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A „Vasárnapi Ujsna;'" hetenkent egyszer egy nagy negyedrétú iven jelenik meg. 
Előfizetési dij helyben : július — decemberi folyamra azaz : hat hónapra I pft. 

Házhoz küldve 1 ft. *0 kr. pp. 

C^T* l'ustan elküldve minden egyéb költség nélkül : július—decemberi folyamra 
azaz : hat hónapra 1 ft. 30 kr. pp. — A z előfizetési dij az araiirt kiadókhoz bér
mentve utasítandó. — Landerer és Herkennst, kiadók (Ggyetem-utcza 4. sz. a.) 

Tengeri pokolgép kutatn*. 
Nagy zajt ütöttek mult nyáron a külföldi lapok azon elter

jedt vak hir felett, hogy az oroszok Kronstadtnál, ott a merre az 
egyesült flottának el kellene haladni, a tengerbe ollyan pokol
gépet sülyesztettek, melly villanyos uton azon pillanatban 
lenne meggyújtandó, midőn a flotta felette lebeg s azt a gyö

nyörű hajóhadat rögtön megsemmisítené. Az egész flotta 31 
kisebb nagyobb hadihajóból állott, midőn jun. 28-án a tolboki 
világító toronytól 8 mfdnyire megállapodott, s Driren és Bull
dog csavargőzösöket előre küldé a kérdésben forgó pokolgépet 
kutatni, mellyek a flotta legjelesebb férfiaival fedelzetökön, s 
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Impérieuse fregatt védelme alatt egész a kronstadti ágyutele-
pek közelébe nyomulván, dereglyéket szállítottak a vizre, s 
hozzá fogtak a nagy kutatáshoz, és leltek rövid idő múlva egy 
darab a viz színén lebegő fát, mellyet elövonczolván kisült, 
hogy az mintegy 10 láb hosszaságu pózna, mellynek végére egy 
kü volt kötve. 

Az estig folytatott kutatások eredménye még egy hasonló 
darab iá, mellyet azonban nem sikerült helyéből kimozdítani. 
Ezen két darab fán kivül Bemmit sem leltek késő estig a kive
tett tengeri gereblyével, melylyel a tenger fenekén szokás kétes 
helyeken a lehető akadályokat felkutatni, mielőtt a hajó arra 
menne. A mai számunkban közlött kép ezen kutatást ábrázolja. 
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Tűzveszély és oltalom. 
Gyűlölik az ember müvét az elemek;lóg, föld, tüz, viz, majd 

észrevétlen lassúsággal, majd óriási támadásokban igyekszik 
munkásságának terményeit lerontani, semmivé tenni. — S e tö
rekvés meggátlása s az ellenséges erőknek is czéljaira leendő 
ügyes felhasználása, az emberi tevékenységnek nem csekély ré
szét veszi igénybe. 

Mig ez sikerül, a nyers erők, sima szolga gyanánt, szótlan 
engedelmességben teljesitik a föld urának, az embernek, paran
csait. — A pusztító szél egyik világrésztől a másikhoz szállítja 
a kereskedő terhelt hajóját, — a lebilincselt gőz, bámulatos 
pontossággal pótolja az embernek munkáját, a gyilkoló villám 
maga, láthatlan s nesztelen futár gyanánt hordja a hírt a legtá
volabb helyekre, s a korlátok közé zárt tüz a kandalló kedélyes 
tüze, a családiasság jelképévé válik. 

De jaj ! ha az üdvös korlátot szétrontani, a bilincseket le
rázni sikerül; a felbőszült elemek dühökben mindent semmivé 
tesznek; — ínség s pusztulás jeleli nyomdokaikat. 

Vannak erők, mellyek hatását megelőzni vagy korlá
tolni emberi erőnek még eddig lehetlen, de vannak mások, nem 
kevésbé vészesek, mellyeket azonban nem csak megelőznünk, de 
meggátlanunk is lehet, bár fájdalom, gyakrannem tesszük azt, mit 
e részben a tapasztalás aranyszabályai kivannak. 

Ha lakjainkat a földrengése romba dönti, ha a termékeny 
róna közepén, sejdített inkább, mint megismert erőktől tolatva, 
hegy emelkedik, s a kihányatott olvadt anyagok viruló földein
ket terméketlen sivataggá változtatják, s mi fájdalomban el me 
rülten tétlenül szemléljük a természetnek áldásban ugy mint du-
lásban egyaránt nagyszerű munkálatát, jól teszszük, érezve erőnk 
parányiságát, meg kell nyugodnunk az Ur akaratában. 

