4-ikén
reggel meghalt. Hült tetemeit e hó 6-ikán tették
örök nyugalomra. Béke hamvaira!

** (Névmagyaritások.) Felsőbb engedély
mellett, Szegmeister Lajos pápai lakos „Begé-
nyi"-re — Michalin József magyaróvári gazda
pedig „Mihály"-va. változtatták vezetékneveiket.

** (Vakmerő rabok.) Kolozsvártt, mint a
„K—k" irja, a napokban a városi rabok közül
tizenhárman, két hajdu kiséretében, a kövezethez
szükséges anyagot mentek gyűjteni. Este felé,
midőn visszatértek volna, a külváros szélén meg-
támadták az őrizetet; kettő megfogta az egyik
hajdút, kettő a másikat, s a töltött fegyvert ke-
zökből kivéve, a hajdúkat elnyomták s öten meg-
szöktek. A többiek, a kik kevésbbé voltak bünö-
sök, helyt maradtak. Az őrök nem mervén üldö-
zőbe venni a már fegyveres rabokat, visszatértek
a maradékkal. A szökevényeket erélyesen nyo-
mozzák, s közülök egyet már el is fogtak.

Nemzeti szinház.
Péntek, szept. 30. „Essex gróf." Szomorujá-

ték 5 felv. Molnár György föllépése.
Szombat, okt. 1. „Ördög Robert." Opera 5

felv. Zenéje Meyerbeertől.
Vasárnap, okt. 2. „A csapodár." Vigjáték

3 felv. Sardou után fordították Berczik Árpád és
Fésüs György. . .

Hétfő, okt. 3. „Sheridan." Franczia vigjáték
4 felvonásban.

Kedd, okt. 4. 0 cs. kir. apóst. Felsége leg-
magasabb névnapja ünnepére, a szinház teljes ki-
világitásával „Faust" opera 5 felv. Gounodtól.

Szerda, okt. 5. „Londoni arszlánok." Vigjá-
ték 5 felv. Angolból forditotta Csepregi.

Csütörtök, okt. 6. „A windsori vig^ nök.",
Vig opera 3 felv. zenéjét szerzette Nikolai.

Budai népszinház..
Szept. 30. és okt. 1-én, a nézőtér ujabb be-

rendezése miatt szinház a zárva volt.
Október. 2. „A czigány." Népszínmű 3 sza-

kaszban, Szigligetitől. Éz alkalommal Nagy Lujza
k. a. s Károlyi Lajos és Kovács Móricz, mint
ujonnan szerződött tagok léptek föl.

Október 3. „A dajka." Vig operette 1 felv.
és „Férj az ajtó elött." Operette 1 felv. Bényeiné,
a népszinház egykor kedvelt tagjának fölléptével.

Október 4. „A tücsök." Népdráma 5 felv.
Birchpfeiffer Saroltától.

Október 5. „Gróf Szapáry" vagy „Budavár
visszavétele." Nemzeti hősjáték 4 felv. Ő cs. kir.
ap. Felsége névnapja megünnepléséül a szinház
teljesen ki volt világítva.

Október 6. „A dajka." Vig opera 1 felv. Ezt
megelőzte : „Eljegyzés lámpafénynél." Vig ope-
rette 1 felv. Offenbachtól.

SAKKJÁTÉK.
250. sz. f. — Ifj. Minckwitz J á n o s t ó l

(Lipcsében).
(E feladványt a külhoni szerző egyenesen lapunknak
szánta, s igy mint olyat közöljük, mely még másutt nem

látott napvilágot.)
Sötét.

a b c d e f g n

Világos.
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 245-dik számu feladvány megfejtése.
(Englehardttól Londonban.)

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József
— Debreczenben : Zagyva Imre. — Balassa-Gyarmathon
Iményi Lajos. — Pesten: Farkas Ferencz. — Cselkó György
— Pozsonyban : Rosenfeld Hermán. — Nyitrán : Latkóczy
Imre. — Magyar-Osékén : N. N. (Egyéb indulások nem
vezetnek czélhoz s könnyen visszaverhetek.)

Rövid értesítések. Többeknek. A 246. sz. feladvány-
ban megkísértett F—g2, F—c3 és V—f2 elsö lépések nem
vezetnek ezélhoz, mert Sötét részéről a megfelelő védelmi
huzások a matot meggátolják. — Sárospatak. H. N. L.
A 244. sz. f. ön által beküldött megfejtése helyes Az uj
találkozásnak örvendünk. Az emlitett feladványokat ujra
vizsgálat alá veszszük; a későbbiek is szivesen látott ven-
dégeink lesznek. — A 247. sz. feladványban az aü-ön álló
Sötét gyalog a tábláról eltávolitandó, annyival inkább, mert
az a szándékolt matot meggátolná.

Szerkesztői mondanivaló.
7351. Tolcsva. M. L. Ugy alakultak a viszonyok

hogy a közlésre alkalmasabb időpontot kell bevárnunk. Ez
soká nem késhetik s a czikk nem veszti az által érdekes-
ségét.

7352. Győr. Z. A. A P. H. D. szerk, utján megkaptuk
a kritikát. Tisztelettel félreteszszük mi is. Minek oly nagy
bunkóval neki menni a légynek! Az őszi hideg napok ugy
is elpusztítják

7353. A fényképészet. F. I. Köszönettel vettük.
7354. Fodor vitéz. Kivánatát örömmel teljesitettük.

Netaláni elmaradás esetében a felszólalást várjuk.
7355. Kölcsey szelleme. Mint alkalmi mű, későn

érkezett.
7356. S.-patak. H. N. L. Mind meg van, s ha egyszer

megindulnak, meg sem állanak többé. A legújabbal még
leginkább meg vagyunk elégedve.

7357. Bécs. S. P. Lapjaink Mexikóba évek óta járnak
s a lehetőség megvan, hogy on is megkaphassa ott. A posta
költség megdrágítja ugyan, de hetilapnál nsm oly tetemes
az. Az ajánlott közleményeket előre is köszönettel fogad-
juk, annyival inkább, mert ugy látszik, hogy ott nagyobb
számmal lesznek ezután a magyar emberek. Nem okosko-
dunk a kivándorlásról; de kivánjuk, hogy a szerencse ki-
sérje valamennyit a tengerentuli uj hazába.

