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Angol Katonák. 

Alábbi képünk a Törökország segélyére küldött angol ka
tonaságot mutatja fel teljes egyenruhájában. Mint látjuk, az so
kat hasonlít az osztrák katonai viselethez, csupán színezve volna 
észrevehető" a különbség, minthogy az angol katonaság egyen
ruhája skarlát piros. Könnyen kérdezhetné valaki, hogy miért 
választék e piros szint egyenruhául, miután erre legkönnyebben 

lehet a csatábau czélozni; ez csupán azon okból van, hogy a 
nemzeti ipar ágát, a piros festék termelést előmozdítsák. E képen 
két huszáros öltözetet is látunk. Mint tudva van, a huszárok 
fegyvernemét, mellyet Mátyás királyunk alapított meg, azóta 
minden nemzet elsajátította, s a csatarendben a hadvezéreknél-
külözhetlennek találják. 



A huria-vár hegyi alagut. 
Lapjaink mult számában közlök az alagut rajzát, a millyen 

az teljes bevégeztetésekor fog lenni, leírásával kénytelenek vol
tunk addig késni,mig az alapos adatokat megszerezhettük. Azon 
legelső t ^ z m e , miszerint a lánczhidról egyenesen a Krisztinavá
rosba lehessen jutni a várhegyen keresztül, a hazára nézve olly 
jótékony emlékű gróf Széchényi Istvánnál keletkezett, kinek in
dítványára épült maga a lánczhid is, bátran számítható a világ 
nyolczadik csudájának, mert illy széles és mély vízen keresztül 
oÜy roppant müvet nem mutathat fel sem az ó, sem az uj világ. 

A közbejött évek zivatarai háttérbe szoriták az alagut esz
méjét, Széchenyi letűnt a tettek mezejéről, mig 1852-ben cs. k. 
kamarás, Ünuényi József ur fáradatlan buzgalma s hazafiúi tö
rekvéseinek sikerült a vállalatot életbe léptetni, s egy részvé
nyes társulatot alakítani az alagut létrehozására. Elnökéül az 
indítványozó főúr választatott meg, a roppant mii gyakorlati ki
vitelével pedig, a lánczhid építéséről magasztalva ismert derék 
építészünk, Clark Ádám bízatott meg, kinek remek terve szerint 
történt az eddigi működés, s az ö buzgó művezetése mellett foly
nak a további munkálatok. 

Az alagut iránya tökéletesen megfelel a lánezhidénak, ugy 
bog)' ha Pesten a Nákóház előtt megállunk, a lánczhidon és az 
alagúton keresztül egyenesen a budai Horvátkertbe fogunk lát
hatni, söt ha a Horvát kkert derék tulajdonosa, a szándéklott át
járást létesitendi, akkor e látvány végpontját épen a Krisztina
városi fíistfaragó-kápolna fogja képezni. 

Hossza e műnek lesz 180 öl, tehát csak 20 öllel kevesebb, 
mint a lánczhid; széle 5 öl, magassága a bejáratoknál öt és fél 
öl, melly mindig kissebbedve, közepett csak négy ölet képez, 
mell)' azonban igy is templomszerü magasság marad. Ez alagut 
tehát, ha hosszúságára nem is, de aránylagos kiterjedésére nézve 
ritkítja «párját Európában. 

A munkálatok 1853. február 10-kén kezdődtek meg. egy
szerre három oldalról, úgymint Pest és Buda felöl, és felülről, a 
budai Györgytérröl egy 27 ölnyire lefelé vágott akna által. 

A Pest felöl folyó munkálat az aknából visszafelé haladó
val még azon év augustus 17-kén találkozott, a Krisztinaváros 
felöli pedig october 25-én, melly áttörés nagy ünnepélylycl ment 
végbe. Az egész keresztiilfurás hét és fél hónap alatt tör
tént meg. 

Az átfúrt hegy kéve* kivétellel, kemény agyagköböl áll, 
mellyet általában lőporral kellett szaggatni, melly lőport, mint
egy 800 mázsát Ö cs. k. Felsége legmagasabb kegyelméből a 
\ állalkuzók számára ingyen parancsolt kiszolgáltatni. 

Ez átvágás még csak olly széles,hogy négy ember haladhat 
el egymás mellett. Az egész magasság kivágásából cz ideig24 
öl van készen, és faállványokkal ellátva, mikre jö a bolthajtás; 
az egész alagut végig a legjobbnemü téglákból készült boltozattal 
levén biztosítva örök tartóssága felöl. 

Az építéshez szükségelt vizépitészi meszet magában a hegy
ben találták uz átvágáskor, s ez által a társulat nagy összeget 
takarított meg. 

Az átjárat két gyalog járdára, s közepett egy 20 láb szé
les kocsiutra lesz felosztva, melly vállalat, mint remélhető, jövő 
1855. évi őszig elkészülend. 

Addig is folyvást kaphatók részvények, miknek megszerez-
hetésc rendkívül meg van könnyítve az által, hogy a száz fo
rintnyi összeget tiz részletben kell befizetni. Az eddigi munká
latokra még csak most fizettetik be a negyedik részlet. 

Ajánljuk a legforóbban e vállalatot hazánkfiai figyelmébe. 
Hány gazdag község van hazánkban, melly egy-egy részvényt 
szerí«hetiie magának, s vagyonosabb polgártársaink meg sem 
éreznék a megosztott terhet, melly pedig már egy év inulv;. bő
ven fizetendi a belefektetett összeg kamatját. 

Hogy «ürc szükséges pedig nekünk ez alagut, megmondom, 
nem csupán arra, hogy nemzeti lételünknek egy ujabb mara
dandó emléke legyen abban, nem csak az, hogy Budapest ezál
tal szépül, összeköttetése által el>ő rangú várossá emelkedik; 
hanem egyenesen hazai népünk anyagi haszna végett. 

Budapest piacza egyszerre kétakkora lesz, mihelyt e két 

város a lánczhid és alagut által egybeforrott, s mentül nagyobb 
üzlet forgalom, vásár, kereskedés van Budapesten, annál na
gyobb a jóllét az egész környékben, mert a vagyoni fölösleg 
nem szivárog más vidékekre. Ezért Budapest jólléte által emle-
kedik az egész környék jólléte, s minden olly intézvény, melly e 
testvérvárost boldogítja, egyenesen a közjóllétet mozdítja elő. 
Ezért még egyszer ismételjük, hogy vagyonos községeink ne mu
lasszák el az alkalmat résztvenni e kitűnő sikerrel haladó hazai 
vállalatban is. 

Bugyi menyegző*). 
B A L L A D A . 

Más volt Erdély hajdanában! 
Nyolczszáz hosszú év előtt, 
Ekesebben koronázta 
Bágyiykv a hegytetőt; 
Hol jelenleg a romok közt 
Rút bagoly üt laktanyát — 
Hajdanában büszke vár-lak 
Mmt erős sasfészek állt. 

Hol a mohos omladék még 
A felhőtől is remeg — 
8 mint a széthullt csontvázak, az 
Enyészettel küzdenek : 
Több hatalmas hóditókat 
Fékeztek meg hajdanán — 
Sok dacz, még az égvillám is 
Lcpattana érez falán. 

Történt egykor, míkoron még 
Aranykorát élvezé, 
Késő éjjel nagysietve 
Vágtat egy lovag felé; 
öltözéke egyszerű, de 
Választékony, Ízletes, 
(iyöngéd arcza szép vonásln 
Látszik hogy ur, hogy nemes. 

8 mi e korban ritkaság volt, 
Kardja nincsen oldalán — 
Mint kalandor titokteljes 
Légyottakra megy talán? 
Nem. A bágyi várban fényes 
Menyegzőnek napja van, 
És a vendég oda vágyik 
Észrevétlen, titkosan. 

Sok vendég közt egy vidéki, 
Nem szúr olly könnyen szemet — 
S a nélkül, hogy észre vennék 
A lakomán részt vehet. 
Még az őr is tivornyázik 
A várkapu nyitva áll - -
Ki vendégi jogra vágyik 
Ide jöjjön, itt talál! 

Szépen süt a hold sugara 
A sötét vidék felett; 
De a várból szétözönlő 
Világitás fényesebb — -
Kellemes az esti szellő 
Melly a fákat lengeti, 
S összeolvad a zenével 
Melly a várból szállá ki. 

Bent a várban de mint fessem 
A pompát, a fényözönt, 
Hol a szemek káprázattak 
Az arany, a fény között. 
Sándor István a vidéken 
Leghatalmasb ur vala — 
Nincs Erdélyben, a ki véle 
Versenyzésre szállana. 

S egyetlen egy leányának 
Menyegzője tartatik — 
Igy tehát a kedv s mulatság 
Meg sem állhat holnapig. 
A sok szép lány tánezra perdül 
A mig csak szól a zene — 
S az ifjaknak, hol leány van 
Vájjon még mi kellene? 

A z asszonyok elcsevegnek, 
Mi hogy történt hajdanán? 
Minő fény van Magyarhonban 
László király udvarán? 
NinCB előttük thea, kávé, 
Nincs elottök csemege — 
Mégis vigan elidőzik 
Ifja, véne, örege. 

De másképen áll egészen 
Az urak közt a dolog, 
Hol a beszéd szőnyegén a 
Legújabb törvény forog, 
Melly Rákoson hozatott a 
Leányfiuság felett, 
De a mellyben megegyezni 
Nem tudtak a székelyek. 

A merre huz az önérdek, 
Arra vonzott mindenik, 
A vita is elkezdett már 
Komolyabb szint ölteni; 
Nem egy volt, ki borhevülten 
Fenyegetve felkiált, 
Sértegetve káromolni 
A törvényt és a királyt. 

Sándor István zavarában 
Nem tudja hogy mit tegyen. 
Vendégétől önlakában 
Sértve a hon s fejdelem. 
Vagy szivélyes házi gazda. 
Legyen, vagy hű hazafi ? 
Türje-é e túlcsapongást, 
Vagy ellent kell állani? 

Kér, eseng, de mind Idába! — 
Nincs Bzaváuak Bikere, 
Háziuri tekintélylyel 
Szinte nem megy semmire: 
Féktelenség mámorában 
Kiki azt tesz, mit akar — 
S a czéltvesztett társaságban 
Szörnyű nagy lesz a zavar. • 

Vége lett a míszzenének. 
Üres lőn a tánezterem, 
Ifja, véne, egytől egyig, 
A vitázok közt terem. 
Es van lárma — egy vendég a 
Másikával összevesz 
Sándor István aggodalma 
PerczTŐl perezre nőni kezd. 

* ) A fiatal n.nitan ilu- költőnek „Romvirágok" czim alatt megjelenendő gyűjtemé
nyéből. . * Ss«r*. 



— Mint midőn a záporeső 
S tölgyetdöntö zivatar, — 
Kis fészkében egy szerelmes 
Gerlepárt is megzavar: 
Igy lép kiizbe félelemmel 
A ezerelem gyermeke. 
Vrusilla a szép menyasszony 
Kálmán László hitvese. 

Gyermekded szép arczulatján 
A gyenge pir fellobog, 
Ajkán még a szerelemnek 
Első csókja párolog 
Mig reszkető kis kezével, 
Mint a béke angyala — 
Csendet, józan önuralmat 
Békességet kér vala. 

S felragadván áldomásra 
A nemzetnek poharát, 
Csengő szóval, mintha a szép 
Csattogánydalt hallanád, 
Melly a vércsekárogás közt 
Közbe, közbe fölzeneg — 
S békitő szelid szavára 
Hallgatnak a székelyek. 

„Föl tehát az áldomásra! 
— Buzdit a kedves beszéd — 
Ne nézze a székely egymást, 
Mint. honának ellenét; 
Éljen köztünk a barátság, 
Nem pedig a rut viszály — 
Éljen a magyar hazája, 
A törvény és a király!" 

De mint a szelid galambra 
Midőn ölyv csap hirtelen : 
Rakonczátlan székely ifjú 
Hozzá rohan szemtelen, 
S kiragadván kis kezéből 
Az áldozó serleget, 
Földre sújtja, hogy tartalma 
Mind reá fecskendezett. 

E gyalázó sérelemre 
A menyasszony felsikolt — 
Két kardnak egy villanása 
És az iíju halva volt. 
De fellázad most a vendég, 
Felzúdul a sok rokon, 
Az atya s a vőlegénynek 
Piros vér foly kard jókon. 

Első példa, és hallatlan, 
Hogy a magyar valaha 
Önlakában vendégének 
Életére tör vala; 
S hogy a vendég, tul lépve mint 
A vendégjog engedi — 
Fegyverét a házi urnák 
Életére emeli. 

S tornyosult a vész valóban — 
Ezer kard villant felé, 
Minden egyes vendégében 
Láthatá egy ellenét. 
Még egy perez — és már a bosszú 
Vad haragját tölti be, 
Ha az ég védangyalának 
Segélyét nem küldi le-

S im egy ifjú, ki elébb már 
Titkon észrevétlenül 
A vitázok seregébe 
Szemtanuként bevegyült, 
Nem fegyverrel — nem erőszak — 
Tekintélylyel közbe jár, 
S méltósággal és parancscsal 
A tömegnek ellen áll. 

„Bocsánatot elégtételt 
Kérünk tőled fejdelem!" 
Ez a két szó által hangzik 
Az elnémult termeken. 
Sok hatalmas zendülő most 
Megalázva térden áll 
Méltósággal de szeliden 
Szól hozzájok a király : 

„Békesség e vár urának! 
A vér szennyet rá nem ád, 
Mellyet ontott védelmezve 
Egy hölgyet és a — hazátj, 
Mert igazi magyar ember 
S férfiú csak az lehet : 
Ki honának törvényeit 
Tiszteli, s a hölgyeket!"*) 

Győrffy Gyula. 

Egy királyné s egy orosz hadvezér. 
( I G A Z T Ö R T É N E T . ) 

Tifliszben, a Kaukázus vidékén fekvő Georgia vagy Gör-
gényország fővárosában, a föegyházban egy sir látható követ
kező felirattal : 

„Lazareff Petrovits Iván, altábornok, a 17-dik vadászezred 
parancsnoka, több első rendű rendjelek vitéze, született 1765., 
szolgálatba lépett 1775., meghalt 1803. april 19-én, 37. éves ko
rában, hivatalos foglalkozása közben, midőn Mariam királynét, 
XIII. György király özvegyét, Oroszországba akarta kisérni." 

Ennyit mond a rövid sirirat, de mint minden siriratnál, ugy 
itt is nevezetesb az, a mit elhallgat. Kérdés támad az olvasóban, 
honnan a 37 éves hadvezérnek kora halála? s minő halál lehe
tett az, melly hivatalos foglalkozása közben érte, midőn a király 
özvegyét idegen országba akará kisérni ? Most ez is tudva van, 
s im elmondjuk röviden a fontos eseményt. 