De ha az elhanyagolt gátokat szétromboló ár, tombolva 
nyomul földjeinkre, ha a tüz csűreinket megkapva évi termé
sünket semmivé tenni fenyegeti, s mi a helyett, h°gy e z t al
kalmas eszközök segélyével elnyomni igyekeznénk, kizárólag 
Istentől, ha máskép nem, csoda által, várunk mentést: nemcsak 
roppant kárt kell méltán szenvednünk, de vétkezünk is, mind 
felebarátink, mind Isten irányában, kiben vakmerő bizalmat 
helyezénk. 

Hányszor olvassuk lapjainkban, hányszor halljuk, hogy 
ez vagy amaz város helytelen épitésmód s vigyázatlanság foly
tán porig elégett, lakosai tönkre jutottak, — s mind e mellett, 
daczára a számos szomorú példáknak, az oltásra czélzó fntézvé-
nyekre korán sem fordittatik azon figyelem, mit a tárgy 
fontossága kívánna. 

Hazánk egyik kisebb városában járván néhány oskolát, 
nem egyszer vala alkalmam, az előbb mondottak valóságáról 
öntapasztalat folytán meggyőződnöm. — Voltak ugyan oltó-
szegek — fecskendők, létrák stb., vizröl is bőségesen gondosko
dott a természet, három folyó habjait hömpölygetvén a kis 
város körül, még is ritkán esett, hogy ha tüz támadt, ne több, 
mint egy-két ház lett volna e pusztító elem martalékjává. 

Az eati harang elkongása után nem sokára csend lepé el a 
különben sem igen zajos utczákat, s a lakosság, elköltvén est
ebédjét, csakhamar mély álomba szenderült. — Ha illyenkor 
tüz támadt, a azt egy vagy más, mulatságból későn haza térő 
vig czimbora észre vevé,tüz! tüz! rivalgásai között kezde a köz

ség háza felé iramodni, hol egy, még a kuruez- vagy török vi
lágból megmaradt ódon lőfegyver jeladásra készen, megtöltve 
függött az őrszobában.— Mig az ott őrködő hajdúkat a veszély
ről értesíteni, a lazán álló kovát megszorítani, a serpenyőre fris 
lőport hinteni, s ezt nagy ügygyei bajjal elsütni sikerült, vigan 
égett s zavartalanul a tüz, — gyakran még a töszomszédok sem 
értesülvén a veszélyről. 

A lövés hallatára megszólalt a vészharang és sivító hang
jaiból tudta mindenki, hogy ég, de hol? azt természetesen csak 
hosszas lotásfutás után lehete nagy nehezen kitudakozni. 

K közben mult a drága idő, s mig végre a télen befagyott, 
nyáron kiszáradt fecskendőket a vész helyére szállítani, s ott 
működésbe hozni sikerült, a tüz már annyira terjedt, — hogy 
csak hosszas munka s tetemes kár mellett lehete dulásának 
gátot vetni, — holott néhány, annak idejében használt dézsa 
viz, azt csirájában elnyomni elégséges lett volna. 

Ideje volna már, hogy e dologra is kellő ügyeimet fordíta
nánk, mert ha baj, hogy valaki más kárán nem tud okulni, 
százszorta nagyobb baj, ki saját kárán felette drágán szerzett 
tapasztalását hasznára nem fordítja. 

Hogy a baj orvosoltassék, legelőbb is annak okát kell meg
ismernünk, csak igy lehetvén ezt még keletkeztében elfojtani, 
későbben vagy éppen nem vagy csak nehezen lévén eszkö
zölhető. 

A tűzvészből eredő kár majd véletlen eset, majd emberi 
hanyagság s roszlelkúségből ered. — Lássuk ezeket egyenkint. 

A véletlenül támadt tűznek leggyakrabban a villám oka, 
melly égi háború alkalmakor egyik vagy másik tetőre lesújt
ván, azt gyakran meggyújtja s már nem egy falu égését okozá. 

Voltak, söt lesznek honunkban maiglan, kik a villámot 
nem a természeti erők nyilvánulásának , rendes, söt az egész 
légkörre nézve üdvös hatásnak, hanem a mindenható büntető 
eszközének, haragja jelének tekintik, — mint tekintek pogány 
őseink, kik azt isten nyilának nevezek. — E helytelen felfo
gás , sokak agyában már gyermekségük óta dajkák s vén asz-
szonyok által csepegtetve, annyira megszilárdult, hogy férfi 
korukban sem bírják ezt eszükből teljesen kiverni, bár helyte
lenségét kézzel foghatólag tanúsítja azon tapasztalás, hogy a 
villám nemcsak magasabb épületekbe, de leggyakrabban az Is
ten tiszteletére felszentelt egyházak tornyaiba csap; nem egy 
szerencsétlen harangozónak halálát okozván, midőn ama babo
nás szokás szerint, az égi háború elűzése végett, harangoznia 
kellé; holott a természet törvényeinek legfelületesb ismerete is 
mutatja, hogy villám és hang összeköttetésben nem állanak. 