7358. A cserkesz boszuja. Nem felel meg igé-
nyeinknek.

7359. Isten a megmondhatója. Azt irja on e vers-
ről, hogy „bár sületlen, de egy igen-igen megcsalatott sziv
jajj-szavai : s tegye ki becses lapjába!" Nem. lehet, öcsém
uram, nem lehet. Előbb meg kell sütni.

7360. O. . . ny. B. Nem jó az, ha az ember annyit ve-
sződik a maga jelességével, — hadd mondják azt el mások.

7361. N.-Enyed. Sz. K. A megnyugtató felvilágosi-
tást bővebben kell végre elmondanunk másutt. Lehetlen
most a többi.

Világos. Sötét.
1. Kh8-h7 Fdö-e4:-rA)
2. Hd6-f5tt l n a t -

Világos. A) Sötét.
1 lépni kell
2. V-v. H—+mat.

Előfizetési fölhiván

VASÁRNAPI UJSÁG
és

Politikai Újdonságok
1864. oktober—deczemberi folyamára.

Elöfizetési föltételek:
Postán küldve, vagy Buda-Pesten házhoz hordva:

Évnegyedre : Mind a két lapra 2 ft. 50 kr.
„ Csupán a Vasárnapi Újságra 1 ,. 50 ,,
„ „ a Pol. Újdonságokra 1 „ 50 „

Félévre, azaz oktober—márcziusra 1864 —65
mind a két lapra 5 „ — „

Félévre : Csupán a Vasárnapi Újságra szin-
tén ugyanazon időre 3 ,. — „

Félévre : Csupán a Politikai Újdonságokra
oktober—márcziusra 3 „ — ,,

UB"*" G y ű j t ő i n k n e k tiz elö fizetett példányra egy
tisztelet-példánynyal szolgálunk. — A pénzes levelek bér-
mentes küldése kéretik.

8tF~ A h i r d e t é s e k di ja i a legolcsóbban számit-
tatnak.

A Vasáru. Ujság cs Pólit. Újdonságok
kiadó-hivatala.

(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)

Hónapi- és
hetinap.

g
10
1 1
1 9
1^
l-l
15

Vasár.
Hétfó
Kedd
Szerda
Csőt.
Péntek
Szomb

,—

Katholikus és .
H

naptár.

Oktober
B 21 Dénes
Borg. Ferencz
Filomllla szűz
Miksa püsp.
Kálmán, Eduárd
Kalliszt püsp.
Teréz szűz

B 20 Földes
Gedő
Ede
Miksa
Kálmán
Szerencs
Flórent

ETI-NAPTA
Görög-orosz

naptár.

Szept. (ó).
27D10 Kaliszt
28 Kariton
29 Cyriacus
30 Gergeiv

1 Oktober
2 Czyprián

| 3 Areop D.
Hold változásai. © Holdtölte 1

j Izraeliták
naptára.

Tisri
9

lOEug. nap
11 Abdiás
12
13 Abel
14
15 Sátor <in

.5-én 7 óra 85

R.
©

hossza

fok
196
19V
198
199
200
201
202

V.

25
24
23
2a
22
22
21

N a p
k é l |

ó
6
6
6
6
6
6
6

P-
l l
12
13
15
16
17
18

percz reggel.

nyüg

ó
5
5
5
5
5
5
5

P-
22
20
19
17
15
18
12

£
hossza

fok
296
310
325
340
3óö

10
24

V.

89
50
22

9
6
4

í>í>

H o l

kél

ó.

1

3
3
4
4
5

P-
57
34
7

38
»

41
16

d

nyüg.

ó.
l l
*

2
3

6

P-
56

12
28
47

7
24

TARTALOM.
A magyar akadémiai palota jelen állása (képpel). —

Csaba királyfi. — A vakmerő (folytatás). — A gyümölcs
eltartása (vége). — A garam-kis-sarlói ref. egyház (képpel).
— Promontor vagy Budafok épitésmódja. (képpel). - Rend-
kivüli természetü emberek (folyt.). — Irodalmi régiségek. —
Egyveleg. — Tárbáa : Irodalom és müvészet. -- Egyh*z
és iskola. — Ipar, gazdaság, k«reskedés. - Közintézetek,
egyletek. — Mi ujság? — Nemzeti szinháa. — Budai nép-
szinház. — Sakkjáték. — Szerkesztői mondanivaló- — Heti
naptár.
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Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-ntca.a 1. SI!.)
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*Wmi HIRDETÉSEK.
Heckenast ttusitáv könyvkiadó-hivatalában (Pesten, egyetem-utcza 4-ik szám alatt) megjelent,

s minden könyvárus- és könyvkötőnél kapható:

Paprika Jancsi képes-kalendáriuma.
Sokféle hasznos és mulattató olvasntánynyal ellátva.

Szerkeszti

A magyar nép számára.

O

cs'
t-i

CM
cd

óvas
Weisz József ellen.

Alulirott ezennel kijelentem, hogy Weisz
József tolnamegyei szakasi lakos részére
kiállitott, s általam elfogadott 500 ftról
szóló váltót ezennel érvénytelennek nyilvá-
nitom, s óvakodjék azt bárki is nevezett
egyéntől megvenni, vagy fizetésben elfo-
gadni, mert én azt beváltani legkissebb kö-
telességemnek sem tartom, miután a köztem
s közte czélba vett némi egyezségnél, mely
azonban nem sikerült, — csak feltételesen
volt a fenntebbi összeg részére ajánlva.

Megyer, oktober hó 2-án 1864.

815 (1-8) Kazay.