Tudni kell, hogy Görgényország az előtt önálló, független 
ország volt, melly saját királyokkal s törvényekkel birt,s a gör-
gények épen olly soká s olly vitézül harczoltak az orosz clnyo-

• ) Forrás : Tttdom. Gyűjtemény 1835. III. köt. 17.1. 

más elleu, mint most a cserkeszek s más kaukázi népségek. De 
végre kimerültek a kifogyhatlan óriási erő ellenében, s e század 
elején, 1803-ban Görgényország Oroszországhoz csatoltatott. Az 
utolsó király XIII. György volt, ki 1800-ban, egy évvel trónról 
lemondása után Pétervárott halt meg. Az orosz kormány e király 
fiának, Dávidnak, meghagyá ugyan uz uralkodói czimet, de az 
ország egyes részeinek élére saját embereit állította. Ezek sehogy 
sem férhettek össze Dáviddal, kit a nép szeretett és tisztelt, s 
örökké küldözték a panaszokat és vádakat (illene Pétervárra. Az 
orosz kormány végre megsokalta a dolgot, Sándor czár meg-
fosztá Dávid kir. herczeget minden hatalmától, s idegen orszá
got tűzött ki tartózkodása helyéül. Görgényország kormányzó
jává ZiziaiM.tl' Pál herczeget s orosz tábornokot nevezé ki, a ki 
a görgény királyi családdal rokonságban is állott. Azt mindaz
által megengedé a kormány, bár mint szabadkozott is ellene Zi-
zianoff i hogy György király özvegye, Mariam királyné kisebb 
gyermekeivel együtt Tifliszben maradhasson. 

Zizianoff ismeré e fiatal nö ábrándos lelkét és honleányi 
érzelmeit, s előre látta, hogy nem sokára összeesküvéseket fog 
forralni az orosz kormáuy ellen, de mintán az országban mara
dását, nem gátolhatá, annál szigorúbb őrizet alatt tartotta. Gya
núja igaz volt : Mariam elkészité a tervet, mikép szökhessek 
meg a psávok és tusok nevü görgény eredetű népekhez, kik nem 
messze laktak Tiflisztöl, s a régi nemzeti királyi családnak igaz 
hívei valának. Közülök választattak a görgény királyok testőrei. 

E veszedelmes terv titkos végrehajtója egy a királyné udva
ránál élő, előkelő görgény, KalatuzofFvolt, s vele egy czélra mun
kált egy elismert bátorságú és hűségű, psáv férfin. Minden előre 
volt már készítve, s a hü hegyi lakos átjött Tifliszbe, tudtára 
adni a királynénak, hogy nyilt karokkal várják. Azonban egy
szerre elfogják és Zizianoff kormányzó elé vezetik , ki tudtára 
adja, hogy a királyné szándéka fel van fedezve, s most halállal 
fenyegetés mellett felszólítja, hogy az igazat vallja meg. A bátor 
psáv hallgat, de a tábornok egy jelére belép Kalatnzoff, kinyi
latkoztatván társának, hogy a tábornoknak mindent fölfedezett. 
A psáv megvető pillanatot vet reá, de semmi sem tántorítja 
meg, esküjét hiven megtartja, s inkább a tömlöczbe hurezoltatja 
magát. 

Most a kormányzó ugy gondola, hogy elég oka és joga tá
madt, a királynét eltávolítani az országból. Magához hivatja te
hát Lazareff tábornokot, ntasitásul adván neki, hogy másnap 
reggel tüstént a királynéhoz menjen, fogja el s kisérje ki az or
szágból. 

E parancs tüstént teljesedésbe ment. Mariam még aludt, 
midőn Lazareff gyorsan szobájába lépett. Hogy megbízatásának 
annál nagyobb fényt adjon, legfényesebb egyenruhájába öltö
zött, s a katonaság, melly a palota kijárásait foglalta el, hangos 
zeneszóval közeledett. A királyné rögtön fbiegyenesedett sző
nyeggel borított fekhelyéről, mellyen ottani szokás szerint nyu
godott, s egészen ingerülten kérdé Lazareffet, minő joggal mer 
igy betolakodni hozzá? 

„Keljen fel! — monda Lazareff parancsoló hangon — ön
nek el kell utaznia, Zizianoff herczeg parancsolja." 

E szavakra boszura gyulád Mariam arcza, szemei haragot 
szikráznak, s felkiált : „Czicziano Tsopfiani!" (Zizianoff, fajunk 
csúfja!) Ezután kéri a tábornokot, hogy legalább gyermekei ál
mát kímélje, kik mellette szunyádnak, s az elutazást néhány órá
val későbbre halassza. 

Válasz helyett reléje lép Lazareff s baromi módon lábánál 
akarja megragadni. De nem volt rá elég ideje, — azon pillanat
ban, midőn a királyné ágya fölé hajlott, tőrszurást kapott balol
dalába olly erővel, hogy a tör az egész testen keresztül ment. 
Lazareff összeomlik. Mariam kihúzza melléből a tőrt, s azon vé
resen a tábornok arczába sújtja c szavakkal : „Igy hal meg, ki 
engem bántani merészeli" 

Egy örmény tolmács, ki eddig egy szomszéd szobában tar
tózkodott , a haldokló Lazareff nyögésére elősiet, a királynéra 
rohan s kardjával több sebet ejt rajta.De a királyné anyja,Hona 
herczegné, ki leánya mellett aludt, felugrik s megragadja karját 
a dühös örménynek. Ezután csakhamar minden oldalról katonák 
nyomulnak a palotába, s Mariamét, mindamellett hogy sebei 



vérzettek, gyermekeivel együtt egy kocsiba teszik, melly a kapu 
alatt várta. Moszkvába vitték egy klastromba; később az orosz 
kormány visszaadta szabadságát s megengedé, hogy Tifliszben 
tartózkodhassék, hol még néhány évvel ezelőtt is élt. 

Lazareff tábornok nem élte tul a királyné elutazását. Maga 
Zizianoff sem mult ki természetes halállal. Három évvel később 
egy kaukázi faj kháujának parancsára Baku mellett megöletett. 

Ez az értelme a tifliszi főtemplomban olvasható sir-iratnak. 
(Az „AuslandXÍ után.) 

Két boszorkányos. 
ELBESZÉLÉS. 

Ilfll> Unan-tól. 

Tudjuk, miként könyves Kálmán idjébeu széles Magyaror
szágon nagy hitelt adtak a boszorkányozás és kuruzsolás mes
terségének. Ez ugyan nagy bolondság volt bölcs őseinktől, de 
hasonlatos előítéletekben nem csak a mi őseink szenvedtek. 

Az ország el volt árasztva varázslókkal és boszorkányosok
kal; mert mindig akadtak istentelen emberek, kik fölhasználva 
a nép könnyenhivőségét, illy gyalázatos módon csalták ki pénzét. 

Történt egykoron B* falvában, hogy megjelent két olly 
boszorkányos, kik hirdették, hogy ök nem csak az ellenségeket 
kibékíteni, a szerelmeseket összeveszíteni, a szegényeket meg-
gazdagitani, és a betegeket fblgyógyitani, de még a holtakat is 
tudják föltámasztani; a kinek tehát tetszik, jöjjön hozzájok, mu
tassa meg nekik halottja sírját, és ök csekély fizetésért rögtön 
föl fogják azt eleveníteni. 

Némelyek boszankodtak e szemtelenségen, a könyenhivők 
is kétségeskedtek; de a két varázsló keményen megmaradt a 
kimondott ígéret mellett, söt miután látták, hogy senki sem je-
lenkezik, ökmagok határoztak meg egy napot, meUyen majd 
kimennek a helység temetőjébe és föltámasztják a holtakat a 
magok jószántából minden jutalom nélkül. 

A határozottság, a biztosság, melylyel beszéltek, a legokosab-
bakat is megdöbbenté, és a nevezetes nap előtti estén az egész 
lakosság azon reménynyel feküdt le, hogy reggel majd csak a 
holtakkal együtt kel föl. 

Sokan örültek, de Mikhál gazdának, a falu leggazdagabb 
emberének, ez nagy szeget ütött a fejébe. Ö egész vagyonát nagy
bátyjától öröklötté, azelőtt kenyérrel is alig hogy jóllakhatott. 
A manóba, gondola, ha ez holnap föltámad, én rögtön visszaesem 
ismét régi koldusságomba. Hánykolódott rettenetesképen, végre 
fölkelt ágyából, kinyitotta a ládafiókját, kivett belőle kétszáz 
kurta forintot s azzal elment széptitkon a boszorkányosokhoz 
és kérte őket alázatosan, hogy az isten nevében csak az ö nagy
bátyja sírját ne bántsák, inkább ád nekik kétszáz forintot. 

A boszorkányosok kissé kérették magukat, de aztán mégis 
csak beleegyeztek. Zsebre rakták a kétszáz forintot és M. gazda 
megkönnyebbült szívvel ment haza, de azért mégsem tudott jól 
alunni, mindig gondolta : hát ha ezen emberek mégis föltámaszt
ják nagybátyámat. 

Alig ment el M. gazda, jött egy másik ember, ki illyetén 
szavakkal járult a halott feltáinasztókhoz : 

„Nagyhatalmú és nagytudományu boszorkányos uraim! A 
mint kegyelmetek engem itt látnak, én a legszerencsétlenebb 
ember vagyok e világon; egész életemben egyetlenegy jó napom 
volt, a mikoron tudniillik az én hitvestársamat szerencsésen el
temettem ; mert az a leggonoszabb teremtés volt a föld kereksé
gén, vagy vert, vagy szidott. Ha tehátlan ö holnap kiszáll sírjá
ból, én legottan abba belemegyek, mert vele egy világon én élni 
nem tudok íme fogjátok inkább vagyonom felét, csak felesége
met nebtutástok.-

A boszorkányosok alkudtak, míg végre itt is beleegyeztek. 
A jó ember íaegvigasztaltan ment haza; de azért mégis egész 
éjjel gonosz feleségével álmodott. 

Alig távozott volt el ez , jött egy másik, egy gyászruhá
ban öltözött özvegy asszony, ki imigyen kezdé : 

„Nagytudományu és nagyhatalmú boszorkányos uraim! 
Az én szegény férjem, oh hogy az úristen nyugosztalja meg, igen 

boldogtalan ember volt. Nem tudom mi bántotta, de valami 
különös nyavalyája lehetett, mert éjjel-nappal fohászkodott és 
jajgatott és mindig azt monda : „oh bárcsak a jó isten már ma
gához venne! Oh, a szegény beh boldogtalan lenne, ha holnap 
már ismét föltámadna. Iránta való szerelemből kérem kegyel-
meteket, hagynák öt csendben nyugodni. íme e kis ajándék. 

Igy jöttek még többen. Végre eljött a falu bírája és meg-
kéré a varázslókat, várnának még egy kicsit, mert neki elébb 
tanácsot kell tartania e dolog fölött. 

Összehivatá a falu véneit és monda : „Fontos szóm van 
kegyelmetekhez, kedves urambátyáim! Az aratás ez idén igen 
roszul esett ki, jó szüretre sincs valami különös kilátás, barma
ink között nagy betegség jár, a drágaság már itt áll a küszö
bünk előtt, lakosaink napról-napra szegényednek; ha tehátlan most 
még halottaink is föltámadnak, nekünk mindnyájunknak éhen 
kell vesznünk. Intézkedjünk tehát, hogy ez meg ne történjék, 
egyébiránt is nem találom én igen helyesnek, hogy mi gyarló 
emberek az Isten akaratja ellen cselekedjünk, ha ö akarná, hogy 
a halottak föltámadjanak, azok maguktól is feltámadnának." 

Az öregek mind igen helyeslék a biró szavait és ünnepé
lyesen elhatározák, hogy a két boszorkányost valami kis aján
dékkal elküldik, de a holtakat sehogy sem engedik föltámasz
tani. A boszorkányosok csak azon kikötés mellett engedtek a 
helység kívánaténak, ha nekik pecsétes bizonyítványt adnak 
arról : hogy ők itt megmutatták, miszerint ök igazán tudják a 
holtakat föleleveníteni. 

Nehogy próbát tegyenek, a falu sietett nekik e bizonyít
ványt kiszolgáltatni, és a boszorkányosok most még könnyebb 
szerrel folytathatták csalásaikat. 

Egyszer azonban meghalja bölcs Kálmán király, hogy két 
ember jár az országban,kik fennen hirdetik, hogy ök a holtakat 
tudják föleleveníteni, még pecsétes bizonyítványuk is van már 
róla. Maga eléhivatja őket Székesfejérvárra, és az egész népség 
hallatára imigyen szól hozzájok:Ti tudjátok a holtakat föltámasz
tani? — „Igen!" — felelének a boszorkányosok, épen nem a 
legnagyobb bátorsággal. „Igen ?" — szól most fölboszankodva 
a király — no mindjárt meglátjuk. Két katona ide! most állja
tok egyenesen ti halott feltámasztok, egyiteket én itt rögtön 
agyonlövetem*), a másik aztán fölelevenítheti. 

A boszorkányosok sápadozni kezdenek, nem tudták mikép 
szabaduljanak ki e kelepczéböl. De a furfangosabb mindjárt 
föltalálta magát és illy szót intézett, a királyhoz: Uram kirá
lyom ! bocsánatot kérünk, mi nem vagyunk csalók, hanem mi 
rilágbölcsek vagyunk; akartuk látni, hogy e sokat siratott halot
tért vájjon foly-e egyetlen őszinte köny is? és sajnálattal ta
pasztaltuk : hogy bizony nem; mert ha iolakarnák a holtakat 
támasztani, épen azok, kik sírjaik mellett jajgattak és zokogtak, 
épen azok fizetnének, hogy föl ne támasszák. 

A király mosolygott ez ügyes kifogáson, de azért rá nem 
szedeté magát, hanem monda : hát a pénzt is a bölcsesség ked
véért vettétek el jó népemtől? Ti alávaló csalók! és azzal elvé-
teté tőlük a pénzt, visszaadatá a megcsalt községeknek és ki
kergette őket az országból. 

Másnap a bölcs király azt a törvényt bocsátá ki : hogy bo
szorkányokról szólni sem szabad, mert nincsenek. 

Es ez napságtól fogva semmiféle boszorkányok nem bán
tották többé Magyarországon sem az élőket, sem a holtakat. 

A tudomány haszna. 
IND REGE. 