Bármilly veszélyes volt e tünemény, évezredek multak 
a nélkül, hogy ellene óvó szert találtak volna, — sőt vezetve 
ama most emiitett balga felfogástól, illyenröl gondolkodni is 
büntetésre méltó vétkes vakmerőségnek tartották. 

„Isten gyujtá, ugy mondák, akarja hogy égjen, ha ezt gá
tolni akarnók, szent akaratja ellen vétkeznénk; — de voltak 
mások, kik máskép s kétségtelenül helyesebben okoskodtak. A 
villám mint más baj, Istentől jő az igaz, de ha nem tartjuk vé
teknek betegségünkben orvossággal élni? mért volna vétek a 
villámgyujtotta tüzet eloltani vagy annak elhárításáról gondos
kodni? 

Az ez eredményre jutottak közül többen azon voltak , mi
kép lehetne ezen pusztító hatást meggátolni, vagy melly eszkö
zökkel lehetne ezt elhárítani ? s dicső törekvésüket fényes siker 
koszorúzta. 

Franklin Benjámin észak amerikai férfiú, kitegyszerü nyom
dászból, korának legjelesb polgárává, korának legkitűnőbb böl
csévé avatta fel a gondviselés, volt az kinek a villámhárítót fel
találnia sikerült. 

Tudván, hogy az érezek, vas, réz stb. jó villany vezetők, 
vagy is, hogy rajtok a villany ép olly könnyen, mint üvegen a 
világosság áthat, s tapasztalásból tudva, hogy a villám minden
kor a legmagasb helyekre szokott lesújtani , a tornyok tetejére 
érez rudat alkalmazott, ezt érez sodronnyal (vas és réz dróttal) 
összeköté, mellynek földig érö végét abba elásta, vélvén, hogy 
ezen majd a villany lesikamlik a nélkül, hogy az épületet érin
tené s ez igy sértetlen maradand; vélekedésében nem csalódott, 



a villám bár az érez rúdra lesújtott, azon végig futott, de az 
épület sértetlen bántatlan maradt. 

Ezen olly egyszerű készletet, melly villámhárítónak ne
veztetik, minden nagyobb épületekre, különösen tornyokra kel
lene alkalmazni, s ennek segélyével több ezerekbe kerülő épüle
teket néhány forinttal biztosságba helyezni. 

Azonban, hogy e rudak czéljoknak megfeleljenek, úgymond 
Tarczy tanár ur (Népszerű természettan czimü igen becses 
könyvecskéjében), eléggé vastagnak kell lenniök; árud átmérője 
egy hüvelyknél minden esetre vastagabb legyen, mert vékony 
rudak erős villanyszikrára könnyen elolvadnak s ekkor az ol
vadt érez gyújthat. Mivel csak tiszta érez vezeti a villámot, az érez 
rud csúcsát, hogy a rozsdától ment legyen , megkell aranyozni, 
s mert a villámhárító hatása csak bizonyos körre szorítkozik, ha 
az épület nagyobb, több villanyháritót kell felállítani s azt sod 
rony által összekötni. 

A véletlen által támadt tűznél sokkal gyakoriabb az, melly 
a lakók gondatlanságából, vétkes hanyagságából ered, mellyre 
tehát szinte s annál inkább kell fordítani figyelmünket, mert 
itt minden csak az egyestől függ, hiába készittet villám háritót 
a toronyra a község, hiába szerez fecskendőt s egyéb oltó esz
közöket, ezek alkalmazása csak a kár nagyobbulását gátolhatja, 
azt sem minden esetben, de egészen elejét nem veheti soha. 

Hazánknak majd nem minden falvaiban a házak könnyen 
éghető anyagoKkal, náddal, zsúppal fedvék, mik haegyszer kiü
tött a tüz, felette nehezen olthatok. Mikor török, tatár csapatok 
e hazát keresztül kalandozák s ki sem volt biztos, vájjon az idén 
épített házát nem fogja-e pár hónap múlva a száguldó török fel
gyújtani, nem csuda, ha őseink lakhelyeiket a legolcsóbb s 
leginkább kéznél volt s legkönyebben pótolható anyagokból 
épiték. De hála égnek, egy jobb kor követte a sanyarú nehéz 
időket, napjainkban ettől nem kell tartanunk, mért tetőzzük 
raaiglan náddal szalmával házainkat, hiszen habár a tégla s 
úgynevezett cserépzsindely a nádnál drágább, tartóssága s tüz
eli eni biztossága bőven kipótolja a reá fordított kiadást. 