O

A felséges uralkodó ausztriai ház. — Csil-
lagászati és kortanl jellemzés. — Bélyegek-
ről. — Ujévi üdvözlet. — Paprika Jancsi
idójóslata. — Bogár Jakab hires rablóvezér

TARTALOÜ1.
halála. — Hasznos tudnivalók. — A borju
vásárlás titka. — Sertés-hizlalás luczerna
vál. — Szalmafedél Angliában — Mulattató
— Isznak e theát? — Különös mentegetés.

o

— Uri ruh». — Bék « urfi. — Kit hol szőrit
a csizma. — Az elhajított kő. — Itt az ész
feleség.— Országos vásárok, a magyar szent
korona birtokain. d (1-6)

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

áron. 820 (1-4)

Régiségek és természetiek
irodája.

Dorottya-utcza 11-ik ez. a. Pesten,
a Lloydnak átellenében,

hol egy nagy választéku raktár mindennemü
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekőtökböl a legolcsóbb áron, ugy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék, bogarak, madárbörök, tojások,

űvegszemek is találhatók.

Ménes-árvereltetés.
A néhai bárd Wesselényi Miklós hagyaté-

kából a zsiboi ménes nagy része — 60 darab
— mely teli- és félvér-tenyész-kanczákból,
1, 2 és 3 éves kancza-csikókból, hasonfaju
tenyészménekböl,melyek nyereg alatt is idö-
mitvák, mén-csikókból és metszettekből áll,
— folyó 1864-ik évi oktober 10. és 11-én
Zsibon tartandó országos vásáron elárve-
reltetik. 796 (3—3)

50
száztólival

olcsóbbért,
mint

b á r k i
másnál. |

juuuuvwu-u-uir.-u-irr"*

lególcsóbb rnmbiirgi

vászonkereskedése
BÉCSBE1V,

Rothenthurm-Strasse Kr. 29,

vászonáruk
valódisága

s teljes
rőfmérték

biztositéka
mellett.

ismét egy nagy halmaz kitünő s valódi rnmburgi vásznat vásárolt meg,

az érték felényi áráért
s áruba bocsátja most azt, s addig, mig a készlet tar t ,

50 scáztólival olcsóbbért, mint bárki más.
Megrendelések, postai utánvét vagy a pénzösszeg beküldése mellett, gyorsan és

lelkiismeretesen fognak eszközöltetni; mustrákkal s terjedelmesb árszabályokkal
kívánatra szivesen szolgálandunk.

Árszabály.
Egy fél tuczat valódi hollandi vagy irlandi vászonzsebkendő, 70 krtól 1 ft. 20, 2 ft.

2 ft. 50 krig a legfinomabb.
Egy f é l tuczat valódi rumburgi vászonzsebkendő 2, 3, 4, 5, 6 ftig a legfinomabb.
Egy fél tuczat valódi franczia bitiszt-vászonzsebkendő 2, 3, 4, 5, 6 ftig a legfinomabb.
Egy fél tuczat jóféle cseléd- vagy konyhakendő 1 ft. 20 kr. 1 ft. 50 krig.
Egy fél tuczat jeles minőségü damaszt-törülköző- vagy damaszt-asztalkendő 2 ft 60,

3, 4, 5 ftig a legfinomabb.
• Egy asztal-téritek 6 személyre, azaz : 1 abrosz s 6 asztalkendő 5, 6, 7, 8, 9, 10 forintig;

a legfinomabb 12 személyre még egyszer anm i.
Egy darab 30 rőfös legjobb minőségü rumburgi kanavász ágyneműre 9, 10, l l , 12 ftig

a legfinomabb.
Egy darab 25 rőfös jóféle házi-vászon 10, l l , 12 ftig a legfinomabb.
Egy darab 30 rőfös legjobb minőségü fehér fonalvászon l l ft. 50 kr., 12, 13, 14 ftig a

legfinomabb.
Egy darab 30 rófös jóféle rumburgi vászon 13, 14, 15, 16, 18 ftig a legfinomabb.
Egy darab 40 rőfös szép hollandi vászon 15, 16, 18, 20 ftig a legfinomabb.
Egy darab 37 vagy 40 rőfös kitünő s ingekre legalkalmasb rumburgi vászon 16, 18, 20,

22, 24 ftig a legfinomabb.
Egy darab 52 rófös legjobb minőségü házi-vászon 17, 18, 19 ftig a legfinomabb
Különösen ajánlásraméltók a 9/s és V* széles 50 és 54 rőfös valódi rumburgi, irlandi és

belga vász n ak 23, 24, 25, 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 70 ftig a legfinomabbak.
Raktárában találhatók továbbá 10,000 róf legszebb őszi-kelmék hölgyek számára, rófje

25, 30, 40, 45, 50 krig a legfinomabbak.
Mindazoknak, kik 50 ft. értékü áruozikket vásárolnak, ráadásul egy csodaszép ruhakel-

mével vagy egy fél tuczat franczia batiszt kendővel kedveskedünk, — 100 forint
bevásárlásánál egy divatos finom long-Shawl a jutalom-dij. — Az e tárgybani
megrendelő levelek ekkép lesznek czimzendók: 782 (5—6)

„An §• Mclh, Rothenthurm-Stntsse Nr. 29" ín Wien.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában (Pesten, egyetem-utcza 4. sz.)
megjelent, s minden könyvkereskedő- és könyvkötőnél kapható:

Határidő-naptár.
Mindennemü hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők,

orvosok, gazdatisztek, utazók és üzérek
számára.

Kemény kötésben 1 forint 20 krajczár. . <;

TARTALOM. , , , '
Naptár. — Kisorsolási-naptár az 1865-dik

vre. — Bélyeg-dij váltókra és okiratokra.
— Törvénykezési szünnapok. — Normana-

pok. stb. (magyar és német nyelven.)— Xx
év mindeu napjára jegyzésül szolgáló tiszta
lapok. c (2—12)

Hartleben és társai
könyvkereskedésükben Pesten (váczi-utcza 17. sz.), valamint minden könyvárusnál kapható:

Kiért firilsfll. <• pohárt?
Felköszöntések (toasztok) gyüjteménye vers- és beszédalakban'

Közli :

i e g y v i g c z i m b o r a .
Csinos borítékba fűzve ára 60 kr. Kereszt-kötésben bérmentesen küldve ára 70 kr.