Bizonyos ember mindennapi élelmét kizárólag vadászat és 
halászattal keresé. Egy napon hálóját kiterítvén, három madár 
akadt abba, és ezek után több is indulandott, ha őket két zajon
gó férfiú, kik czivódni látszanak, el nem riasztja; ez két vitatko
zó tudós volt. 

Emberünk megszólítja őket és esengve kéri, hagyják el 
szóvitájukat, mivel általa a szárnyasok elriadnak. A tudósok az 

*)Csak nem puskával? S*«ri. 



igényelt hallgatásért azt kívánják, hogy adjon mindegyiküknek 
egyegy madarat. 

„Hé ekkép enmagam számára csak egy marad," felelt imez, 
„én pedig szegény ember vagyok, és családom számos; a tudo
mánynak az embereket igazságosakká kellene tennie, kérdem 
mi jogon követelitek ti tőlem zsákmányomnak két harmadát ? 
Nincs-e ezáltal az igazság minden törvénye megsértve ?" 

Mire a tudósok azt felelték neki, hogy e szerint még na
gyobb hévvel készek folytatni szóvitájukat. 

Emberünk hogy megmeneküljön a vitatkozóktól végre bele
egyezett követelésükbe : „De" — monda ö — „ha velem osztozni 
kívántok, nekem is osztoznom kell véletek, és ha madaraimból 
részeltetlek, nektek is kell juttatni tudománytokból, mondjátok 
meg tehát, mi volt tárgya vitatkozástoknak ?" 

„Mi a himnökröl (Hermaphroditák) szóltunk," válaszolának 
a tudósok. 

A jó ember, ki e feleleten nem sokat okult, kérdé: mit jelent
sen e szó „himnö" ? A tudósok felelének : himnö olly lény, melly 
him és nö egyszersmind. — Emberünk jól megjelölé magának 
a hallott szót; a tudósok pedig madaraikkal utjokra keltek. 

Másnap reggel emberünk a tengerpartján halászott, és mi
dőn kihúzná hálóját, benne ritka nagyságú szép hal találtatott. 
E fogáson felette örvendve, sietett a jó ember a palotába és fel-
mutatá halát a szultánnak. 

E fejedelemnek volt egy igen jeles bárkája, mellyben a leg
ritkább halakat táplálta; elfogadá tehát a halat, és a hozónak 
ezer darab aranyból álló jutalmat szánt. 

E bőkezűséget a nagyvezér túlzottnak találá és uráliak 
monda : „Uram! ha te illy csekélységért olly tetemes összeget 
adsz, ugy a tengerek minden halait hozzád hozandják és te nem 
leendesz képes azok árát megfizetni." 

„Én e halért ezer aranyat Ígértem," felelt a szultán, „pedig 
ülő, hogy fejedelem létemre ura legyek adott szavamnak. Mond 
mi tevő legyek?" 

„Kérdezd meg a halászt," felelt a vezér, „vájjon hala him-
vagy nönemü-e ? Ha azt válaszolja, him, akkor mondd neki : az 
ezer darab arany tied leend, ha nekem nőneműt hozandasz. Ha 
pedig azt felelné : nö, mondd neki : hozd el számomra a himet 
és az ezer arany tiéd. Ö nem leend képes kivánatodat teljesíteni, 
és ekképen tőle csekély ajándok iránt megmenekülsz." 

Tetszett e jó tanács a fejedelemnek, maga elé hivatá te
hát a halászt és kérdé tőle : „Mondd meg nekem vájjon halad 
him- vagy nönemü-e?" 

„Egyiksem," válaszolt emberünk; „mert himnö." 
Mind a szultán mind a vezir igen meg volt lepve, hogy tö

rekvésüket e válasz által meghiúsítva láták; — a fejedelem 
mindazáltal örvendett ez egyszerű ember eszélyességén, és nem
csak a megígért jutalmat adta meg, hanem ezenfelöl még más 
ezer aranyat lefizettetett neki. Midőn a halásznak az egész ösz-
szeg kézbesittetett, épen nem sajuálta a tanpénzt, mit két madár 
alakjában a két tudósnak adnia kellett. 

„ A tudomány," jegyzi meg Bidpái, „mindenkor hasznos, és 
az idő, mit megszerzésére fordítunk, soha sincsen elveszve," 

Lám azon idő, mellyet e halász a tudománynak szentelt, na 
gyon rövid volt, mindamellett a megtanult szónak jobb hasznát 
nem vehette volna soha. 

Ezüst és khlna-ezüst. 
Minapi számunkban szólottunk arról.hogy aknai idő gazdál

kodási, takarékoskodási nézetei mennyire megváltoztak. Elmond
tuk, hogy a kamatot nem hozó kincseknek egybehalmozása, meny
nyire fonák dolog, és azt is, hogy a találmányok és fölfedezések 
mennyi sok ujjal ajándékoznak meg, s a szegényebb ember sor
sát is mennyivel kedvezőbbre változtatják. 

Szólunk ezúttal a háztartás egy igen nevezetes tárgyáról, 
az ezüstről és annak pótlékairól, mellyeket az ujabb időnekjkö-
szönhetünk. 

Majd minden középvagyonu háznál találni ezüst evőeszkö
zöket, kést, kanalat, villát. Nem mondjuk, hogy ez a fényűzés

hez tartozik, sőt inkább a valódi szükségek egyike, mert vala
mennyi érez között az ezüstöt lehet legtisztábban tartani, s azért 
sokkal étvágygerjesztöbb ez ezüst kanál, mint például a réz, ón 
(czin) vagy ólomból készültek, mellyeken mindig rajta hagyja 
nyomát az étel, különösen ha savanyu. Igaz ugyan, hogy a ki 
igazán éhes , az jó izüt eszik fatálból fakanállal is, csak legyen 
mit, de azt azért mégis elismeri mindenki, hogy legtartósabb, 
legdiszesebb s legkevésbé ártalmas az ezüst evőeszköz. 

Hanem az ezüst drága. Sok középsorsu ember nem teheti, 
hogy annyi öszveg pénzt holt kapitálisba verjen. Számítsunk 
csak. Egy tuczat 13 próbás ezüst kanál körülbelöl 85 , a munka 
15, 8 igy az egész áru 100 pengő forintba kerül. Kinek van egy
hamar kanalakra kiadható 100 p.forintja? Továbbá azonkívül, 
hogy ezen 100 forintja, ha egyszer belefektette, nem hajt kama
tot, figyelembe kell venni azt is, hogy az ezüst a használás és 
tisztítás által mindig kopván, mennél ócskább, annál kisebb ér
tékű lesz, s hogy az elsikkasztás, eltévedés veszedelmének min
dig nagyon ki van téve. Innen van, hogy már régóta mindenféle 
kísérleteket tesznek, mi módon és mivel lehetne az ezüstöt leg-
czélszerübben pótolni, ugy hogy a haszonvehetőség és tisztaság 
ugyanaz maradjon, de az ár olcsóbb, a megszerezhetés könnyebb 
legyen. És valóban, hogy számtalan, különféle nevü érczkészit-
ményeket elhallgassunk, akadt is egy, melly rövid idő alatt igen 
nagy népszerűséget nyert. S ez a pakfong vagy uj ezüst. De az 
idő bebizonyitá, hogy ez diszitményi müvekre, gyertyatartókra, 
asztali kirakatokra, butor-diszitésekre igen jól alkalmazható, de 
egyátalában nem való evőszerekre, miután a pakfong kanál hasz
nálat közben undorítóbb lesz, mint akármellyik czin készület. 

Mi következett ezután? Uj módot találtak ki. Elkezdték a 
pakfongot ezüsttel bevonni, megezüstözni, de eleinte ez is kevés 
sikerrel kecsegtetett. Miért? Mert nem találták el még az igazi 
módját. Az eddigi ezüstözés nem volt egyéb, mint egy lehető 
legvéknyabb ezüst hártya, mintha rálehelték volna , ugy hogy 
ha az illy evőeszközöket egy ideig használták, a széleken csak
hamar előbújt a pakfong s még inkább árulta el a czifra nyo
morúságot, mint ha ón vagy réz kanalokat tettek volna az asz
talra. Mintha mondták volna azok a kanalak : „nem mind ezüst, 
a mi fénylik!" Ismét neki estek tehát a fejtörésnek s addig nem 
nyugodtak, mig e bajon is segítettek. Ez az uj találmány Angliá
ban született, s ez az úgynevezett khina-ezüst, melly olly gyor
san terjedt ott még a legelőkelőbb osztályok között is, annál in
kább a kevésbé vagyonosok között, hogy méltán csodálkozhatni, 
miért nem talált az már nálunk is régen kelendőségre. 

A khina-ezüst készítési módja igen egyszerü,s a készítmény 
jutányossága s hasznossága igen szembeötlő. A khina-ezüst esz
közök alapanyagát is a pakfong teszi, de az ezüstöt nem lehelik 
többé rá véknyán, mint azelőtt, hanem galvanikus, hideg uton von
ják reá, ugy hogy a pakfongnak elég vastag borítékja lesz valódi 
ezüstből, még pedig a javából, a 16 próbásból, mellyet különben 
egészen ezüst evőeszközökhez sem szokás használni. De itt e fi
nom ezüst mulhatlanul szükséges, mert az a legruganyosabb, a 
legfeloszthatóbb. S ennélfogva minden khina-ezüstből készült 
kanál kívülről valódi ezüst és csak ha ketté törik, tűnik elö az 
ezüst burokban lappangó pakfong. Innen van, hogy a gyáros 
minden áruezikket a vételi ár két ötödrészeért szívesen vissza 
vesz, s jó lélekkel állhat jót portékájáért. Ha pedig idővel az 
ezüst boríték egy vagy más helyen megkopik, akkor a kiigazí
tás igen könnyű és olcsó. A gyáros újra gépe alá teszi a kopott 
darabot, s a galván-folyam újra szépen behúzza a megkopott 
helyet ezüsttel, ugy hogy többé rá nem ismerhetni, mellyik volt 
a megsérült rész.Egy illy evőeszköz eltart husz évnél is tovább, 
kívülről valódi ezüst 8 tuczatját meg lehet kapni azon az áron, 
a mibe az igazi ezüstnél maga a munka kerül, tudniillik 15 pengő 
forinton. 

Az austriai birodalomban eddig még csak egy illy khina-
ezüst gyár van Bécsben. Tulajdonosaik neve Konraetz és Korra, 
kik — a mint a lapok hirdetéséből olvassuk — már több helyen, 
s nem régiben többi között Pesten is (Dorottya-utcza, 7. szám) 
nyitottak raktárakat. K. 



Időjőslat és időjárás. 
Nagymértékben jellcmziajelenkor miveltségét s e tekintet

ben a hajdan fölötti elsőségét az, hogy korunkban csaknem egé
szen elveszité hitelét a jóslatokbani hiedelem és bizalom. A haj
dankor népei — még a mivelt görögöket és rómaikat sem véve 
ki — vallásos kegyelettel hitték : mikép meg lehet jósolni a jö
vendőt a madarak repüléséből, énekléséből, az áldozatra vitt bar
mok belrészeiböl stb. S nem olly régen, csak ezelőtt két század
al is erős hittel fúgtek az emberek a csillagjósokon, kikről átalá-
nos vala a meggyőződés : hogy a csillagokból kitudják olvasni 
egyeseknek és népeknek jövendő sorsát. 

Ezen hiedelmek kora lejárt. Lassan-lassan meggyőződtek 
az emberek arról : hogy az afféle jóslatok nem valának egye
bek biu képzelgéseknél, vagy kiszámított ámításoknál; ma már 
senki sincs közöttünk, ki el ne mosolyodnék, ha olvassa : hogy 
a vitéz romaiak a tyúkokkal is jövendöltettek; a táborban a vi
lághódító légiókat mindenütt tyuk-ketrecz követte s midőn a 
vezér ütközni akart,nem csak a hadi tanácsot gyüjté össze véle
ményadás végett, hanem a tyúkokat is megkérdezte, melly alka
lommal, ha ezek kevesebb étvágygyal költék el az elejökbe ve
tett árpaszemeket, a világért sem mert volna megütközni; senki 
sincs közöttünk, ki valamelly vállalatra indulván megbotránkoz
nék azon, hogy jobbra kevesebb madarat látott a láthatáron 
megjelenni, mint balra; vagy hogy a baljóslatú bagolylyal talál
kozott elsőbben és nem a sassal, a szerencse madarával; s kinek 
jutna most eszébe, jövőjének titkát a csillagokkal hintett égbol
ton keresni? 

Mindezek daczára meg kell vallanunk, mikép korunkban 
sem vagyunk mentek ájóslatok egy nemétől; értjük az időjós
latokat. Vannak, kik szeretnék másokkal elhitetni, mikép he
tekkel, hónapokkal, sőt — mint a naptár-írók — egy egész évvel 
előre megtudják jósolni az időjárást; de hogy magok meggyő
ződve higyjék, kétkedünk, valamint szabadjon abban is kétked
nünk : ha vájjon midőn két illyen naptáriró összetalálkozik,nem 
mosolyodik-e el, olly formán, mint az augurokról mondja Cicero, 
hogy valahányszor összetalálkoztak, egymás szemébe nevettek, 
melly nevetésben e szavak értelme rejthetett : „barátom mi szé
pen lefőztük a publikumot." A szorgalmas gazda, a munkás 
szántóvető, kit a folytonos esőzés, vagy a tartós szárazság már 
minden türelméből kifosztott, mint vizbehaló a szalma szál hoz, 
kapaszkodik ezen jóslatokhoz, s ha történetesen kedvezöleg ta
lálnak kiütni, örömében elfelejti, bogy százszor is csalódott, s 
hiszi, hogy be lehet tekinteni az időjárás titkába pedig ez csak
nem olly képtelenség, mint a hajdanban volt a madár és csillag
jóslás. 