De ennek mellöztével tekintsük falvainkat, főleg az alsó vi
déken , nem csak gyúlékony anyagokkal fedvék a házak de még 
kéményük sincs, s a füst az ajtónál megy ki, mi nemcsak egész
ségtelen de felette veszélyes is. Hányszor történik, hogy kenyér
sütés alkalmával, sok száraz rözae , szalma vagy nád a kemen-
czébe tétetvén, s igy a kemenczében közvetlenül a tüz felett le
vő lég hirtelen kiterjesztetvén, a hidegen maradt felsőbb levegő 
által fel nem bocsáttatván, a kemencze .torkán kitólulni kényte
lenül, s a lángot magával ragadva majd a kéményen, majd hol 
ez hiányzik, az ajtón keresztül a tetőre csap. 

Valamint a gazdának kötelessége arra ügyelni, hogy a 
cselédek pipázva istállóba vagy csűrben ne dolgozzanak, s a 
szérüs kert közelében pipázva ne járjanak, ugy szivére kötendő 
minden jó gazda-asszonynak, (s mellyik magyar asszony nem 
volna ez? vagy ne iparkodnék illyen lenni?) hogy a vászoncselé
dek hamut a padlásra ne vigyenek, gyertyával padlásra vagy a 
kamrába, ha ott len vagy kender tartatik, ne járjanak, s ha zsír, 
szalonna, vaj olvasztatik , a munka befejezteig a tűzhelyt el 
ne hagyják, s ha mégis valahogy a zsiradék meggyúlna, a vilá
gért ne vizet, hanem hamut, homokot hintsenek vagy vizes 
pokróczczal, szűrrel igyekezzenek elfojtani a lángot. 

Mióta a dörzsölő gyufák az aczél s kova használatát mind
inkább kiszorítják, nem ajálható elég gondosság az anyáknak, 
hogy azokat olly helyen tartsák, hogy sem gyermekeik hozzájok 
ne nyúlhassanak s igy magukra s a házra vészt ne hozzanak: 
sem egerek, patkányok egy könnyen hozzá ne férhessenek, mert 
ezek a gyufákat lyukaikba, padlásra, csűrökbe elhordván gyak
ran a legnagyobb szerencsétlenséget okozzák. — Londonban 
rendőrségi kutatásokból kiderült, hogy száz tűz közül öt néha 
tiz, illy módon keletkezett. 

Számos óvatosságot lehetne még itt elősorolni, azonban 
legyen ez általános, de fő szabály elég : 

Tartsa kötelességének minden gazdaasszony, hogy addig 
mig mindenki a háznál le nem takarodott, le ne feküdjék, 
semmi esetre pedig a nélkül, hogy tűzhelyt, kályhát, kamrát, 
stb. meg ne vizsgált volna. 

A kényelem e két feláldozását dúsan fogja pótolni azon 
édes öntudat, hogy vigyázó gondosságuk a tűzvésznek leghat-
hatósb ovószere s hogy ha a fentebbi vigyázat mindegyikük 
által gyakoroltatik, tűzvésznek legalább belülrőli támadása, 
majdnem lehetlenittetik. Dr. Hegedűt. 

A nép. 
Künn jártam, odn künn a nép között, 
Es magasabban hordom most fejem, 
Mert végre azinről szinre láttalak 
Oh é d e B vérem! édes nemzetem! 
Azt gondolnám, hogy álom a z egész 
Mi őseimnek földén vezetett, 
Mint ezredév előttről s z ó l a könyv 
Ugy találtam most is a nemzetet. 

Láttam a kiváltságot homlokán, 
A büszkeséget, mitől Bzeme ég, 
Láttam nyíltságot minden tettiben, 
Gyermek-bizalmát, s férfi erejét. 
S hallottam nyelvét, oh hallottam én 
E méltóságos viharhangokat, 
És fölmerült előttem a halom, 
A mellyről Árpád törvényt osztogat. 

Ott voltam mikor szólt, zengett a dal, 
Mikor mindenki mindent feledett, 
Mikor a bú lélekliarangjai 
Összeütött poharak csengtenek. 
Nem hallottam én illyen dalt soha, 
Es nem láttam még illyen vigadást — 
Mint valami szent ünnep áthatott. . . 
Igy ment véghez a z ősi áldomás. 

Az ünnep fényét — mint oltárvirág — 
Kerek arczu lánykák is emelek, 
Kigyöugyözött szép szalagkorona, 

S olly szűzies volt még is mindenik, 
Ragyogó szemeikben viselek 
A z Ős tisztaság fényes kincseit. 