' , TARTALMA. - .
Barátság, szerelem, menyegzőben és kézfogásban, keresztelő-, névnapkor és

születés-napkor, ezüstmenyegzőre, bucsulakomán, viszonlátáskor bármely lakomán,
újévkor, a hazáért, Szilveszter-estén, a borra, vőfélyköszöntések. — Társulat elnökére,
lelkész-beigtatásakor, tanár-beigtatásakor, ünnepélyi bizottmányra, községi elóljáró-
beigtatásakor az uj házaspárra, keresztelőben, nagy szülékhez, keresztelőben, nagyanya
születésnapján, családanya születésnapján, ezüstmenyegzőre, aranymenyegzőre,a jelenre.
— Bordalok. — Humorisztikns felköszöntések. 818 (1)
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A személyszállitó gőzösök

RENDÉMENET
o k t o b e r h a v á b a n 1 8 6 4 .

A Danán.
Lefelé:

Donauwflrthbői Regensburgi^ : minden
páros számu napon 9 órakor reggel.

Linczröl Bécsbe : naponkint 8 órakor
reggel. (Utolsó menet oktober 6-án.)

Steinból Nussdorfba: oktober 7-től kezdve
minden páratlan számu napon 8 órakor
reggel.

Bécsböl Pozsonyba : naponkint 3 órakor
délután.

Bécsböl Pestre : naponkint 6Vi órakor
reggel. (Utolsó menet oktober 16-án.)

Győrből Pestre oktober 16-tól kezdve:
naponkint 7'/i órakor reggel.

Esztergomból Pestre : naponkint 6 óra-
kor reggel a helyi-gőzössel, és 4 óra felé
délután a bécsi hajóval. (Utolsó menet
oktober 16-án.)

Vaczról Pesn e naponkint 8 órakor reggel.
Bogdányból Szent-Endre- és Pestre : na-

ponkint 6 órakor reggel.
Pestről Soroksár, Ráczkeve és Tassra :

naponkint 2l/i órakor délután.
Pestről Baja- és Mohácsra : naponkint

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

dán és szombaton 6 órakor reggel.
Pestről Orsovára, Ginrgevo-, Galacz- és

Konstantinápolyba : szerdán 6 órakor
reggel.

Zimonyból Orsovára, Ginrgevo-, Ga-
lacz- és Konstantinápolyba : csütör-
tökön reggel, a pesti személyszállitó-
gözös megérkezte után.

Orsováról Galacz- és Konstantinápolyba

Fölfelé:
Regensbnrgból Donanwörthbe : minden

páros számu napon 6 órakor reggel.
Bécsböl Linczbe : naponkint 6 órakor

reggel. (Utolsó menet oktober 4-én.)
Nussdorfról Steinba oktober 6-tól kezdve

minden páros számu napon 8 órakor
reggel.

Pozsonyból Bécsbe : naponkint 6 órakor
reggel.

Pestről Bécsbe : naponkint 6 órakor este.
(Utolsó menet oktober 14-én.)

Pestről Győrbe oktober 15-töl kezdve:
naponkint 7 órakor reggel.

Pestről Esztergomba : naponkint 3 óra-
kor délután a helyi-gőtössel, és 6 órakor
este a bécsi hajóval. (Utolsó menet ok-
tober 14-én.)

Pestről Váczra : naponkint 3 órakor
délután.

Pestről Szent-Endre és Bogdányba : na-
ponkint 3% órakor délután.

Tassról Ráczkevére, Soroksár és Pestre:
naponkint 6 órakor reggel.

Mohácsról Baja és Pestre : naponkint 8
órakor este.

Bajáról Pestre naponkint 4 órakor reggel
Zimonyból Eszekre és Pestre : hétfőn,

szerdán és szombaton, 2 órakor éjfél után
Orsováról Zimonyba és Pestre : csü-

törtökön este.
Galaczról Orsó vara,Zimonyba és Pestre

hétfőn reggel.
Konstantinápolyból Galaczra, Orsova-

Zimony- és Pestre : csütörtökön dél-
után.pénteken délben

Jü̂ gTA mohács-pécsi vasuti vonatoka személyszállitó-gőzösök
meneteivel Mohácsra és vissza közvetlen összeköttetésben vannak

Gyorshajózási összeköttetés.
Pest, Baziasch, Ciurgevo (Bakarest), Braila, Galacz (Jassy) és Konstantinápolj
között, a hirneves „Franz Josef," „Széchenyi," „Albrecht" és „Sofie" gyorshajókkal
(e hajók minden kényelemmel felszerelvék, alkalmas hálótermekkel s teljes ágygyal

külön zárkákkal, éttermekkel, furdősz^jj^kal stb. ellátvák) hetenkint kétszer.

Lefelé:
I. Pestről hétfön 7 órakor reggel.

Baziuschról kedden 8'/2 órakor reggel
Érkezés Giurgevoba szerdán délben.

„ Czernawodára szerdán este.
„ Galaczra csütörtökön reggel
,, Konstantinápolyba pénteken

reggel.
II. BaziaschrólszombatonSVáórakorregg.

Érkezés Giurgevora vasárnap délben.
Czernawodára vasárnap este.

„ Galaczra hétfön reggel.
„ Konstantinápolyba : kedden

reggel.

A Tiszán.
Szegedről Zimonyba : szerdán reggel. | Zimonyból : Szegedre vasárnap délben

A Száván.
Szlszekrö! Zimonyba : hétfőn reggel. | Zimonyból Sziszekre csütörtökön reggé

A szerb-bosnyák part hosszában.

Fölfelé:
I. Konstantinápolyból csütörtökön 3 óra

kor délután.
Galaczról pénteken 10 órakor délelött
Czernawodáról pénteken este
Ginrgevoról szombaton 7 órakor regg,
Érkezés Baziaschra hétfőn délután.

„ Pestre szerdán reggel.
II. Konstantinápolyból hétfőn 3 órako

délután.
Galaczról kedden 10 órakor délelőtt.
Czernawodáról kedden este.
Giurgevoról szerdán 7 órakor reggel.
Érkezés Baziaschra pénteken délután

Brcskáról Belgrádra : szerdán reggel.
Sabaciról Belgrádra : szerdán délben.
Belgrádról Orsovára, Báziás érintésével:

csütörtökön reggel.