De hogy minden félreértést kikerüljünk, legyünk tisztában 
az iránt, hogy mit értünk az idöjóslás alatt.Nem mondjuk : hogy 
egy vagy két nappal előre nem lehet néha határozottan meg
mondani, milly idő lesz a nyomban bekövetkező napokban azon
ban ezt nem nevezhetni időjóslásnak, épen ugy nem, mint nincs 
semmi jóslás abban, ha az éles hallású gazda, már messziről 
meghallván haza közelgő nyájának kolompját, kikiált, hogy 
nyissák meg a kapukat s legyenek készen a nyáj elhelyezésére. 
Épen igy vannak bizonyos jelek, mellyek határozattan elárulják 
a nyomba bekövetkező időt, azonban az ezekből levont követ
keztetések nem mondhatók jóslatoknak, azok első stádiumát ké
pezik a beállaudó időnek. Mi tehát nem ezen biztos jelekből fo
lyó következmények előre megmondását tartjuk lehetlennek, 
hanem hogy jóvalelőre, például tél derekán meglehessen jósolni, 
milyen leend a tavaszi, nyári vagy őszi időjárás, s hogy a jelen 
évben előre meg lehessen határozni, milly idő leend a jövő évek 
minden egyes hetében — mint a naptározók tesznek, ez merő 
lehetlenség, erre semmi utasítást nem ad a tudomány, semmi 
alapot a tapasztalás. Kétértelmüleg jósolni pedig — mint ezt 
némely jósok s az úgynevezett, százesztendős kalendárium teszi 
— a gyengébbek ámítása, és legkisebbet sem különbözik a czi-
gány fiuk jóslatától : atyjok az öreg czigány ugyan dicsekedve 
állitá : mikép neki olly derék fiai vannak, hogy a legnagyobb 
biztossággal előre megtudják mondani a bekövetkezendő időt, 
mesterségük pedig abból állott, hogy a midőn az egyik azt ál

litá hogy eső lesz, a másik ezzel ellenkezőleg derült időt jöven
dölt — valamellyiknek el kellett találni. 

Hogy meggyőzzük olvasóinkat állitásunk igazságáról, szük
ségesnek látjuk előadni : minő kulcsot ad a természettudomány 
kezünkbe az időjárás némileges megértésére, miből világosan 
beláthatni, mikép nálunk a mérsékleti i'öldövben az időjárást 
hosszabb időre megjósolni lehetetlenség. 

Mindenki, ki csak legkevesebb figyelmet is fordított az idő
járásra, tudni fogja: hogy derült vagy esős idő bizonyos irányú 
szelek által föltételeztétek. Áfalános szabálynak tekintendő, mi
kép az északi és északkeleti szél derült, á déli vagy délnyugoti 
szé l ellenben esős és borongó időt hoz magával. 

Ennek oka néhány természettani adatból könnyen belátha
tó. A levegőben minden időben vannak vízgőzök, és pedig a kö
rülményekhez képest most több, majd kevesebb mennyiséggel. 
Mentől melegebb bizonyos mennyiségű levegő, annál több vizet 
képes gözalakban magába fogadni, és mentől hidegebb, annál 
kevesebbet. Ha tehát bizonyos mérsékletit vízgőzökkel megtelt 
levegő meghűl, ezen kihűlt állapotjában nem tartalmazhat annyi 
vizgözt magában, mint melegebb állapotjában, minek következ
tében köd, felhő vagy eső alakban kell belőle kiülepednie a fö
lösleges vízgőznek. 

Ezen adatokat a szelekre alkalmazva, könnyen megérthet
ni, miért kell az északi szélnek derült, a délinek esős időt hoz
nia magával. Északi szél alkalmával ugyanis, a levegő a mint 
délre halad, útjában egyre melegebb és melegebb vidékeken vo
nulván keresztül, maga is melegebb lesz, következőleg, ha szin
tén vízgőzökkel megterhelve indult is el v azokat nem hogy leü-
lepitné magából, de még több vizet is képes fölvenni. A viz pe
dig gőzalakban tökéletesen átlátszó levén, nem látható meg a 
levegőben, nem képezhet felhőket, borúlátókat. Ellenben déli 
szél alkalmával a levegő melegebb tájakról érkezvén hidegeb
bek fölé, maga is meghűl, hidegebbé válik, minek következté
ben a benne meggyűlt vízgőzöket ezen hidegebb állapotjában 
nem képes többé magában fentartani, azokat leülepiti, s a leüle-
pülö vagy láthatlan alakjukat odahagyó vízgőzök látható külsőt 
vesznek magokra : ködöt, felbőt és esőt eredményeznek. 

Ezek szerint tehát a szél az, melly a szerint, a mint iránvá-
bau változik, deriit vagy borút, hideget és meleget, esőt vagy 
havat hoz magával, minél fogva az időjárást megérteni czélozó 
törekvésünkben következő kérdésre kell szorítkoznunk : mi 
okozza a különböző irányú szeleket? 

Ezen kérdésre is igen szép világot vet a természettu
domány. 

Olvasóink előtt ismeretes azon adat, mikép ha télben ki
nyitjuk szobánk ajtaját, a hideg meleg l e v e g ő kicserélik egymást 
és pedig a szobai meleg levegő fen áramlik ki, a külső hideg le
vegő ellenben alant nyomul a szobába, mit szépen ki lehet mu
tatni egy égő gyertyával, ennek lángja fent kifelé, alant befelé 
fog lobogni. Egy angol természettudósnak eszébe jutott ezen 
régtől fogva ismert jelenséget nagyban a természetre is alkal
mazni, illyeténképen okoskodván : az egyenlítő alatti vidéke
ket, söt az egész forró földövet egy meleg és folytonosan fűtött 
szobának tekinthetni, a sarkok hideg vidékeit ellenben a külső 
téli időnek ; a meleg szoba ajtaja mindig tárva levén a légkörny-
ben annak kell történni nagyban, mi a szoba ajtaja kinyitása al
kalmával történik kicsiben : t. i. fent, magasan a levegőben egy 
meleg légfolyam áramlik az egyenlítőtől a sarkok felé, alant pe
dig ezt kipótlandó egy hideg légfolyam nyomul a sarkoktól az 
egycnlitöhez. Utána jártak, ha vájjon ezen elméletileg szépen 
kigondolt törvényszerűséget igazolja-e a tapasztalás. Hogy alant 
Valóban létezik egy illyen az északi sarktól az egyenlitöbez nyo
muló légfolyam, nem volt bajos kimutatni. Columbus ideje óta 
tudva van, mikép az Atlanti tengeren a szélesség 30ik fokán fe
lül egy folytonos északi, vagy a mi mindegy északkeleti szél 
uralkodik. Ezen szél hajtá Columbus hajóit Amerika partjaihoz, 
felhasználják ezt még ma is az Európából Amerikába e v e z ő ha
jósok. A Csendes tengeren is uralkodik ezen folytonos, és soha 
meg nem szűnő északkeleti szél. Hátra volt a felső légfolyam 
létezéséről is meggyőződni. Keresték azt az egyenlítő alatti leg
magasabb hegyek tetején — de meg nem találták; már sokan 



kétségbe vonták azt, midőn egy szerencsés véletlen bebizonyitá 
annak lételét. Középamerikában egy Cosignina nevü tűzhányó 
hegy 1835-ben kirontván, daczára annak, hogy aljában az észa
ki szél keményen fútt, a crateréböl kilőtt hamutömeg nem délre 
hullott le a tüzhegytöl, mint azt az alant uralkodó szél iránya 
után várni lehetett volna, hanem a hegytől északra, vagy pon
tosabban és/.aknyugotra Jamaika közelében, mi másképen meg 
nem történhetett, hanem csak ugy, hogy a volkáni erő roppant 
magasságba lökte a hamutömeget, azon magasságba, hol a felső 
légfolyam uralkodik. 

Ezen tény, melly emlékoszlopként emelkedik a Cosignina 
kirontásával összekötött földrengés által halomra döntött és el
pusztított városok és helységek fölött, kétségtelenné tevé a felső 
légfolyam létezését is, következőleg szilárdul áll azon tény : mi-

t kép az egyenlítő közelében felettébb megmelegedett levegő ma
gasan fölemelkedvén, ezen magasságból a sarkok fele folyik, a 
sarkoknáli hideg nehéz levegő pedig alant az egyenlítő íele 
áramlik. 

A levegőnek ezen körforgása tekintendő a leggyakoribb 
széljelenségek alapjának, ez világot vet a változó irányú szelek
re, s a különböző fóldövekben uralkodó időjárásra, ha hozza 
még a következő megjegyzéseket csatoljuk. 

A levegőnek ezen körforgása, kettős, a fölebb előadottak
ban mi csak az északi félgömböt vettük figyelembe, azonban 
•pen igy áll a dolog a déli félgömbön is. 

Azon esetben, ha földünk tökéletes nyugalomban volna, az 
alsó, vagy a sarkoktól az egyenlitöhcz áramló légfolyam az észa
ki félgömbön tökéletes északi, a déli félgömbön ezzel ellenkező
leg tökéletes deli irányt követne. Igen, de földünk minden 24 
órában megfordul egyszer tengelye körül nyugotról keletre 
menő irányban, melly mozgásban a földünket környező h-gten-
ger is részesülvén,az említett irányok változást szenveditek. Föl-
dünknek. azon pontjai ugyanis, mellyek a sarkok közelében fe-
küsznek, a minden 24 órában elvégzendő körforgásban lassabban 
mozognak, mint az egyenlítő közelében fekvő pontjai, minthogy 
ugyanazon idő alatt ez utóbbiaknak nagyobb utat kell hátra 
hagyniok amazoknál. Midőn tehát bizonyos levegő-mennyi M g 
az alsó légfolyam által északról délre vitetik, lassan-lassan olly 
tájak fölé érkezik, mellyek egyre nagyobb forgási sebességgel 
birnak, mint a mekkora vele az északabbra fekvő vidékeken kö
zöltethetett, ebből az északi szélnek, egy keletről nyugotra me
nő iránybani elhajlása következik. A tapasztalás ezt tökéletesen 
igazolni látszik; az alsó szél, melly az Atlanti és Csendes tenge
ren — mint fölebb is emiitők — örökösön fú, mentül inkább 
közeledik az egyenlitöhez. annál keletibb irányt nyer, mig nem 
az egyenlítő közelében tökéletes keleti széllé változik. Hasonló 
okoknál fogva a felső szél sem lehet tökéletesen déli irányú, ha
nem az alsó széllel elleti ke/öh-g gg ('szaki félgömbön, minálunk 
délnyugoti, a déli félgömbön pedig északnyugoti irányú. 

Még csak egy megjegyzést. A felső légfolyam az egyenlítő
nél roppant magasságban indul el, ugv hogy az egyenlítő alatti 
legmagasabb hegyeken, például a < "himborasson sem lehetett 
azt elérni, azonban a mint a sarkok felé közeledik, azon okh"l. 
mert egyre hidegebbé válik, szüntelen lejebb ereszkedik, ugy 
hogy a mérsékleti fóldöv közelében fekvő magasabb hegyek te
tején, mint például a Kanári szigetek magasabb csúcsain folyto
nosan érezhető, fólebb északra annál is lejebb ereszkedik elany-
nyira, hogy minálunk a mérséklett ibidövben a földet érinti, s a 
sarkoktól jövő alsó széllel összetalálkozik. 

Az elmondottakból tisztán meg lehet érteni azon jelensé
gei, hogy az egyenlítőn innen a forró és mérséklett foklöv kö
zött vannak vidékek, mellvekben folytonosan az alsó, vagy 
északkeleti szel uralkodik, s a szélnek ezen iránybóli kitérése 
épen olly bámulatra gerjesztené az ottani lakókat, mint mi el
bámulnánk, ha vahunelly reggelen a napot, hol leáldozott, nyű
göt felöl látnók a láthatárra fölemelkedni. Ezen vidékek felett 
ugyanis a felső és alsó szél egymás fölött folyván, nem vetnek 
gátot egymás útjába, az alsó szél legkevésbé sem háborittarik. 

Valamint megérthető az is. miért olly változó, olly határo
zatlan minálunk, a mérséklett tbldüvben a szelek járása ? A leg
közelebbi megjegyzés szerint a felső és alsó szél épen itt talál 

kozván össze egymással, folytonos küzdelemben vannak, most 
ez győzi le amazt, majd amaz ezt, minek aztán változó és kü
lönböző irányú szelek az eredményei, ugy szintén borongó vagy 
derült idő, a szerint a mint a felső vagy alsó szél a győze
delmes. 

A ki tehát az idöjóslás kulcsát kezében akarja tartani, an
nak mindenek felett azt kell határozottan tudnia, mi okozza azt, 
hogy most ez, majd amaz szél részére dől el a küzdelem, hatá
rozott szabályoknak kell birtokába lennie, mellyek szerint meg 
lehessen határozni, hogy az egyszer uralomra jutott szél, mikor 
veszti el hatalmát, mikor fog ellene által legyőzetni — illyen 
szabályok felállítása azonban — legalább a természettudomá
nyok mostani állása szerint — a Iehetlenségek sorába tartozik. 
Megmérkőztek ezen feladattal a leglángelmübb természettudó
sok, följegyezték évről évre bámulandó szorgalommal és kitar
tással az időjárást, ezen jegyzeteket összevetették, kombinálták, 
de semmi kivánt eredményre nem vezettek, legkisebb szabályos
ságot sem lehetett a szelek ezen változandóságában fölfedezni. 

Vagy tán ez időjósok birtokában vannak ilyetén szabályok
nak? ugy mért nem sietnek azokat közölni a tudományos világ
gal? Illyetén szabályok felállítása a legnagyobb fölfedezések 
közé tartoznék, ez által egyszerre felküzdenék nevöket a Newto
nok, Daltonok, Hadley-ek, Dovék stb. sorába. 

Azonban ez hasztalan kísérletnek látszik. A természet min
den más oldalról tekintve egy régi bölcshez hasonlít, müvetben 
cselekvényeiben törvényszerű rend és következetesség az xxtúX-
kodó jellem, csak a mérséklett földövi szelek járásában hasonlít 
szeszélyes hölgyhez, nem tudni, miért fedi arczát mosoly, mért 
gyűlt homlokánt ború; szeszélyből nevet, szeszélyből sir. 

Menlocieh Ferenez. 

Tárogató. 
— A üralf számunkban közlött örömhír meg fog valósulni. Császár 

St Császáráé ö Felségeik jmmis közepén Budára fognak érkezni. Azon 
időre el kell készülniök a budai királyi palota körüli építéseknek ia, 
inellyekbcn régóta szakadatlanul dolgoznak. A belső lakosztályok már 
kr.-izek, s a szobák uj bútorzata fejedelmi pompát mutat. 

— A z újonnan kinevezett ügyvédek vizsgálata Pesten e héten kez
dődik meg. Azoknak, kik régi gyakorlattal birnak, hir szerint, elfog 
engedtetni a vizsgálat. 

— Ujabb haladásai az iparnak! Pesten már spanyol viaszgyertyákal 
árulnak. Nem arravalók ugyan, hogy a tudós azok iaellett töltse éjsza
káit s a nem tudós azokkal világiteon le magának * pinezébe, s azért 
talán nem is kellene ezt a készületet gyertyáknak keresztelnünk. Kissé 
drága tudomány és jó kedv is volna, a mit illy kivilágítás mellett szerez
nénk, mert a spanyol viasz nem olcsó. A z egész abból áll, hogy ujabban 
olly spanyol viaszrudakat készítenek, mellyeknek fonalbélök van épen 
ugy, mint a gyertyáknak, s ha az ember pecsételni akar, csak a belet 
gyújtja meg, s annyit s olly csendesen csepegtet le a viaszból a papirosra, 
a mennyire épen szüksége van. A peesételés sokkal szebben és biztosab
ban esik ki, mint az eddigi mód szerint. A ki használta, esak azon cso
dálkozik, mért nem jutott ez a találmány már régen eszébe valakinek. 
Kendesen igy jár minden jó gondolat. 