Bejártam aztán a pusztákat is, 
Es láttam ott a rónák vad fiát, 
Nem is őt láttam, hanem melly vivé, 
Csak a száguldó tüzes paripát. 
A merre ment az isten könyüje, 
Orüm-harmat csillogott a búzán, 
S én fölkiáltok rá önkénytelen : 
Ez! ez az itt, a született huszár! 

Oh ne mondjátok többé nekem azt, 
Ne mondjátok hogy korcsosul e nép, 
Isten, vagy maga, de egy nagy erő 
Fönntartja mindig ősi jellemét. 
Csak hogy a fán is minden izmos ág 
A törzsöknél van mindjárt oda lenn, 
A teuger gyöngyét ne a vdz színén, 
Hanem alant keresd, a feneken. 

TútA Kálmán. 

Mellyek a ragályos nyavalyák uralkodásakor 
szem előtt tartandó szabályok? 

Ragályos és járvány-nyavalyák dühöngésekor mindenkinek érde
kében áfl tudni a szabályokat, meUyeknél fogva az emberéletnek ezen 
ádáz ellenségei kikerültethetnek. Minthogy a jelen évszak illynemu be
tegségek nemzésében nagyon termékeny, másfelől pedig a Tisza és más 
folyóink kiöntése is hasonló veszélyes nyavalyákat szokott eredmé
nyezni , nem vélünk olvasó közönségünknek fölösleges szolgálatot 
tenni, ha megismertetjük az ezen veszélyek elhárítására vezető 
módokkal. 

Az emberi test nedvei nagyon hajlandók rothadásra, mihelyt arra 
alkalom adódik. Es tudnunk kell, hogy épen a legegészségesebb ember 
vére megy legkönnyebben rothadásba, hacsak a n n a k vegyitéki aránya 
keUö eszközök által fen nem tartatik. Innen van aztán, hogy ** ifjai vi
rágzó és bővérű emberek, sokkal inkább k i vannak téve az el ragadás 
veszélyének : mint mások, és hogy a rnsztkóros (hypochondriacns). 
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rühes, bujaaenyves emberek gyakorta menten maradnak attól. Ez onnan 
van, hogy nálok a betegség, mellyben szenvednek, foglalja el n rotbadás 
elleni szerek helyet. Nedveik már más módon vannak megromolva, ugy 
hogy rajtok a rothadás semmi hatalmat nem gyakorolhat. De ezen tulaj
donnal nem bir az egészséges vér, melly természete szerint rothadásba 
megy, mihelyt rövid ideig áll, vagy valamelly okból természetes vegyi
tékét elveszti. 

A levegőben helyt lelő rothadó gőzök leggyakrabban eszközlik a 
rothadást. A honnan a rothasztó lázak olly helyeken és tartományokban 
származnak, hol a levegő rothasztó gőzökkel van megterhelve, péld. az 
alacsony, posványos tájakon, hol a viznek nincs lefolyása, s a gőzkört 
nem járják szelek. Egyiptomban, hol a Nil folyam évenként kiünt, s a föl
det magasan megrakja iszappal, semmi nincs közönségesebb, mint a 
dögvész (pestis), melly minden rothasztó lázak közt legdühösebb. De 
majd minden tartományban találunk terjedt posványos helyeket, mely-
lyek a rothadásnak kedvező időjárások alkalmával büdös és posványos 
gőzöket terjesztenek, s a tapasztalat tanítja, hogy az illy vidékek ragá
lyos nyavalyákban nagyon termékenyek, mellyek valószínűleg csak fokra 
nézve különböznek a pestistől. Egy angol orvos tapasztalta ezt a tábor
ban, melly ha posványos tájakon vett állást, a seregnél epés, ragályos, 
rothasztó lázak, vérhasak jöttek léteire. Az algíri síkságokon megálla
podó esőviz hasonló nyavalyákat nemz. — De ha még egyszer olly 
egészséges is a tartomány, a lakszobákbani büdös gőz, a lakosok tisztát
lansága és száz meg száz másféle körülmények megronthatják a levegőt, 
s ezáltal a rothadás csiráját, melly a vérben mindig jelen van, fölébreszt
hetik. Azt mondják, hogy Barbáriában a pestis és más nyavalyák azért 
olly vészesek, mert a rendkívül népes nagy városokban sok ember össze
szorul, mi a léget ragályossá teszi. — A ragadós nyavalyák ezen általá
nos oka mindenkit kötelez, hogy a gőzkör tisztítását részint nagyban, 
részint kicsinyben eszközölje. 