Belgrádról Brcskára : hétfőn reggel.
Belgrádról Sabáczra : hétfőn reggel.
Orsováról Belgrádra, Báziás érintésével

pénteken reggel.

Császári királyi szabad, tfcza-vidéki vasut.

MENETREND,
1864. oktober l-töl kezdve további rendelésig.

I. Bécs- és Pestről Kassa felé.
Bécs indulás 8 óra — percz este 7 óra 45 percz
Pest

zegléd
Szolnok
Püspök-Ladány
Debreczen . . .
Tokaj
Miskolcz . . . .
Forró-Encs. . .

6
9

10
1
3
5
7
8

25
27
27
26

25
24
33
56

délután

este

5
8
9
1
3
8

l l
12

2Kassa érkezés 9

II. Bécs- és Pestről Nagyvárad felé.

35
24
42
20
47

5
3

52
49

reggel
este

i,

éjjel

reggel

délelőtt
délben

délutá n

Bécs indulás 8 óra — percz este
Pest „ 6 „ 25 „ reggel
Czegléd . . . „ 9 „ 27 „ „

P.-Ladány . indulás 1 óra 58 percz délután
Berettyó-Újfalu „ 3 „ 13 „ „
Nagyvárad . érkezés 4 „ 38 „ „

III. Bécs- és Pestről Arad felé.
Bécs indulás 8 óra — percz este
Pest , 6 „ 25 „ reggel
Czegléd . . . „ 9 „ 47 „ „
Szolnok . . . „ l l „ 19 „

Mező-Túr. indulás 12 óra 54 percz délután
Csaba . . . „ 3 „ 21 „
Arad . . . érkezés 5 „ 27 „ ,,

IV. Kassáról Pest és Bécs felé-
Kassa
Forró-Encs
Miskolcz „
Tokaj „
Debrecien „
Püspök-Ladány „
Szolnok „
Czegléd érkézéi
Pest „
Bécs

indulás 5 óra 21 percz reggel l l óra — perei délelőtt
délután

ii

éjjel

reggel
, 1

este

6
7
9

12
1
4

i 5
8
6

34
52
35
12
45
44
41
87

1
S
s

délben 10
délután 12

4
este 5

8
reggel 6

3
2

35
29
56
43
54
45
33

V. Nagyváradról Pest és Bécs felé.
Nagyvárad . indulás 10 óra 6 percz délelőtt
Berettyó-Újfalu „ l l „ 34 „ „
P.-Ladány . érkezés 12 „ 48 „ „

Czegléd. .
P e s t . . . .
Bécs . . . .

érkezés 5 óra 41 percz este
" " n 37 „ „

VI. Aradról Pest és Bécs felé.
Arad . . .
Csaba. . .
Mező-Túr
Szolnok .

. indulás 9 óra 30 percz délelőtt
12

2
4

6
32
22

délben
délután

Czegléd.
Pest . . .
Bécs . . .

érkezés 5 óra 33 percz este
» 8 .» 37 „ „

A személyszállitó-gőzösök megérkezése Pestre:
Bécsböl : naponkint 7 óra után este. (Utolsó

jövet oktober 16-án.)
Győrből : naponkint 3 óra után délután.
Mohácsról : naponkint 3 óra után.

Zimonyból : vasárnap, kedd, csütörtökön
3 óra után délután.

Orsováról : vasárnap 3 óra után délután.
Galaczról : gyorshajó, szerdán reggel.

812 (1-4) A föügyvivöség Magyarországon.

f A PATKÁNYOK ÉS E6SREK
4 bistos es gyors kiirtása
egy csási. királyi kizárólag szabadalm. patkány és egérölö szer által gyertya-alakban.

é Egy darab ára 50 ujkr.
Valódi minőségben kapható:

PESTEN : T ö r ö k J ó z s e f gyógyszerész urnál, a király-utczában 7-ik szám alatt, -
Pozsonyban : Scherz Fülöp urnál. 806 (2—12)

A közállomásokróll Indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett r é « -
letes menetrendben van kimutatva.

A vasuthoz csatlakozó postakocsik menetrendé:
Arad—Szeben. Indulás Aradról naponkint este 7 órakor. Érkezés Aradra naponkint

reggel 3 óra 30 perczkor. (Az utasok korlátlan fölvétele mellett.)
Nagyvárad—Kolozsvár. Indulás Nagyváradról naponkint este 6 óra 30 perczkor.

Érkezés Nagyváradra naponkint reggel 6 óra 45 perczkor. (7—8 utas fölvétele
mellett.)

Nyíregyháza—Beregszász. Indulás Nyiregyházáról naponkint reggel 7 órakor. Érkezés
Nyíregyházára naponkint este 4 óra 50 perczkor. (3 utas fölvétele mellett.)

Nyíregyháza—Szathmár. Indulás Nyiregyházáról vasárnap, szerdán és pénteken este
6 órakor. Érkezés Nyíregyházára hétfőn, szerdán és szombaton, délután 2 óra
45 perczkor. (3 utas fölvétele mellett.)

Nyíregyháza—Nagybánya. Indulás Nyiregyházáról hétfőn, kedden, csütörtökön és
szombaton, este 6 órakor. Érkezés Nyíregyházára vasárnap, kedden, csütörtökön
és pénteken délután 3 órakor. (3 utas fölvétele mellett.)

Tokaj—S.-A -Ujhely. Indulás Tokajból naponkint este 7 órakor. Érkezés Tokajba
naponkint reggel 4 óra 35 perczkor. (3 utas fölvétele mellett.)

Kassa—Lőcse. Indulás Kassáról naponkint éjjel 12 órakor. Érkezés Kassára naponkint
éjjel 12 óra 10 perczkor. (3 utas fölvétele mellett.)

Kassa—Przemys!. Indulás Kassáról szerdán és szombaton délután 2 órakor. Érkezés
Kassára hétfön és pénteken délelőtt 10 órakor. (3 utas fölvétele mellett.)