— Az utazó és szállító közönség kényelmére nézve igen czélszorü lesz 
azon rasuti átvételi hivatal, mellyet nem sokára Pesten a városon belül 
fognak létesíteni. Más nagyobb városokban is igy van ez szokásban. 
Tudja azt minden ember, hogy csaknem nagyobb fáradságába és pénzébe 
kerül kiérni holmijével a vasúti indóházhoz, mint sokszor 10 mérföldnyi 
utat tenni magán a vasúton. Most e bajon segítve lesz, s az utazónak 
"cm kell nyakrafőre kirohannia. hogy pogyászával későri nc érjen, vagy 
félnie, hogy valami rendetlen bizományosa nem az igaz uton jár vele-
Most. elmegy az átvételi hivatalba, melly a gőzkocsi menet indulása előtt 
egy órával záratik be , ott jegyet vált s átadja holmijét. Ezt biztosan a 
eléggé olcsón szállíttatja a hivatal az indóházhoz. 50 fonton alul 4 kraj
czárt fizet az ember, 5 0 - 1 0 0 fontért 6rt, 100—200 fontért 8 krt, 200— 
.'100-ig 10 krt g azontúl minden mázsáért 2 krt. Ezt az intézkedést szám
talan ember szivesen meg fogja köszönni. 

— A budapesti nép egész erővel élvezi a szép május napok tavaszi 
örömeit, mellyek ez idén olly sokáig várakoztattak meg bennünket. Min
denki szabadulni igyekszik a kőfalak közül, s a két város között szaka
datlanul járó gőzösök és társaskocsik alig győzik magukba fogadni a ki
rándulókat. Egyik legkedveltebb gyülhelye egészség és mulatság tekin
tetéből, még most is a császárfiirdo', különösen vasárnapokon, midőn az 
idő kellemes eltöltésérc a fürdő buzgó bérlője Pzekrényessy József ur 



még inkább szokta szaporítani az élveket. A pesti ember majd meghal 
egy kis gyepért és zöld ágért! 

Nemzeti szinház. Stégéi két izben lépett fel jótékony czélokra és 
miadkét izben szép számú összegeket ajándékozott. Egyik előadása jöve
delmét egészen a nemzeti szinház nyugdíj alapítványára szentelé. Való
ban nemes tett oly művésztől, kit itt szerzett babérjainak emlékén kivül 
erre semmi egyéb érdek nem ösztönöz.—Mult szerdán lépett fel Egressy 
Gábor Lear királyban; bérletazünetben tele szinház, csak a páholyok 
üresek; a rég élvezett remek játék mindenkit elragadott. — Közönsé
günk részéről a művész igen nemesen és igen okosan fogadtatott. — 
Mint halljuk, ismét egy uj lesújtó terv van készen drámairodalmunk 
megsemmisítésére; az eddigi színmüvektől az irói százalékot elvonni. Re
méljük, hogy az illető tisztelt igazgató urak elébb meg fognak ismerkedni 
az irói jogokat védő törvényekkel, s átlátandják, hogy miután az egyszer 
mindenkorra elvállalt kötezettségektől jól rendezett státusban, bár millyen 
nagy férfiak legyünk is, önhatalmúlag meg nem szabadulhatunk, tehát 
ha a drámairodalom jövőjét van is kedvünk a szinház felszámit hat lan 
kárára semmivé tenni; a mult kötelezettségeit nem leend jogezimük egy 
tollvonással eltörölni. Egyébiránt kíváncsiak vagyunk elvárni, mivel leend 
e jeles státuscsiny indokolva ? 

— Jelentés a f. évi május 6-án megnyitott virágtárlati jutalmak 
kiosztása iránt. A megjelent biráló tagok közös beleegyezésével a jutal
mak kiosztása iránt a programm sorozata szerint a következőben történt 
megállapodás. — / . Virágoknál. 1. Tekintve a m. grf. Károlyi György úr 
kertésze Reiter Lipót és Lackenbacher Jakab nagy kereskedő úr kertésze 
Láng Venczel által kiállított becses növény-gyűjtemények érdekességét, 
menyeknek nagy része virágzó állapotban volt, s a programm 12-ik pontja 
szerint is több becses melegházi növényt mutattak fel, a programm 25-ik 
pontja értelmében mindkét kiállítónak arany érem Ítéltetett. 2. Mélt. gr 
Károlyi György úr Remontants — és Thea-rózsa gyüsteménye ezüst, — 
Mayr Kár. pedig bronz éremre érdemesittetett. 3. Oszwald Antal úrnak, 
kertésze Daszer Ferenez által kiállított Rhododendron-és Azclea-gyüjte-
ménye : ezüst, gf Károly. György úré bronz érmet nyert. 4. Mayr Ká
roly virágzó AmariUis-gyüjteménye, jóllehet nem állott ugyan nyolez 
külön válfajból, de tekintve a kiálhtott válfajok közötti magonezokat : 
ezüst éremre érdemesittetett. 5. Oszvald Antal úr gyönyörű calceolaria 
gyűjteménye : bronz érmet nyert. 6. Pecz Ármin ludoviceumi főkertész 
számos kitűnő nagyságú és szépségű háromszínű violái bronz, a Reiter 
Lipót által kiállítottak pedig, dicsérő oklevéllel jutalmaztattak. 7. Pecz 
Ármin és Reiter Lipót jeles Cineraria-gyüjteményeikért, és ugyan az első 
bronz éremre, a második dicsérő oklevélre érdemes ittettek. 8. Az egész 
kiállításban legszebben virágzó növény iránt a vélemények megoszolván, 
a bírálók ítélete végül oda dölt el: hogy Ocker és társai műkertészek gaz
dag virágzásban álló magas-fajú két példány Azaleaindieá-ja, és Oszwald 
Antal szemre nem olly tetszetős ugyan, de szintén teljes és tökéletes vi
rágzásban álló Spiraea-prunifolia-ja külön-külön ezüst, Mayr Károly Mag-
noha-ja pedig bronz éremmel jutalmaztassák. 9. A z összeállításban kitű
nője izles tekinteténél fogva a gr. Károlyi György úr kertésze által dí
szített asztalok ezüst, Oszwald Antal úr X-ik számú asztala pedig bronz 
éremre érdemesittetett. 10. Kerti virágokból kötött gyönyörű bokrétájá
ért B. Latiért Antal ur kertésze Lakovits János ezüst érmet nyert. 11. 
pont alatt nem volt versenyző. 12. Virágokból s egyéb növényekből álló 
diszitményeért Pecz Annin ezüst, Lackenbacher Jakab ur bronz éremre 
érdemesittetett. — A 25-ik pont értelménél fogva a biráló küldöttség hi-
vata érzé magát Lackenbacher Jakab úrnak jeles örökzöld tölgyfa-gyűj
teményét is ezüst éremmel jutalmazni. — / / . Gyümölcsöknél. — 13. Jeles 
alma küldeményeért Urbanek Ferenez ur ezüst, t. Erdiné asszony szőllő-
és ahna-küldeményeért bronz, ugy szintén br. Orczy László ur igen szép 
telelt szilvájáért bronz éremre érdemesittettek. 14. N.-Bohus-Szőgyényi 
Antónia asszonyság gyönyörű asztali gyümölcseért ezüst éremre érdeme
sittetett. — / / / . Kerti terményeknél. — 15. Bezerédy István jeles spárgá
jaért ezüst, Oszwald Antal kitűnő ugorkájaért bronz éremmel jutalmaz
tatott. — IV. Kerti eszközöknél. — 16. Vilbich József ur jeles kerti esz-
kÖz-gyüjteményeért, mellyben a tárgyak mind hasznosság tekintetéből, 
mind pedig a készítésre nézve kitűnők : ezüst éremre érdemesittetett. 17. 
Fischer Mór herendi porczellán gyárából kiállított tárgyaiért ezüst érem
mel jutalmaztatott. Több kitűzött jutalomra nem volt versenyző. A biráló 
küldöttség f. e. május 7-kén tartott üléséből. Morócz István, 

rCDdczö-vilasxtm&nyi titkir. 

Vidéki hírek. 
Háromszékről : Kézdi-Vásárhely is aprilhó 24-én nagy ünnepi 

színbe vok öltözve, — mint Császár Ő Felsége nászünnepére kijelölt nap. 
Az ottani ev. ref. lelkész egy szép alkalomszerű könyörgésbe emelte 
a nép imáját Istenhez, mcllybc háláját nyilvánította, és Császár O Fel
ségének Felaégea- Császárnője vei i boldog és örömtelt hosszas életét kö
nyörögte. — Az imitia után a szabadban az ó Felségük boldogságukért 
esedező szegénységhez tartott beszéd következtében az önkéntes ada
kozásból gyűlt 200 p.foriaton felüli összeget osztották ki az illető tisztvi
selők a szegénység közt 24 p.kron elkezdve 1 p.formtig s feljebb Is, az Ö 

Felségeik ünnepélyes összekelések boldogemlékezctc jeléül. — Miután a 
katona-tisztek', és cs. kir. polgári tisztviselők egész díszruhába öltözve 
mentek az e czélra megrendelt ebédre a horvát vendéglőbe : élénkítvén 
a különben is hálás és vig ebédet a helybeli napsütöttebarna hangászok 
zenéje is. M. A . 

Szentes, april 28. Marczius 26. óta Láng Bódi jeles színtársulata 
körünkben van, s itt is szándékozik egész őszig maradni; — a szorgalmas 
igazgató ur, jól sikerült előadásaik pártolását tekintve, egy csinos még 
páholyokkal is ellátott nyári színkört építtetett, a társaság tagja, az ügyes-
kezü Várai festette szép uj diszitményekkel, mellyben május elsőjén kez-
dendi a 60-ig terjedő biztosított előadásait. 

A magyar birtokos osztályról azt az észrevételt teszi a Pesti Nap
lóban egy ungmegyei levelező, hogy az most nagy fordulóponton áll. A 
magyar birtokos osztály most egészen összehúzta magát, fényt nem (íz, 
asztalt nem tart, s a kik hajdan 4 lovas hintóban pompáztak, azokat most 
csikorgó kerekű parasztszekereken láthatod behajtani a városba. Mintha 
egy hires görög bölcsnek fogadnák meg a tanítását, a ki azt mondta, hogy 
a kénytelen szegénységgel együtt jár a bölcseség és hazafiság. Mindenki 
gazdasági ügyeinek rendezésével foglalkozik s azon töri fejét, hogy mint 
lehetne ipar és szorgalom által kedvezőbbé tenni vagyoni állapotját s ki
vívni az elégedettséget és erkölcsi függetlenségét. Ez utóbbiak igen örven
detes tünemények, mellyek ha országszerte valósulnak, bizonyosan a szel
lemi miveltség terjedésén fognak meglátszani áldott gyümölcseik. 

Ismét tűzvész! Hont megyében Szokolya helység három negyed
része hamuvá és porrá égett. Nem csak valami 140 lakház, számtalan gaz
dasági épület, sok marha s eleség, ispáni lak, kath. iskola, hanem 5 em
berélet is esett áldozatul, 16-tan pedig súlyosan betegek lettek. A tüz tá
madását kétféleképen adják elő; némellyek azt állítják, hogy a 
pajtában gyermekek gyufával játszottak s ezek okozták volna a kigyula-
dást, mások pedig azt mondják, hogy egy asszony pampuskát (fánkot) 
sütött és húsvét hétfője levén, épen akkor jöttek a férfiak őt leönteni, az 
asszony félre ugortában feldÖnté a zsírt, mi meggyúlván, a fentebbi nyo
mor következett be. Biztosítva csak Esterházy herczeg épületei valának. 

Valahányszor illy szerencsétlenség hirét vesszük, mindig eszünkbe 
jutnak a tüzkármentő intézetek! Megragadjuk ez alkalmat is, hogy egy 
illy derék hazai intézetre hívjuk fel olvasóink figyelmét s ez a cs. kori. 
megerősítést nyert erdélyi j ég és tűz kármentő társulat. Ez nem ré
gen bocsátá szét mult évi számadását s ebből azt látjuk, hogy a társulat 
erős alapokon nyugszik, mert mióta fennáll, nemcsak hogy nem akadt 
fenn és szakadatlanul halad azon czélja felé, hogy a közjó s ember tár
sai segélyezését lehető legjobban előmozdítsa, hanem különösen a le folyt 
viharteljes évben is, melly annyi szerencsétlenséggel (jéggel és tűzzel) 
sujtá az országot, valamennyi károsult tagjainak teljes kártérítést adha
tott, még pedig a nélkül hogy nagyon meg kellett volna erejét feszitenie, 
mit más illy nemű társulatok ki nem kerülhettek. E sok szép előnyökkel 
biró társulat teljes méltányást érdemel. 

Szatmárból irják, hogy a hires ecsedi láp is szabályozás -alá kerül. 
Erre nézve egy külön társulat alakult, mellynek elnöke Domahidy Pál 
ur f. hó 8-ára hívott össze egy társulati közgyűlést Nagy-Károlyba. Men
nyi ezer hold földet nyer ez által ismét az eke! 

Hasonlóul Szatmárból dicsérettel említik a lapok Rényi József ü-
veggyáros sikerült kísérletét, miszerint egy chemiai vegyületet állított elő, 
melly által az üveggyártásnál mulhatlanul szükséges de annyira drága 
sodát vagy hamagot félig nélkülölözhetővé teszi. Ez által sok pénz marad 
benn az országban, melly különben külföldre szivárgott volna, s az erdő
ket is jobban lehet kímélni. A dolgot már azelőtt is ismerték a vegytudó-
sok , ele próbáik nagyban még nem sikerültek. Annál nagyobb elismerés 
illeti derék hazánkfia ügyességét és kitartását. 

Kaján május 5- és 6-kán sürü jégeső esett. 
Nógrádból a gácsi ciukorgyár szomorú feloszlását jelentik, s az 

illető gépek és épületek folyó hó 22-én fognak eladatni. Bizony nem örö
mest közlünk illy tudósításokat. 

Erdélyben mult hóban Vajda-llunvad vára leégett ugy annyira, 
hogy csak egy torony maradt benne épségben. 