Midőn a pestis Szerecsenországból Görögországba jött, az orvos
tan atyja, Hippocrates nagy tüzeket rakatott a városban, miáltal a le
vegő mozgásba jött, megfrisült s a rémületes betegség elűzetett. Épen 
ez okból égették meg hajdan a halottakat és azok ruháit. De minthogy 
az illyen nyilvános intézkedések némi nehézséggel járnak s n lakosokra 
leverőleg hatnak, ezen különben alapos tanács teljesítését nem lehet 
mindig igényelni, a nélkül hogy azt lakszobáink légtisztitásánál fel ne 
használhatnék. Ki azért posványos helyeken lakik, hol ragályos nyava
lyák uralkodnak, száraz fából rakasson tüzet napjában többször a kan
dallóban. Ezen tanácsot adják az orvosok, de ész és tapasztalat is he
lyesli azt. Továbbá néhányszor napjában a lakszobákban puskaport kell 
fellobbantani, vagy kénnel füstölni, a mennyire az eltűrhető. A puska
por , ha fellobban, szállékony, savanyus, salétromos és kénes gőzöket 
nemz, mellyek a levegőben messzire elterjednek s a rothadást meggátol
ják ; nem is említve azon hatást, minélfogva az a léget rugalmassá teszi. 
Boerhave, a mult század leghíresebb orvosa, ismert családokat, mellyek 
a dögvésztől az által szabadultak meg, hogy zárt ajtók- és ablakoknál 
néhányszor napjában egy nehezék puskaport lobbantottak fel, s ugyan ő 
mondja : hogy a pestistől a kéngőz is biztosit, ha az a szobában olly 
mérsékletien használtatik, hogy köhögést nem gerjeszt. Hippocrates is 
ismerte a kéngöz hasznát és annak a pestisben isteni erőt tulajdonított. 
Borostyánkő, tömjén, sőt a terják is, ha égnek, balzsamos gőzöket bo-
csátnak, mellyek a léget megtisztítják. s ragályos nyavalyák idején nagy 
haszonnal alkalmaztathatnak. 

De nem kell csupán a légtisztító szerekkel megelégedni, mellyek 
hatása a romlott levegő megjavításában áll. A füstölés által annyit érhetni 
el, hogy a rosz levegő bűze többé nem érzik; de ez azon kártékony hatását, 
mellyet nedveinkre gyakorol, el nem veszi. Sokkal biztosabb a levegőt a 
szobákban időről időre megújítani. Igen derék, ha az ablakokon léglyu
kak vonnak, mellyeken a mérges gőzök kimenetet találnak, a mennyiben 
ezek, mint könnyebb testek, a levegőben felül lebegnek. Különösen kí
vánatos ezen intézkedés olly termekben, hol sok ember gyűl össze vagy 
lakik együtt (börtönök, táneztermek, színházak, kórhazak stb). Ha a 
kórházba léptünkkor még tűrhető a levegő, elviselhetlen lesz az, ha a 
padláshoz közel kémleljük. A pap a szószéken, a templomi és színházi 
hallgatók a karzaton eléggé tapasztalhatják, hogy milly sokszor hágnak 
fel alulról a gőzök. Kisebb lakszobákban elegendő az ajtót s ablakokat 
néhányszor napjában kinyitni, s fris levegőt bebocsátani. Saját kárára 
nem hiszi az ember, hogy ragályos és járvány nyavalyáknál mennyi függ 
ezen előgondo6ságtól. 

De vannak esetek, midőn a külső levegőt nem szabad a lakszobákba 
bebocsátani. Néha az egész gőzkor gyanús, például a posványos, egész
ségtelen helyeken, vagy ha a dögvész közelben dühöng, és illyenkor csak
ugyan jobbia Bzobaléget megjavítani, mint megújítani. Itt már a fölebb 
emiitett szerek nélkülözhetlenek, de még többet kell tenni, ha azok nem 
elegendők. A saván v a rothadásnak ellenszere, és épen ez okból ajánlta-
tik az cezet minden módon a lég tisztítására. Némellyek tüzes vasat 
helyeznek abba, vagy forró téglára öntik, hogy gőzével az egész szobát 
betöltse. Legjobb a forró eczetet fazekakban a szobákba bevinni és ugy 
elgőzölögtetni. Leopold császár a dögvész idején eczettel megtöltött apró 
edényeket helyzeti szobájában a szeszlámpára, s forró eczet gőzével az 
egész szobát elárasztotta. Ajánltatik továbbá az eczetbe mártott szi

vacsnak orr alatti tartása. — Egy orvos eczetbe mártott inget hor
dott testén, midőn pestis uralkodott, s azonnal ráragadt az, a mint 
ezen elővigyázatot tenni elmulasztotta. Legnagyobb hirre tett szert az 
ujabb időkben, mint légtisztitó szer, a klórmész, melly mázos cserép
edényben szétteritetvén a szoba földére helyeztetik, s miután a gőzkör 
szénsavanyát magához szivta, klórgőzt lehel ki, mi a ragálynak ellen
mérge. 