Kassa—Szigeth. Indulás Kassáról naponkint éjjel l l óra 45 perczkor. Érkezés Kassára
naponkint reggel 1 órakor. (3 utas fölvétele mellett.)

Kassa—Munkács. Indulás Kassáról naponkint éjjel l l óra 45 perczkor. Érkezés Kassára
naponkint reggel 1 órakor. (3 utas fölvétele mellett.)

7855 791 (2-12) Az igazgatóság.
Ezerszeresen megpróbált s czélszerüseg tekintetéből a legjobbnak elismert

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,
kerek s négyszögletüek, melyek alkalmazásával a füst nyomtalanul eltünik.

Egy darab ára 10 forint.

Hordozható s vizzel légmentesen zárolt szoba-iirszékefe,
darabja 5 fttól 15 ftig.

melyek minden árnyékszékre alkalmazhatók, s a légvonalat
és t , u z t tökéletesen eltávolítják, darabja 10 ft.

A pakoláshoz megkívántaid ládákért darabonkint 1 ft. számittatik.

M I K S I T S K Á R O L Y , bádogos-mester.
RAKTÁRA : rózsa-téren 8-ik szám alatt Pesten. 797 (3—6)

m
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Több állam által szabadalmazott 807 (2—3)

ADLER L
pénzváltó-irodája

a kereskedelmi testület (Lloyd) épületében

Pesten, Dorottya-utcza 14-ik sz. a.
Az általam rendezet t

sorsjegy-társulatok programmja.
I I. Beiiietés 25 egy negyedévi részletekben:
A. 20 személy 20 hitelsorsjegyre 8 ft. % évenkint, — B. 18 személy 19 darab

(mind osztr, sorsjegyek) 4 ft. Vi évenkint, — C. 20 személy 20 darab 1864.
50 ftos sorsjegyek 3 (t. % évenkint,— D. 10 személy 10 darab 1860. 100 ftos
sorsjegyek 6 ft. Vi évenkint. fKT* Bélyegdij részletszelvényenkint A. D.-nél
1 ft. 30 kr., B. C-nél 68 kr.

• lI. Beüzetés 25 havonkiuti részletben:
I E. 10 személy 10 hitelsorsjegyre 6 ft. 30 kr. havonkint, — F. 10 személy 10 darab
I % 1860. sorsjegyre 4 ft. 80 kr. havonkint,— G. 10 személy 10darab V' 1864.

sorsjegyre 4 ft. 60 kr., — H. 10 személy 50 darab Rudolf-sorsjegyre 3 ft.
ÍO kr. — S^F" Bélyegdii részletszelvényenkint E.-nél 1 ft. 30 kr., F. G.-nél
99 kr., H.-nál 68 kr.rAz e társaságokbani résztvevők az illető részletbefizetési ivekben bejegy-

zett sorsjegyekre közösen játszanak; a nyeremények, miután a kihuzott
sorsjegyek ujabbal helyettesittetnek, a résztvevők közt egyaránt osztatnak
fel, s a részletfizetések letelte után az A. G. D. E. F. G. alattiak mind-
egyikének egy eredeti sorsjegy szolgáltatik ki, —a H.-nál 5 eredeti sorsjegy
s a B.-nél az eladott sorsjegyekből reáesendö részletet kapja.

Alakitok továbbá kivánatra mindennemü zárt-társulatokat, tetszés
szerinti sorsjegyekre a legjutányosb föltételek mellett.
Sorsjegy-árak havonkinti részlet-lizetéssel:

Sorsjegyek, melyeknek árfolyam-értéke 40 ftig rugnak, első részlet-fizetés 4 ft.
„ „ „ 40 fttól 100 ftig, „ „ 8 ft.
„ „ „ 100 fttól 200 ftig, „ „ Vt ft.
„ „ „ 200 fttól azonfelül „ „ 25 ft.

9BT" K legméltányosb feltételek mellett 10, 15, 20, 25 havi, vagy Vi évenkinti
részlet-fizetések is eszközölhetők.

ígérvények dijai:
Hitelintézeti sorsjegyekre 3 ft. 50 kr., — Pálffy-sorsjegyekre 2 ft. 50 kr., — Ru-

dolf-sorsjegyekre 2 ft. — Bélyegilleték 50 kr.
Különféle sors jegyek összeál l í tása havonkinti | részlet-fizetés

mellett.
F/lPÍllf havonkint : A) 1 hitel-, % resz 1860-iki, 1 Salm-sorsjegyre, —
IUI Ilit B) 1 Salm-, 1 Clary-, 1 Pálffy-, 1 Genois-, 1 budai, 1 100 ftos 1864-
diki , 1 Keglevich-sorsjegyre, — C) Vi rész 1860-iki, '/» rész 1839-iki,
1 Pálffy-, 1 budai, 1 Waldstein-sorsjegyre, — D) 1 hitelintézeti, 1 Wald-
stein-, 1 Keglevich, 1 Como-, 1 trieszti 50 ftos, 1 WindischgrStz-sorsjegyre,
— E) 1 hitelintézeti, 1 trieszti 100 ftos, 1 budai sorsjegyre, — F> 1 1860-iki
100 ftos, 1 1864-iki, 1 Clary-, 1 Waldstein-, 1 Keglevich-sorsjegyre, —
G) V» 1839 iki, 1864-iki 50 ftos, 1 Eszterházy-, 1 Pálffy-sorsjegyre.

| ( | fnril lf havonkint : A) % 1860-iki, 1 Salm-, 1 Pálffy-, 1 Keglevich-
l " IUI I M sorsjegyre, — B) 1 1864-iki 50 ftos, 'A rész 1889 iki, 1 budai,

1 Keglevich-sorsjegyre,— 13) 1 Salm-, 1 Pálffy-, 1 Clary-, 1 budai, 1 Genois-,
lWaldste^i-sorsjegyre,— D) l hitelintézeti, 1 bulai, 1 Keglevich-sorsjegyre.
E) % 1860-iki, 1864-iki 50 ltos, 1 budai sorsjegyre, — ¥) 1 Eszterházy-,
1 1864-iki 50 ftos, 1 budai sorsjegyre, — G) 1 1864-iki 50 ftos, 1 trieszti
50 ftos, 1 Salm-. 1 budai, 1 Keglevich sorsjegyre.