Egyveleg. 
v — Mennyi hajó kell a kronstadti orosz erősség bevételére? Erre 

nézve következő adomát beszélnek: Néhány évvel ezelőtt egy angol admi-
rál Kronstadtot látogatta meg, az ottani erősségek megtekintése végett. 
A czár maga mutogatott neki mindent legnagyobb azivességgel. „Elfogja 
ön ismerni, admirál — monda a czár — hogy gyönyörű egy erősség s 
épen olly bevehetetlen, mint az angolok Gibraltárja." — „Oh, felség — 
válaszolá az angol — Gibraltáron kivül nincs erősség, melly bevehetetlen 
volna." — „Nos és mit tart önKronstadtfelől?" — „Kronstadt derék egy 
vár s nehezen vehető be." — „Magam is ugy gondolom; 15 hajó alig bol
dogulna vele. Vájjon megbirna-e vele 20 hajó?" — „Bajosan 1" — „Vagy 
25?" — „Ez 14 napi munkába kerülne?" — „Vagy talán 35 hajó!1" — 
„Oh felség, 35 hajó 15 óra alatt készen volna Kronstadttal!" — Illy vé
lemény uralkodik most a bevehetetlennek hitt orosz erősségről a finn 
öbölben. 



— Magyarország helységnevei. Őseink kereszténysége sok varost 
szentek nevei után nevezett el. Ugy például: 
i.- Széniek utáu 468 város neveztetik. Legtöbb Sz. György van. 
t. L 47, Márton van 43, Miklós 42, János 36, Mihály 34, Péter 28, 
László 20, Mária és boldogasszony 18, András 17, három király 17, 
Erzsébet 13, Pál 12, István 11, Jakab 9, Mindszent van 26. — Két há
romság is találtatik Baranyatnegyében. IJfM 

*. Püspökök után 16, apátok után 52 , papok utáu 18, barátok 
után, 14, remeték után 27, szent kereszt van 49, egyház 8 0 , kápolna 
21. Es hogy az ördög se maradjon ki, 8 várost neveztek el annak. 

Feloszthatjuk a városok neveit eredetük szerint : 
t. Környék után. Gyarmat 17, colonia magyarban és latinban 56. 

Uj vidék (Neoplanta) Bzinte ide tartozik. 
2. Nemzetek után vau 100 német, 76 magyar, 74 tót, 41 orosz, 

26 oláh, 23 rácz, 13 olasz, 6 czigány és 6 zsidó város. 
3. Fák után. Legtöbb nyir van, összesen 100, alma 34 stb. Város 

„fa" végzővel van 170, legtöbb Vasvármegyében, t. i. 44 . Zalában 33, 
Baranyában 24, Pozsonyban 13, Somogyban^, Sopronyban 5, Veszprém
ben 3, Győrben 3, Tolnában 2.*) Szűílö után vau 30 város. 

4. Fám utáu, Vámos van 19. 
5. A hét napok nevei után van 17 szerda, 5 csütörtök, 5 péntek, 0 

szombat. E nevezetben tán a falu megalapításának emléknapja nyugszik. 
Mert vasárnap egészcu kimaradt, sőt hétfő is csak egv van, kedd 
kettő : Keddhely. (Kéthely?) 

6'. Vásár után: vásár 12. «-j»„ mmm * sm 
7. Farkas után : farkas 30. ' jSÜB^* 
8. Azon hozzá ragaszszul ..falva1- 170 és „háza" 123 hely van. 
9. Idegen tartományok nevét kapta Moldva Abauj megy ében. Mace-

douia Torontálban, India Szeremben, Prága van kettő, Nógrádban és 
Zalában, Bánát Biharban, Fehérben és Sárosban. Hamburg (Rcstér) Gö-
mörben. Lutetia Hungarorum Losoncz. 

Horvát István bebizonyitá (Tud. Gyűjt. IKLM. 11!. 10.). hogy kö
vetkező megye és város keresztnév utáu kapta elnevezési'!, mint : Bihar. 
Tihany, Mosón, Ilont, Veszprém. 

Igen büszke neve van egy falunak: Tizenháromváros Vasmegyében 
184 lakossal. — Ezek képezzék tán a tizenhárom várost? — Különben 
ezen falu Sárivárivár mellék-nek is neveztetik. 

Görög nevek : Ócsa, Madocsa, Kalocsa. Iloocsa, a Duna baloldalán 
fekszenek. Mondják, hogy az ócsai sekrestyében még 1793-ban Apolló volt 
lerajzolva, mi a görögöknek egykori ott tartózkotlását tanúsítja. 

Van két városka. 1 2 falu és 4 majorság, melly két vármegyének ha
tárán van építve; egy korcsma is van, mellynek egyik része egy megyébe, 
másik része más megyébe esik, Veszprém és Zala vármegye határán. 

Még többet : Hédcrvári vár három vármegyében fekszik t. i. Mo-
sony,Pozsony és Győrben. Van három tornya, mellynek mindegyike más 
vármegyébe esik. 

— Bonaparte Napóleon és az M betii. Különös! Már akár miként 
történt, Napóleonnak élettörténete nemcsak nagyban, dc kicsinyben is 
nevezetes. Bizonyságául ennek felhozom az M betűt, melly azon kor leg
nagyobb eseményeibe szövődék. hol dicsőségének csillaga égett. — M a r 
czius 20-án 1796 lépett fel Napóleon először a világ homlokzatára 26 éves 
korában. Marczius 20-én 1810 érte el napját, mellyben austriai föh< r-
czegasszony Mária Luizával eljegyeztetett. Következő évben márcz. 20-án 
született fia, mi szivének legmelegebb óhajtását betölté. Márcziusban 
1814 tevé le először dicsőségének koronáját, és marczius 2ü-án 1815, mi
dőn Elba szigetéről visszajött Frankhonba, ismét elfoglalta trónját Paris
ban. Továbbá : hat legfőbb marsahának neve (inert Napóleon alatt 12 
marsai volt) M-el kezdődék : Macdonald, Marmont, Masséna, Mortier, 
Moncey és Murát; azonkívül harmincz nevezetes tábornoké szinte; első 
éa utolsó ütközete M-el kezdődő faluknál történt; mert kezdett Monte-
nottonál és végzett Mont St. Jean-nál (vagy Waterloo); dicsőséges győ
zelmei : Moudo, Millesímo, Maréngo, Mozaisk. Montmirail és Motitcrau; 
két, elébb áltála bevett városnál kezdetét és befejezését vevé szerencsét
lensége : Madrid és Moskvánál. 

— Üveg. Göppmgben Simon üveggyárában asztalok, székek, képek 
s egyéb hasonlók üvegből készíttetnek. Tisztaságra, állandóságra és olcsó
ságra nézve, nagy elönynyel birnak a többi felett. De a francziák már rég 
óta szövik az üveget, s e szövetet sokfélékre használják. Sokan óhajtanák, 
ha e szövetből olly mellényeket készítnének, mellyeknek átláthatóságán 
meg lehetne tudni, ki millyen szivet hord alatta. 

— Mennyi Sört iszik meg Bécs.Becsben évenként egy millió három
száz ötvenezer ötszáz negyven (1,350,540) akó sör fogy el; sőt néha több 
is. Bécsnek több sörházai vannak, mellyekben naponként 260 akó főzetik. 
Ha tehát ez éven át elfogyasztott sortengert a sz. Gellért hegyéről leön-
tenék, lemosná a ráczvárost és megijesztené a Dunát. 

— Kinek millyen játékban telik kedve. Billiárd legkedvesebb mulat
sága katona tiszteknek és tanulóknak; lábét kocsisoknak való : farok ked
ves foglalkozása a vén legényeknek, kik az unalmas estvéket nem tudják 
másként megölni: máriás vén kisasszonyok és gyermekek időtöltése; go
lyós-*, tisztességes polgárok kedvelik, kik a délutáni órákat jó barátaik 

*) Ezen „t»" véífxó, ugy latszik, nem egyéb, mint a ..falva" rövidítése. Sterk. 

körében élvezik; sorsjáték azoknak való, kiknek sok fautaziájok ús kevés 
eszök van, mert munka nélkül akarnak meggazdagodni; dáma boldog há
zaspárok kedveneze: trhist a kevés beszélők és sokat gondolkozók játéka: 
sakk azoknak való, kik játék közben is verejtékkel akarnak dolgozni. 

— Angol és franczia katonák Törökországban. Már most nemcsak 
a flották védik temérdek ágyúikkal és maroknyi legénységgel Törökor
szágot , haueui a keletre szánt 15U.T HJO-ny i seregnek egye* csapaejni egy
mást 'T-ik H török szárazföldim. Több ezer katona VALLOTT már kiGidüpoli 
tengerparti városban, n fővezérek útban vannak. Vmlkndó házak tagjai 
közül, franczia részről Napóleon herczeg, angol részről Cambridge (olvasd 
Kembrids) herczeg ma holnap ott lesznek n hely színén, hogy a sereg egy 
részének vezérséget átvegyék. Az utóbbi Bécsen ment keresztül, * a leg
felsőbb uászünuepélyeken részt vévén, legszívesebb fogadtatásbaii ré
sük. — Gallipili városban az érkező seregek elszállásolása miatt megle
hetős zavar uraik ..ük, s itt tűnik ki a különbség az angol és franczia szel
lem között. Tudva van n történetből, hogy az angol nehezebben szokik 
az uj helyhez, de ha egyszer megtelepszik, ollyan erősen oda ragad, hogy 
onnun ugyan egyhamar ki nem túrja senki. A franczia telepitvenyci nem 
tartósak s idővel könnyen szét bomlanak, dc senki sem találja fel magát 
olly hamar, senki sem tud rögtön olly kényelmesen elrendezkedni, mint 
a franczia. különösen ha katona. K/t tapasztalják most (rallipoliban is. 
— Három nap alatt egészen európai lábra állították a török várost, 
l'tézákat csináltak, révhid; kat építettek, elkeresztelték az utczákat, szá
mokkal látták el u házakat * eg_\ jóravaló vendéglőt teremtettek. A ne
hézkes angolok nemi irigykedéssel nézik fürge szövetségeseik ügyességét. 
Az angolnak a tengerén \an gyorsabb belátása és ügyessége hanem az an
gol szárazföldi katona erős és derék, de gyámoltalan nép. A legnagyobb 
szűkség közölt sem veszti cl bátorságát s hu kell. ugy küzd, mint az éhes 
oroszlán, nem is az a hajú, hogy csak a gyomrának él, mint némellyek 
mondani szeretik. A dolog bibéje ott rejlik, hogy nem tud főzni. Ha egy jó 
darab ürü ezombot vagy iiiurhupccscityét nem adnak kezébe, agyon éhe
zi magát. A franczia jé> szaka'*, ., minden luiszontulan portékából jé és Íz
letes ebédet képes összeteremteni, hahogy hust nem kap is. Az utolsó 
háborúban „békacvöknek"-és „éhenkórászoknak" csúfolták őket uz ango
lok * ugyancsak moM.lvugiak, hu látták, hogy a hatuhuukbu került fran
czia foglyok vereshagj*maból, heringből s egy darab kenyérből ízletes 
ebédet készítettek s vigan fütyörészve, danolva költötték el. Az angol 
nyersen ette meg a hagymát es heringet * azután szidta a temetését an
nak, a ki az illy eledelt feltalálta s illyennel traktálja.Bizony uz a szakács 
mesterség nem meg vetem lő mesterség, mert az nem csak a gyomorra és 
testre, hanem a lélekre és bátorságra is nagy befolyással van. 

— Daliás ajándok. Bécsi lapok szerint a török szultán egy 150,000 
piaszter értékű diszparipával szándékozik megajándékozni Napóleon her
czeget, kit april 14-ére Konstantinápolyba vártak. Már ennek aligha van 
egyéb hibája, mint az, hogy nem a tied, tisztelt olvasó. ~á 

Heti naptár. 
Hónapi 

és hetinapt. 
KatTioltkus 

naptár 
* "Protestáns 
' naptár 

(Jörög-orosz 
naptár 

Nap I Nap 
kelet 'nyűg. 

M.iju- I 
Vnsam.it. I A 4 Bonifác?. 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
(•-•!'.II 'ILII 

Péntek 
Szóiul'*: 

[sidoi 
Nep. sz 
Brnno 
Verancr. 
l m p . 
I!. i TJárdin 

Ján. 

Btchí L m /.'• 
május 

Státuskutelezvény 5 % . 
dto. 4 ' / , . . . 

1834-ki sorsjegyek 100 ftos 
1839-ki „ 100 ftos 
Bankrészvény darabja . . 
Éjszaki vaspálya oszt. . . 
Dunagózhajózási részvény 
Augsburg 
Hamburg 100 Bcotallérért 
London 1 font sterlingért. 
Paris 800 frankért . . . 
Cs. kir. arany 
Ezüst 

Dnuavizallns május 

A 4 t'autate 
I-i'lcil 
János 
LTjaldui 
Liborius 
Taksony 
ANASLOSIUS 

Mája* 
2C3Athan . 
3 Túnotb 
4 Pelagia v. 
5 Vizktr. 
6. láb 
7 K i t . megj. 
8 János hitt. 

941 7 

Hold-
negyedek 

UtolaO 
negyud 19-én 
reggeli 7 ura 
48 perczkor. 

T á v i r a t i k o t l r 

6. 6. 7- 8. El. 10. 11. 

« v » 8 6 % — 8 6 % 8 6 % 86% 8 6 % 

230 _ . 831 280 230 231 
122» \ 124% — 124' , 124% 123% 1 2 3 % 
1199 1206 — 1200 1209 1212 1208 
2135 2127% 2126 2130 2130 2130 
545 545 — i-i; 567 653 £95 
136% 137 ' — 1 3 7 % 136% 1 3 6 % 136% 

101% 1 0 2 % — 1 0 2 % 101% 1 0 1 % 101' 
13.21 13.24 — , 13.24 13.22 13.23 13 2-
1 6 1 % 162 1 6 2 % 1 6 1 % 161% Í « l % 

35 36 — 36 35 36 35 

6. 6 ' 9 " » " ' 0 R O L . | l 0 . 7 * 9 " 6 " ' 0 I Ö L . | l l . N ' 0* '3" '0F . 

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

ü l : P e s t , május 9-kén : Buza 5 ft. 5 2 kr.—6 ft: 32 kr. — Kétszeres 6 ft. 18 kr.— 
5 ft. 2 0 kr. — Rozs 5 'ft. 1 2 kr.—5 ft. 2 0 kr. — Árpa 2 ft- 32 kr.—2 ft. 56 kr. -
Zab 2 ft. 2 4 k r . - 2 F T 2 8 kr. — Kukorica* 2 ft. 5 6 k r . - S ft. 12 kr. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 

** 
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4 4 - 1 
NAGYSZERŰ, Pesten még eddig soha nem létezett 

FEHÉR-RUHATÁR 
Utálható a váczi-utezában 

az Ypsilantihoz" czimzett kereskedésben Pesten, ugyanis : 

Férfi-ingek rumburgi vagy hollandi vászonból 
2 ft. 45 kr.. 3 ft., 3 ft. 30 kr., 4 ft., 4 ft. 30 kr., 5 ft., 5 ft, 30 kr., fi ft„ 

6 ft. 30 kr., 7 ft., 8 ft., 9 ft., 10 ft., 12 forintjával. 