Mind ezen eszközök arra valók, hogy a légnek rothadó, mérges 
gőzeit vagy megjavítsák, vagy legalább megakadályozzák, hogy ned
veikkel ne vegyüljenek. De hogy lehessen olly veszélyes időben a 
nedvek rothadását megelőzni, ha egyszer nem mindig lehetséges a ragá
lyos levegő befolyását feltartóztatni? Ezt a következő szabályokat fogják 
teljesíteni. 

Olly ételek- és italokkal kell élni, mellyek a rothadásnak ellenáll
nak, továbbá a ragályos anyagot a kiüritések előmozdítása által a testből 
el kell távolítani, s kellő öltözködéssel meggátolni, hogy az ránk ne ra
gadjon, hatását pedig czélszerü gyógyszerekkel megsemmisíteni. Mind
ezen eszközöket most különösen fogjuk tárgyalni. 

Egy időben sem szükséges annyira mértékletesen és józanul élni, 
mint mikor ragályos nyavalyák uralkodnak. Socrates mértékletességével 
kerülte ki a pestist. Hippocrates is nagyon tanácsolta ragályos nyava
lyák idején a munkában, evésben, ivásban, álomban és szerelembeni 
mértékletességet. Bár mi igen hiszszük, hogy ezen szabály nem nagy tet
szést arat, s egy nagy ember kérdeztetvén, hogy miképen jutott késő 
vénségre, azt telelte : olly uton, mellyet senki nem választ örömest. 

Járvány vagy ragályos nyavalyák uralkodásakor nem jó reggel 
éhgyomorral kimenni, sem az étkezésben rögtöni változtatást elővenni. Olly 
ételeket kell használni, mellyek a rothadásnak ellenállnak, minők a nö
vényországbeliek , mellyek savanyus tulajdonaik által az étvágyat élesz
tik, a szomjat csillapítják, a vér hőségét enyhítik, s annak nagy higságát 
összehúzó erejökkel mérséklik s igy a rothadást meggátolják. A könnyű 
ételek általában ajánlatosak, mialatt a disznóhús és édes dolgok nagyon 
ártalmasok. Minden orvos egyértelmüleg ajánlja illyenkor a jó bor mér
tékletes használását, csak hogy az aztán ne űzessék tulságig. Mercuria-
lis Páduában és Velenczében a legtöbb részegest látta meghalni, kik 
magokat nemes borok által a pestistől védni reményiették. 

A törökök leginkább a czitromnedvet használják ragályos nyava
lyáknál. Mások reggelenként a jó boreczetet ajáulják. A z eczet szállé
kony s hajtja az izzadást, melly hatás ragályos betegségeknél nagyon 
kivánatos. Emelik ezen hatást az ösztönző szerek (menta, üröm, zsálya, 
ruta), minőkből az úgynevezett tolvaj-vagy dögkór-eczet készül, mellyet 
a dögvész idején a párisi tolvajok használtak s hoztak divatba. 

Hogy a méregnek ne legyen ideje a testben késni, vagy nedveink
kel vegyülni, gondoskodni kell, hogy a kiüritések rendben legyenek. Nem 
tanácsos illyenkor hashajtókat venni, de mégis jó a széket nyíltan tartani, 
például rhaborbarával. A bor előmozdítja a vizelést és izzadást, B ha 
utóbbi elnyomatnék, bodzavirágteával helyreállíthat ni. A nyálat a gya
nús gőzkörben ki kell köpni, mert azzal a mérges gőzök egyesülnek, 
s ha lenyeletik, a gyomorba és nedvekhez vitetnek. A nyál kiürítés
nek előmozdítása végett hasznos pimpinellát, angyal-, kálmosgyökeret, 
myrrhát, kardamómot stb. rágdicsálni. Hasznos a dohányzás és burnó-
tozás (tobákolás) is, még pedig annálinkább, minél kevesbbé van az em
ber hozzájok szokva. 