R é s z l e t f i z e t é s e k egyes sorsjegyekre, valamint társulati sorsjegyek rész-
jegyeire, az ismert föltételek alatt eszközölhetők.

W Bevásárlása s eladása mindennemü értékpapíroknak s pénzne-
meknek, előlegezések, sorsjegyek- s állampapírokra, incasso 8
megbízatások stb.

gtf Vidéki levélbeli megrendelések titoktartás mellett gyorsan et pon-
tosan teljeslttetnek. 692 (13-52)

0^~ A vidékbeli ügynökök különös kedvezményben részesittetnek,
s szükségleteik fedezése végett idejekorán hozzám fordulhatnak.

legjelesebb teiita-nemek,
C^tP ugymint:

Alizarin-iró- s másoló-tenta; többféle másoló-tenta;
Birmingham-Ink s szines tenták

Leonhard! Ágostontól Drezdából és Bodenbachból
különféle nagyságu üvegekbe töltve, kaphatók:

Gottier L. gyógy tárában Munkácson.
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Vs. kir. szab. növényi

FABER A. W.-féle
palatáblák (Scbiefertafeln)

s mesterségesen előkészített

pálávesszök (Schieferstiften)

Fzen

táblatöríilők (Tafelwischer)
Steinban, Nürnberg mellett.

alatáblák, Bajorország kerületi kormányai, rendőri s városi ható-
, . ú ., 5 fhplvi oskolai igazgatóságok, s ez eddig több németországi hatóságok

alfaíi'síSföldörí « oskolákbani bfhorataWs használatbavételre a legnyomatékosbban

ajánltartak. ^ ^ ^ &z e d d i gi e k felett különösen tartósságuk, tisztasságuk és sima-
ságuk J t a

á
l
b

t
1 ^ n

r
e

c
k

s z
k

b
i
e a v o n a l n é i k ü i , részben vonallal - ez utóbbiak minden megkiván-

* n «„.unHSr«hpii szoleáltatnak ki, a vonalak nem pusztíthatok el.
Kiíérleítétetett "palatáblákat, bádog, fa- és papirlemez-táblákkal helyettesiem,

de ezo^vártoínyok a használatban oly sok hátránnyal találkoznak u. m. a táblák behaj-
f a |lep!ttanásal lemosása, s tökéletes lehasználása a fénymáznak, - hogy egyátalábanI lásaj

pálavesszók egy egészen tiszta anyagból származnak

^ ^ ^ ^ ^ = ^ - anélkU,,hogy

pálavesszók
főraktára Magyarországra nézve létezik: 787 (3—3)

Posner Károly Lajosnál,
az elsö magyar királyi szab. vonalozó-intézet tulajdonosa és kereskedelmi

könyvek gyárosa.
A papirkereskedő nagyban s kisebb mennyi-

ségbeni eladása : Érzsébettér 1. szám alatt.

A. küszöbön álló i s k o l a i évre ujból ajánlom

a kultiier Sándor-féle
TANKÖNYVEKET,

I melyek a magas iskolai hatóságok s iskolai előljáróságok engedelmével
Magyarország legtöbb iskoláiban tankönyvül vétettek fel.

Erdbeschreibung, különös tekintettel
ik kiadás. Ára kötve 40 kr.

I mit 1 Karte'. 1864. Preis geh. 44 Nr., geb. 54 Nr.
Kuttner Kis atalanos töldirat, különös tekintettel az ausztriai - - - - - - - -

rövid vázlatival a bibliai földiratnak. 8-ik javított, bővített és kepékkel ellátott
n „ u . i obroszszal. Ára füzve 44 kr., kötve 54 kr

< w r Kleine Weltgeschichte. nebst einem Abriss der deutschen Literatur
für Volk'f. undTöchterschulen, sowie zum Selb.tunterricht. 2. Auflage. Pre.s

u AS Xkr eeb. 60 Nkr. , . . .
r Kis világtörténet a görög é* római mythologia vázlatával. Magyarul irta

' ^\ J ''-ik kiadás. Ára füzve 48 kr., kötve 60 kr.
' rorszag földleírása. 4-ik, az 1848. felosztás szerint átdolgozott

kiadás. Eey fóldabroszszal. Ára fűzve 40 kr., kötve 50 kr.̂

hajfestő- ésjajnőmzíő-keiuics.
i v Í AU<r növénvi anyagokból van összeállitva, a hajzatot

Ezen kenőcs, mely kizárólag « ° ™ n > ^ & anélkül, hogy káros befolyással
tökéletesen és tartósan fest. . igj £ ,™f Vztonsága . rendkivüli tulajdonsága által, az

. magyar-nemet, 1 löldabroszszal.

rí..l=t«. l. K»p«U»I t,

Szakálfestö-rudkenöcs,
^nazon^donságokkal ^ ^ ^ ^ ^ * ^

^ s Í ^ S fi^ffimSUn b̂ uszpedr.nek is használha
LU, UUSHZttüU 1UU1 ^ . . . „ „ - - . - j ~ ,

,cs egvSlCTSmma K.tuno « « .»»»- .-—- bajuszpedrönek is használható.
^ Egy üvegem hajfeStő-kenöcs ára % ft. Egy darab hajfestő-rudkenöcsé 8C» kr.

.itító poré 40 kr. - Postai küldéssel 20 krajczárral több. 760 (6 b)
Főraktár PESTEN Török Jó wef gyógyszerésznél, király-utcza 7. sz.

nunne.. •«•"»- k ; l á 3 Ára füzve 60 kr., kötve 70 kr.
Kuttíier!"'A íiiagyarok története iskolai és magánhasználatra. 3-ik képes k.adás.

AraTwInazonk^erz°ötól4itó alatt van, s legközelebb meg fog jelenni:
- E r s í e f K r r i e h t i» der WeltRe8chÍchte. In Fragen und Antworten.