Színes férfi-ingek 300 különféle mustrában 
1 ft. 30 kr., 1 ft. 40 kr., 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 30 krajczérjával. 

Sima nÖi-ingek rumburgi vagy hollandi vászonból 
8 ft., 2 ft. 30 kr., 3 ft., 3 ft. 30 kr., 4 ft., 5 forintjával. 

IVöi-ingek schweitzi mellel és pasztákkal 
(Streif), készítve rumburgi vagy hollandi vászonból •! t't. 30kr., 5 ft., 5 ft. 

30 kr., 6 ft., 6 ft. 30 kr., 7 ft., 8 forintjával. 

Tiszta és minden pamnt-kevERESTÜL ment vászonért 
kezesség; \ altaltatik. 

16 

Hasznos kézikönyv! 
1 - 3 

19 1—3 
Épen most jelent meg ezen kézikönyv : 

A 

Végrendeleteket és Örökségeket 
tárgyszó uj törvények rendszeres és kimerítő előadása s magyarázata. 

Terjedelmes útmutatások ég felvilágosítások a végrendeletek készítése iránt, a 
végrcndrlkezési képesség, a végrendeleti tanuk iránt, a liókvégrendeletek, az örök
ségi szerződések, a hagyományok, a halál esetérei ajándékozások, az örökjog és örök
ségek iránt, továbbá a törvényes öröködé*, a köteles rész, a kitagadás,a Uitbizomttnyok 
a ezek alapítása, biztosítása, terhelése és elenyészte, az örökség kiosztása, a növedékjog 
iránt, a bíróságok, örökösök, hagyományosok, hitelezők s egyéb érdeklettek teendőik, 
vagyi* az úgynevezett hagyatéktárgyalás iránt, végre az ősiségi birtokviszonyok, a ha
jadoni * özvegyi j ogok , és a megszüntetett magyar törvények szerint létrejött végren
delkezések s ezek további érvénye iránt stb. stb. — Függelékül egy tabella is csatol
tatott a muhez, mellyen az öröködé* reudje a családbeliek között világosan s átnézeti-
leg van kimutatva. 

Irta Oláh László, 
lakik : Fest , váczi-uteza, 21-dik szám. 

Megszerezhető e kézikönyv 2 pfrton minden magyarországi könyv
árusnál. — V i d é k i e k , kik mentül elébbi kézhezvétel végett magához a 
szerzőhez fordulnak, szíveskedjenek e tekintetbeni leveleiket, lakásukat, b 
ha postaállomás illető lakhelyükön nem létezik, az utolsó postaállomást, 
valamint czimzetöket pontosan kitenni; — az előfizetett példányok leg
első postával küldetnek meg. — Levelek csak bérmentve fogadtatnak cl. 

Mennyire szükséges ezen kézikönyv minden családban, az 
eléggé kiviláglik a czimnek s tartalomnak átpillantásából, s az
ért mindennemű terjedelmes ajánlások, fcinálgatások s több effé
lék egészen mellőztetnek. 

Kpen most jelent meg és M Ü L L E R G Y U L A könyvkereske
désében Pesten, valamint általa minden hiteles könyvárusnál 

megszerezhető : 

A legújabb úrbéri és fold tehermentesítési 

TÖRVÉNYEK 
gyakorlati magyarázata iromány-példákkal felvilágosítva 

Bírák-, felek-, ügyvédek és mérnököknek kézikönyvül.) 

Irta S Z i : i i l i K K Á R O L Y , 
hites ügyvéd. 

Ára 1 forint 20 kr. p. p. 

1 5 — ( 2 - 8 ) 

Gyapjunyiró ollók, himlő-

oltó tftk, csap-tűk (trouarts), 

érvágók és pettyegető fogók 

jutányos áron kaphatók, hatvani 

utczában, ezelőtt herczeg Gras-

salkovich-féle házban 

Heizer Ádám, 
c*. k. egyetemi sebészi műszer készítőnél. 

28 1—3 I 
Von der unterzeichneten Verlagshandlnng, • 
so vrie durcb allé Buchhandlungen ist zn! 

beziehen, 
in Pest bei K A R I , K U E L M A N V 

Waitznergassc Nro. 7 vorráthig : 
Die 

Volker des Kaukasus 
und ihre Freiheitskampfe 

gegeu die Russen. 
Ein Beitrag zur neuesten Geschichte 

des Orients 

von Friedrfch Bodenstedt. 
MH 7 TAFELN \M»HD«NS;EI» UOD 

RINW VISJUCHE. 
36 Bogén gr. 8o. geheftet. Preis 8 fl. C M . 

Deckersche Geieiiue 
Ober-Hofbucháriiekwei ii Berlin. 

13 2 - 3 Ajánlat. 
Egy tapasztalt és gyakorlott á l l a to rvos , 

ki egyszersmind gazdatisztséget is ké-
1 pes volna magára válalni, szándékozik va-
lamelly uraság vagy városnál szolgálatot 
elfogadni. Értekezhetni szóval, vagy A. B . 

'jelölt bénnente* tevelek által, Pesten, öreg 
posta-utezában levő Ramaseder Tamás ur, 
selyemfestő boltjában. 

A Lukács-fürdőt 
Budán a csáazár-fürdó közelében, hol a hí
res gyógyerejü I szap- , L ő - , kád- és 16-
rök-iurdók rurödhetési használatra a leg-
czélszenibben elkészítettek, s mellynek át
ellenében egy 48 csinosan felbutorzott lak
szobából álló, a Dunára és az egész kör
nyékre szép kilátással bíró emeletes ház 
által a fürdővendégek kényelmességéről is 
lehetőleg gondoskodva van, ajánlja a t. ez. 
közönségnek 

1 0 - ( 8 — 8 ) . ; Ü* Lengi Mártom. 

Előfizetési felhívás 

i MAGYAR NÉPKÖNYVE" 
CZIMÜ MUNKÁRA, J 

mellynek 

v i s í t füzete május tizenötödikén. 
s legfölebb 

pesti novemberi vásárig egészen megjelenend. 
Tárgyai e népszerű vállalatnak oktató és mulattató elbeszélések, történeti rajzok 

s értekezések a mezőgazdaság és természettudományok köréből. 
Feladatul tűzték kiadók általában a közhasznú ismeretek terjesztését olly alak

ban, melly mindenkire egyiránt vonzó, s olly modorban, melly mindenkinek egyirant 
érthető. 

E tekintetben leszünk népszerűek. 
Nem hisszük, hogy a nép számára külön irodalmat kelljen föltalálni. Legjobb 

modor, a mit mindenki megért. A mi szép, semmit sem veszt becséből, ha egyetemivé, 
népszerűvé igyekszünk tenni. Részünkről nem az együgyüségben keressük az egysze
rűséget, s a népiest nem apóriasban. 

Különös gonddal lesznek kiadók a nép gazdasági érdekeire, főleg a kis gazda
ságok czélszerü rendezésére stb. S c rovatra nézve megnyertük a Gazdasági Lapok'' 
tapasztalt szerkesztőinek folytonos, szives közremunkálását. 

Elbeszéléseket következő munkatársainktól közlünk : báró Eötvös József, Er
délyi János, Gyulai PIIL Jókai Mór. 

Költeményeket már Arany, Gyulai és Vörösmarty ígért. E fölött kezeink közt 
van Petőfinek több, még kiadatlan becse* dala. 

A közhasznú ismeretek terjesztésében Erkoty és Törik János stb. fognak velünk 
közremunkálni. Rendes munkatársunk lesz Brassai S. is, az egykori „Vasárnapi Újság" 
szerkesztője. 

Az egész mú24ívre megy. Megjelenik 4 íves füzetekben.Előfizetési ár az egész 
6 füzetre csak egy forint pengő, postán küldve 1 forint 30 krajezár pengő pénzben. 

Az előfizetési iveket f. é. május 1-só napjáig beküldetni kérjük, 

..A Magyar Népkönyve1' - kiadó hivatalába, 
uri-utcza 8-dik szám alatt, 

PESTEN. 
Vállalatunk folytatása azon részvéttől függ, mellyel a magyar nép fogadja. 

3t<5r* Hlinden 10 előfizetés ntán 1 tisz
telet példánynyai szolgálunk. 

Szerkesztők : 

Csengery Antal 
£ 

Kemény Zsigmond. 
Kiadó : 

2 0 - 0 - 3 ) Sznmvjild Gyula. 

ll-oik szám. H I R D E T É S E K . MaJn* 1S54. 



24 1 - 8 
Jégverés elleni biztositás. 
A jégverés cllon kölcsönösen biztosító 

magyar egyesület alulirt igazgatósága, mint 
mindenkor, ugy e tavasz kezdetével is köte
lességének ismeri a t. gazda-közönséget e 
hasznos hazai intézetre figyelmeztetni. 

Ez intézet, fenállásának tizenegy éve a-
latt kétségbe vonhatlan jeleit adá jótékony
ságának, a miilön n e i u kevesebb mint 1417, 
(s ezek között szánlos igen tetemes jégve-
rési károkat) térített meg a szabályok ér
telme szerint. 

Lesz- e tehát mezőgazda, ki a stirii csa
pásokra és k iv ált az épen lefolyt évbeliekre 
élénken visszaemlékezve, melyben a j ég 

f vakran u legvészesebben pusztitni szo-
ott, örömmel ne siessen termésének bizto

sítását eszközölni, midőn ez olly intézet ál
tal nyujtatik, melly köztiszteletü hazai fér
fiak kormánya alatt áll" 

A biztosi dijak az eddigiekhez hasonlók 
maradtak, s e dijakon és a levélbéren kívül 
a biztositók semmitsem tartoznak fizetni, 
sőt inkább a régibb biztositók, a szabályok 
értelmében, díjrészlet-elengedésben része
sülnek. Legújabban pedig kiterjeszté az 
Kgyesulet egész Ausztriára, Morva- és Szi
lézia™ is működését, s ezáltal még nagyobb 
erőre kapott s élénk részvétnek és általános 
hizalomnak örvendvén, mindig szebb jövő
nek néz elébe. 

Ezen intézetnél nemcsak olly károk meg
téríttetnek, melyeket szélvész kíséretében! 
jégverések okoznak, hanem (a szabályok 
5-tk §. értelmében)még a letakarításon túl
ra is kiterjed a biztosítás és a szabályok sze
rint a legkisebb kár in megtéríttetik. 

Biztosítások elfogadtatnak Pesten az i-
gazgatóság irodájában (nagyhid-uteza 
YY'eiszház 12-ik szám alatt) és országszerte 
az intézetnek minden ügynöksége által. 

Pesten, aprilhóban 1854. 
Az egyesület nevében : 

Weisz Bernát Ferencz, 
igacgató. 

22 1—3 
Manz Gy. Józsefnél Regensburgban 

megjelent és 

Edelmann Károly 
könyvkereskedésében, Pest , váczi-uteza 

7-dik szám alatt megszerezhető : 

Geheimnisse 
von 

RUSSLAND. 
Eia politi§chcs SittcngemSlde d c s 

ruüwischen Heiches. 
Geschichte. Beschrcibnng. Statistik. Po-

litik. Iresetzgebung. Verwaltung. Religion.• 

Einríchtungen. Land- und Seemacht. Oef-
fentlícher Unterrieht. Industrie. Uandel. 
Finanzwescn. Ackerbau. Sitten. — Der 
Kaiser und seine Familie. Der Hof. Die 
Geistlichkeit. Der Adel. Der Mittelstand. 
Die Leibeigenen. Ililfsijuellen. Wirkliehe 
Krafte. Der kauka^isehe Krieg. Sibiríen 
und Kumts< hatka. Die Knute. Diplomatie. 
Polizeiweseii. Verschwörungen. Gebreohen 
und Schw&chen des russischen Reiches. 

Mit dem Umschlagtitel : 

die Mysterlen Rnsslands. 
Nach dem Manuscrípte eines Diplomaten 

und eines Reisenden verfasst von 

M. Fr. Lacroix. 
Deutsch von Fr. Oszwnld. 
2 kötet. 20-dik kiadás, 8-ad rét, öszvesen 

781 lap. ara csak 2 forint. 
Postával , bérmentve bárhova 

•2 ft. 30 kr. p p. 

KiadandO vendég-fogaM. 
A soroksári utezában „két medvéhez" 

ezimzett vendég-fogadó, sz. György nap
tól fogva kiadandó. — Értekezhetni Enitl 
Kálmán ügyvéd (lüvész-uteza, H-dik szám 
alatt), vagy a házban lakó fűszer-kereskedő 
uraknál 1 1 — ( 3 - 8 ) 

26 1 - 6 
Jégverés elleni biztosításokat 
ez evl.en is elfogad a „Jégverés ellen 
kölcsönösen biztosító magyar egyesü
let." és az e tárgybani jelenlések tétethet
nek :iz igazgatóig irodájában Testen (nagy
hid-uteza \Vei»z-ház 12. s/2, emelet), vagy 
pedig a /.egyesület illető vidéki Ügynökeinél. 

21 1 
(ÍEIBFJ, ÁRMIN pesti könyvárus
nál épen most jelent meg és minden 

könyvkereskedésben kapható : 

Az austriai általános 
,PoIgári Törvénykönyv 4 

magyarázata 
Magyar-, Horvát-, Tótország, a Szerbvaj
daság és a temesi Bánság viszonyaira al

kalmazva 

betűrendes lajstrommal. 
Irta 

dr. Wenzel Gusztáv, 
egyetemi rendes jogtanár, a pesti cs. kir. 
megyei törvényszéknél szavazó bíró, a ma
gyar akadémia" és több bel- és külföldi tár

saságok tagja. 
Ara 6 füzetben vagy keményen kötve 

5 forint 30 krajezár. 

Ileckenast G., pesti kiadó-könyvárusnál megjelent: 
Közhasznú magyar 

Levelezó könyv 
mindennemű a közéletben előforduló 

b á r m i f é l e l e v e l e k h e l y e s s z e r k e s z t é s é r e 

vezérlő szabályok számos példákkal világosítva. 
Irta 

Halódik kiadás. — 1853. 262 lap nagy 8-rét fűzve 48 krajezár pengő pénzben. 