• ««íaH;nI"derieuiiKarl8chcn Geschichte. Deutsche Separat-Ausgabe. 3-ik
_ «- e i t l a ^ n

a á " A r a füzve 36 kr., kötve 44 kr.
— Kleine Mitliolo&ie, mit Holzschnitten, mintegy 60 kr.mit Holzschnitten, mintegy

Lampel Róbert kiadó-könyvárus.
h á t é )

I 800 (2-2) (Pest, városház-tér.)

~~—' • t i ĵ -^v.„n Pesten 1864 feevetem-utcza 4-ik szám alatt).
Kiadd-t»Ujdono. Heckenast Gusztáv. - Nyomatott saját nyomdájában Urten, ^egyete

_ Klőflzetési föltételek 1864-dik évre =
a Vasárnapi U.íag és Politikai Ujdonsagok együtt : Egé sz évre [ ° ft F é l ^ f Jj
Csnpan Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. - tsupan Folit.kai

Újdonságok : Egész évre 6 ft Fél évre 3 ft.

%Jg§~ Hirdetési dijak, a Vnunrn pi l'jsáis és Polilikai l ! jdon»ágokat illetőleg, 1863 novem-
ber 1 töl kezdve • Egv, négy«zer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri ^tatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szá-
mára hirdetmények elfogad, Hamburg és Altonában : Haaseiistein és Vogler. - M. Frankfnrt-
ban • Otto Mollien és Jacger könyvkereskedése; Becsben : Oppelik Alajos, — és Pesten : a ker-
tész-'«;a7.d!'>s7.ati iiiynökseK >»• Józseftér. 14. sz. a. Bélyeg-dij, kfllön minden igtatás ntán 30 ujkr.

1 ekintsünk át néha a szomszédságba is,
s nézzük, mint folynak a dolgok a magyar
korona tágas birodalmának azon részeiben,
melyekben más nemzetiségek a felekezetek
élik napjaikat s a miénktől eltérő rend és
szokások szerint intézik
ügyeiket. Mindenekelőtt
pedig illő megismerked-
nünk azon egyénekkel,
kik a vezérszerepekre
vannak hivatva.

A folyó évi augusz-
tus hónapbanKarlovitzba
összehivott szerb nem-
zeti kongresszus nagy
remények között várt
esemény volt Magyaror-
szág déli vidékein s a
mai állapotok csendjébe
nem csekély mozgalmat
hozott. E kongresszus fel-
adata volt : a Rajacsics
patriárka halála által
megürült karlovitzi me-
tropolitai széket betöl-
teni, a mi annál nagyobb
fontossággal birt, mint-
hogy a karlovitzi me-
tropolita ujabb időkben
egyszersmind a magyar-
országi összes óhitü la-
kosság pátriárkája.

Korábbi időkben a
karlovitzi érseki méltó-
sággal nem volt ugyan
szükségképen összekötve
az összes görög-keleti
egyház fölötti patriárka-
ság, mert a magyar ki-
rály jogaihoz tartozott,
hogy a pátriárkái méltó-
sággal a görög-keleti
egyház _ bármelyik püs-
pökét is felruházhatta;
azonban 1848. évi decz!
15-ke óta, midőn a pa-
triarchátus a karlovitzi
érsekre ruháztatott, egész
Rajacsics haláláig a kar-
lovitzi metropolita egyszersmind a z óhitü
egyház pátriárkája is volt.

Feszült kiváncsisággal várták azért a
görög-keleti egyház hivei a kongresszus
egybegyült tagjaitól először is a karlovitzi

Jlaschierevics szerb patriárka.
metropolita megválasztatását, s azután a
patriárka kineveztetését a kormány által.

A karlovitzi gyülés lefolyásáról politikai
lapjaink — a mennyire lehetett — részletes
tudósításokat közöltek annak idejében, s

Maschierevics szerb patriárka. — (Fénykép után).

bár ezek nem látszottak egészen megfelelni
az érdeklett szerb közönség óhajtásainak:
azon elvitázhatlan tulajdonsága a Filippo-
vits tábornok által vezetett gyűlésnek mégis
volt, hogy a tanácskozások hosszura nem

nyultak s gyorsan vezettek eredményhez.
Alig telt el nehány nap s már köztudomá-
suvá lőn, hogy a zsinat Maschierevics püs-
pököt választá meg karlovitzi metropolitává
s szeptember 25-én már a választást szen-

tesítő legfelsőbb rende-
let is kiadatott.

A legfelsőbb mege-
rősítő rendeletben azon-
ban — az eddigi szokás-
tól eltérőleg — Maschie-

Éik revics püspök nem az
összes görög-keleti egy-
ház, hanem csak a görög
szertartásu szerbek pátri-
árkájává neveztetett ki.

S ezen uj rendsza-
bály és elkülönzés te-
szi Maschierevics meg-
választatását kétszere-
sen fontossá s jelentőssé.
Ezen elkülönítés által az
oláh nemzetiség egy régi
óhajtása teljesült. Az
oláh és szerb nemzetiség
hivei, kik nyelv és egyéb
jellemvonásaik tekinteté-
ben egymástól annyira
különböznek, — vallás
dolgában közös egyházi
szerkezettel birtak, a mi
már régen panaszaik
egyik fő tárgyát képezte
s különösen az oláhok
részéről állandó elkülön-
zési törekvésekre szol-
gáltatott alkalmat. S
most már, Maschierevics
megválasztatása óta az
oláhok egyházi ügyeikre
nézve külön vannak vál-
va a szerbektől, s a meg-
erősítési legfelsőbb ren-
deletben világosan ki
van mondva, hogy az
ujonnan kinevezett pa-

• triárka hatósága alól ki

vannak véve. Igen való-
szinü, hogy e tényt nem-

sokára egy külön oláh patriárka választása
fogja követni a görög szertartásu oláhok

Ékörében.
A mi Maschierevics patriárkát illeti,

kétségtelen, hogy a kormány kegyét s párt-;

Tizenegyedik évfolyam.42-ik szám.

Pest, oktober l6-án 1864.