Az evangel. liázasságügji iij törvények 
gyakorlati magyarázata. 

A s z ü k s é g e s i r o m á n y p é l d á k k a l e l l á t v a . 

Irta B E Ö T H Y Z S I G M O N D . 
hites Ügyvéd 8 dunántúli helvét hitvallású egyházkerületi jegyző. 

1863. X L . és 110 nagy 8-rét fűzve 1 p.forint. 
K W 

Legujabb és legtomöttebb magyar-német és német -magyar 

A magyar nyelv ujabb s legújabb alakulását tekintve, 
legjelesabb kútfők után készítette F a r k a s E l e k . 

Tttmnyomntu kiadás. — Két kötet. — Kis 8-rét. 

Egy kötetben kötve 3 forint pengő pénzben. -

DJ MAGYAR-NEMET LEVELEZŐ 
vagyis gyűjteménye a 

polgári jelétben {előtördolö mindenfele iratoknak 
mint: köszöntő-, köszönő-, mentegető-, meghívó-, kérő-, ajánló-, emlé
keztető- és intő-, baráti- és szerelmes-levelek, valamint : kötelezvények, 
nyugtatványok, váltók, utalványok, bizonyítványok, meghatalmazások, 

folyamodások, szerződések, végintézetek, stb. 

a ieghasználtabb czimekkel együtt. 
Szerkesztő K a r á d y lgnaez. 

Második bővített, javított, s hivatalos részében az uj körülményekhez alkalmazott kiadás. 
Szakértő felügyelés alatt. 

186S. — Fűzve 30 krajezár pengő pénzben. 

Ausztriai általános 

POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV, 
az ezen törvénykönyvet bevezető t kisérő 

rendeletekkel, utasitó s felvilágosító jegyzetekkel 
ellátva, 

s a magyar törvényekkel hasonlítva. 
Többek s különösen 

S Ü H A J D A J Á N O S , 
•j. >-•'/•. törvényszéki bíró, s 

T Ó T H L Ó R I N C Z , 
magy. acad. tag közremunkálásával. 

Két vastag kAtet. 1863. — Fűzve csak 4 forint p. p. 

Uj olcsó kiadásban megjelennek 

JÓSIKA MIKLÓS MUNKÁI 
2 4 kAtétben. 

Az eddigi kiadásnak 24 forint pengő volt az ára. 

A mostani uj kiadásnak csak 3 0 kr. pengő egy-egy kötet. 
C f " Reméljük, hogy a t. olvaső közönség ezen uj rendkívüli olcsó kiadást azon álta

lános részvéttel fogadandja, mellyet a szerző, mint nemzetünk legkedveltebb • 
legnépszerűbb regényírója igényelhet. 

A kötetek ritid idóixakokkan jelenendnek meg. 
Jelenleg kapható : 

1. 2. kötet Abaf l és 3. kötet Zó lyomit tartalmazván, 
sajtö alatt létezik. 

Ideiglenes utasítás a 

peres ügyeken kivül 
való jogügyletekbenl eljárás Iránt, 

Magyar-, Horvát-, Tótország, a szerb Vajdaság és a temesi Bánság számára, 

l'tasitó 9 felvilágosító jegyzetekkel ellátva. 
1864. Fűzve 1 ft. p o . 



RÖMER és HECKENAST 
ujon nyitott 

DIVATÁRU-KERESKEDÉSE 
Pesten, váczi-uteza, Lauter-féle házban, 15. sz. a. létezik. 

Egészen ujon felállított raktárukat, melly a hö lgyek részére a 
"és külföldi legdivatosb bel-

p a m u t - , v á s z o n - , g y a p j ú - é s s e l y e u i - r u h a s z o v e t c k k e l 

valamint 

burkonyok, shawlok s nagy kendőkkel 
a a mostani időszakra is jeles kelmékkel gazdagon ellátva van, 

l e g j u t á n y o s b s z a b o t t ár m e l l e t t 
a t. cz. közönség ügyelmébe ajánlják. 
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Balatoii-FOrcdi fíinlölielj és savó-intézői. 
Fiirdüszak megny i tása móju* 15-kén. 

Alig van fürdőhely, mcllyre a természet olly soknamü kincseket 
halmozott, mint Füred, hol az erőteljes savanyúvíz ollyan, — több mér
földnyi hosszaságu, — kies tó partján buzog fel, mellyet természeti szép
ségre nézve csak kevés halad felül. 

A füredi források, mellyek köztudomásia egyszersmind szelíden ol
dozó és nagy mértékben erősítő hatásúak, főleg hasznocak mindazon ba
jokban, ltol az életerő gyengesége, a szabályos életműködések süllyedt ál
lapota a különböző nedvek pangásával s dugulásokkal Van párosulva. 
Csaknem biztos hatással használtatnak tehát a gyomor és alrészek mű
ködéscinek rendetlenségeiben (mint felböfógések, zaha[Sodbrennen],gyo
morgörcs, puffadtság, rendetlen székelések stb.), m á j és lépdugulások-
ö daganatokban, és ugyan különösen s majdnem egyedül azon alakza
tokban , mellyek váltóláz után támadnak, miből magyar liazánknak olly 
dus rész jutott, s mik itt gyorsabban és biztosabban gyógyulnak, mint bár-
melly más gyógyforrás által, továbbá rásztkórban (Hypochondriában), 
aranyérben, vese és húgyhólyag nyálkásságábait. hugy fövény- és 
kövek által okozott bántahnakban, sápkórban,havi-folyás rendetlen
ségeiben, fehér folyásban, anöi testnek gyakori gyermekágy. szop
tatás s i rotl< nitéi vérvesztések általi kimerülésében. végre a hyste-
ria minden fajaiban. 

Ha ezen erőteljes savanyu viz itala már magában is nagyon üditö, 
gyógyereje még sokkal inkább emelkedik s növekedik a festői vidékei s 
fri.- vize által szellemet és testet egyaránt erősítő Balaton hullámatbani 
fürdés egyazon időbeni alkalmazása által. 

Azon betegek számára, kiknek a szabadban! hideg tófürdők nem 
ajánlatosak, az ízletesen ellátott uj fürdőházban melegített tóviz adatik 
tiszta fürdőkádakban; s ugyanott melegített érczes viz-fürdők is szolga 
latra állanak. 

Hogy minden óhajtásnak elég legyen téve, czélszerüen elrendezett 
gőzfürdő, s a tóbeli fürdőknél zuhany készületek is állanak a fürdővendé
gek rendelkezésére. 

Ha a füredi savó-intézetről utoljára szólunk,ezt azért tesszük, hogy 
a közfigyelmet különösen erre irányozzuk. Több ezer anyajuh tejéből, 
mellyek a dus hegyi legelőkön a legfüszeresebb növényekkel táplálkoznak, 
olly savó készül, melly tisztaságára, könnyen emészthetőségére s táp ere
jére nézve a legkitűnőbbekkel mérközhetik. A nagy mennyiség, mellyben 
ott a savó készül, lehetségessé teszi, hogy azt ritka olceóságu áron adhas
suk , minélfogva az, terhesebb költség nélkül, részint fürdőkre, részint 
italra, és ugyan tWztán vagy áuvany vizekkel vegyítve, használtatbatik. 

Tisztaságra, szigorú rendre, pontos és előzékeny szolgálatra, ételek 
és kényelmes lakások lehetőleg olcsó árára a legnagyobb gond van for
dítva. 

Minthogy a füredi ásványvíz elküldve is jó hatással lehet, gondos
kodva van, hogy üvegek és palaczkok gyorsan, czélszerü gépek segélyé
vel töltetének meg s dugaszoltassanak be, mellynek üvege Füreden 8 p. 
k r aj i • zá réft kaph até. 

A szobák ara .í'i kr.téd 2 frt. 30 kr.ig terjed. — Szobák megrende
lései Ersy fürdő-felügyelő úrhoz, vitel bérmentes levelek utján intézendők. 

Az utazók, kijí vasúton vagy gőzhajón kényelmesen juthatnak el 
Pestre, a jTigris* fogadóban naponként induló csinos gyorskocsikat talál
nak Füredre. 

A fürdői igazgatóság. 
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Előfizetési hirdetés! 

V a h o t l m r e „Képes Naptára" 
1855-dik évre! 

Magyar- és Erdélyország minden rendű, rangú, osztályú és nemű 
n é p e i n e k h a s z n á l a t á r a . 

Kz aj vállalat fennevwett kiadó-szerkesztője, hazafiúi örömmel látja legújabbal, 
nemzeti irodalmunk közöpségét a népies hírlapok , folyóiratok és naptárak rendkívüli 
olcsósága és tartalmassága által. az előbbihez képest, melly nem is vala közönségnek 
mondható, óriási arányban növekedni, s ez áltat egyszersmind a hazai közműveltséget 
is szembetiinúen gyarapodni. — Ezt tapasztalva — minthogy a kor- és népszerű pél
dák által ragadtatunk — én is ösztönözve érzem magamat a szellemileg, anyagilag 
üdvös és jótékony olcsó, mondhatnók for intos magyar irodalom elénk piaczán erőm 
és tapintatom sulybav ütésé vei föllépni, s pályatársaimmal nem csupán anyagi haszon, 
de egyszersmind nemesebb irány tekintetéből is versenyt futni. 11a én is képes leszek 
olly j ó t adni mint ök, vagy talán még jobbat is, mint némelly mindent elnyelni, buk
tatni és monopolizálni eröködő urak ; — a coneurrentia által csak nyerem! az ügy, 
szaporodik az olvasók száma, a békésen, irigykedés nélkül megférhetünk egymás mel
lett, s nem ellenség, hanem vállvetve igaz honfiak gyanánt tekintendjük s becsülend-
jük egvmást, és a közönség becsülését is ki fogjuk ez által érdemlcni. — A j o b b min
denesetre győzni fog. 

Ez eíózniény után közlöm 1865-re szerkesztett „Képes Nnptár"-am förovatáit. 
a részletes tartalom nélkül. — 1. Csataképek a keleti háborúból. Kisebb na

gyobb illustrntiókkal — 2 . Hirneves hazai s külföldi egyéniségek arczképei, élet-és 
[jellemrajzai. (Publicisták, hadászok, irók, művészek, orvosok, iparos tarSlmányozók 
stb.) — 3. Az érdekesebb hazai, külföldi tájak, városok, várak, tomplomok, kastélyok, 
középületek, régi és aj műtárgyak, természeti ritkaságok, népviseletek, népies jelene
tek rajzai, metszetei, hü s mulatva oktató leírásokkal. — 4. Gazdaság, kertészet, gyár
os kézműipar , .gépészet , - rajzokkal és ismertetéssel. — 5. A magyar irodalom leg-
njabh termékeinek ismertetése, m e l l y c z é l b ó l a t. k i a d ó urakat kerjAk munkáik 
beküldésére . — 6. A magyar színészet története, — híresebb szinószeink s dráma-
költóink arczképeivel. — A magyar színpadok folyó évi j.itékrendje s állapota. (E 
e z é l b ó l adatokat kérünk a vidéki s z ines t tó r sasagok t. i gazga tó i - v a g y bírá
ló i tó l . ) — 7. Magyar hölgyek társalgási terme. — 8. Magyar zene, jelesb népiezié-
szoink arczképeivel * hangjegyekkel., 8- Budapesti kozintézetefc és mulató-helyek s 
jelesebb ipanimcr.ikkeitiek ismertetése képekkel. — 10. Beszélyek, népmondák, mesék, 
életképek, humoreszkek, verskoltemények (de csak módjával), —jelesebb íróinktól, 
illustrálvn. — 11. Borsos és paprikás anekdoták, adomák, emlékkönyvbe való versek, 
jeles mondatok stb. —• 12. Házi orvos, tanácsadó, Ievelezó és önügyvéd — kicsinyben. 
— 13. Mindenféle tudni valók, mint : a gőzösök , posták s egyéb közlekedési eszkö
zök járrendje. európai uralkodók, állomok hadi ereje szárazon tengeren, penzmértek-
és sulyrendszer, forgásban levő statuspapirok. kamatokat, cselédek bérét, árendát mu
tató táblák stb. — 14. Országos tiszti névtár (egyházi és világi, közigazgatási és M>r-
vénvkezéai). Ügyvédek, orvosok, fővárosi közintézetek tisztviselői. tanárok, gazda 
tisztek, mérnökök, gyógyszerészek stb. névtára. —15. Országos vásárok s csillagászati 
jegyzetekkel kisért naptár. 

Mindez legalább is 20 sürün nyomatott íven, s a „Vasárnapi Újság' mult szá-
fog megjelenni sem idő előtt 
b naptár minél jutányosabb*!! 
i\ Uégóre nézve jókor tajékoz-

mában általam közlöttekhez hasonló 4 0 — 3 0 k é p p e l ! 
sem elkésve. Es hogy e bő tartalmú, s aránylag 1 
megszerezhető legyen, p a uyomatandó példány 
hasvnin magamat : előfizetést nyitok naptáramra 

Egy pengő forinttal! 
Ki postán 8 bérmentesen akarja knpni példányát, 20 p.krajczfcrral fizet töbhet. 

ki nem bérmentesen, az tőlünk háztól vitetheti e l , vagy postára teszszük példányát, -
a bepakoltatást és feladást ingyen eszközöljük. — Ki 10 példányt gyűjt, kap reá 1-et, 
s 50 példányra 8-at. — A neveket, utolsó postát és előfizetési dijakat a következő 
pesti mrdá rd Vásárig vagy legföljebb j u n i n s h ó végé ig kérem beküldetni, remél
vén , hogy a magyar olvasó világ egy illy közhasznú , nemzeti czéhi s rendkívül olcsó 
vállalattól nem fogja megvonni pártolását. 

Tájékozásul jó eleve figyelmeztetem a t. közönsé
get , valamint a könyvárus és könyvkötő urakat, 
hogy naptáramból csupán annyi példányt nyoma
tok, mint a mennyi előfizetője lesz. 

Valioi Imre, 
(Kerepesi-at. 1-só szám alatt, a nemzeti színház 

tőszomszédságában.) 
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Edelniailll KárOly könyvkereskedésében* Pest, váczi-uteza 7. az. 
tf Aff sJUj " tj alaii megszerezhető jjlj 

prieutoltfciu* íyin«K 
(ffctiarfc UHurrrite. 

• " f t w i j » 3weítc STufloje. 

Ára 20 p.kr. Postán brrmentve bárhova küldve csak 30 p.kr. 

Ezen érdekes miiből, kevés napok múlva, Wbb 1000 példánynál elkelt. 

Nyomtatja és kiadja Landerer és Heckenast, egyetem-ttteza, 4. szám, Pesten. 