Az öltözködés is igen fontos pont azok életrendében, kik ragályos 
kórokkal bánnak. Hihetlen, milly könnyen elragasztathatik az ember, 
ha minden elővigyázatot nem használ. A dögvészes gőzöknek puszta 
szaga megölhet. Egy ember attól kapott vérhast, hogy rothadó ember-
vért szagolt, 8 volt e B e t , hogy a pestisben elhalt emberek hulláitól meg-
fertézett szalonna a bőrre dÖrgöltetve, dögvészt okozott. A légy is ter
jesztheti szúrásával a ragályt. A kutya, macska szőrébe befészkeli magát 
a rosz gőz, B onnan nem könnyen űzethetik ki. Ebből látható, hogy ha 
ragályos betegségben fekvők körül" járunk, olly ruházatra van szükség, 
melly a gőzöket fel nem veszi, vagy soká vissza nem tartja. Gyapjas es 
durva ruhák és szücsáruk e tekintetben igen veszélyesek, a selyem és 
sima öltönyök ellenben sokkal biztosabbak. Tanácsoltatik illyenkor az 
ingeknek kénneli füstölése, vagy eczettel megfecskendése, a kezeknek és 
lábaknak meleg cezetes vizzel mosása, melly eljárás egyszersmind a bőr 
szükséges párolgását ÍB előmozdítja. Nevezetes, hogy a mosónék és azok, 
k i k szappannal dolgoznak vagy erősen H z a p p a n o z o t t ingeket viselnek, 
másoknál hamarább megkapják a ragályt és e l h a l n a k , 

Abban pedig ne higyje el magát senki, hogy sokszor a ragályos 
kórokkali legszorosabb társalgás is ártalmatlan maradt. Sok körülmé
nyek eszközülhetik ezen szerencsés állapotot. Ha az egészséges ember
nek nincs hajlama a ragályos nyavalyához,illy betegek körül sokáig bán
tatlanul járhat. De minthogy az illyen szerencsés állapot okát nem tud
juk, abból biztos következményt nem is vonunk, hanem csak annyit 
mondunk, hogy az elragadás veszélyének kikerülésére minden lehető 
elővigyázatot fel kell használni. 

Ezen eszközök mellett még bátorsággal is kell az embernek magát 
vértezni, annélkül hogy vakmerő lenne, de a félelem és csüggetegség is 
száműzendő. Sokan a vakmerőségért életökkel lakolnak. IV. Adorján 
pápa is tapasztalta, hogy milly szükséges illyenkor minden övakodás. O 



ugyanis keresztényi bizalomból nem tartotta szükségesnek a dögkóros 
személyckkeli társalgást olly szigorún megtiltani, mint az kívántatik, s 
ezáltal nem nyert egyebet, minthogy a pestis annál iszonyatosabban dü
höngött és számtalan embert ragadt el. Mindenkor veszedelmes követ-
kezésü ragályos betegeknél soka időzni, hozzájok nyúlni, őket megcsó
kolni, vagy épen melléjük feküdni. Egy orvos Londonban a dögvész 
idején, minden bajtól menten maradt, az ő bora által, de életével lakolt, 
mihelyt a táborban egy beteg tiszthez feküdt. A dögkórosokkali társalgás 
az ok, hogy keleten olly sokan elhalnak abban. 

Végül ide irom, hogy keleten a ragályos kórok irányában micsoda 
óvszabályokat használnak. Minden, mit ezen emberek kapnak, eczettel 
meglocsoltatik, vagy kénnel megfüstöltetik. Az egészségesek nem men
nek ki éhgyomorral és sok savanyus italt isznak; igen mértékletesen 
élnek; az indulatokat kerülik; a kórszobában eczetbe vagy ratavizbe 
mártott szivacsot tartanak orruk alatt, s lélekzetöket — a mennyire lehet 
— visszatartják; a nyálat le nem nyelik és ha haza mennek, szájukat, 
arczukat, kezoket eczettel megmossák, ruhájokat levetik, kiszellőztetik 
és kénnel füstölik. 

Kihinti félsziget. 
Ezen félsziget napjainkban ama nevezetes világtörténeti 

hadi nagy eseményeknek színhelye , hová az egész gondolkodó 
világ tekintete feszült figyelemmel van fordítva, itt azon be-
vehetlennek képzelt híres Szebasztopol muszka erösöég , melly
nek feldulásához angol, franczia és török erő egyesült, s olly 
nagyszerű előkészületekkel, olly megfontolássál és gonddal 
járulnak a nagy munkához , hogy már egyedül az előzmények 
is elegendők a helyet nagy fontosságra emelni, s olly élethalál 
harczot sejdittetni, mellynek napját és színhelyét fel szokták 
jegyezni a történet lapjaira. 

Krimíát nemcsak a napjainkban benne történő fontos 
események teszik nevezetessé, meg van annak régi időktől fogva 
híre neve alapítva. Kr egyebet soha sem hallott felöle, a „kri-
miai tatár" név bizonyosan nem ismeretlen előtte. 

A tartomány volt föszékhelye hajdan ama nagy birodalom
nak , és szilaj vad népnek, melly a 13-dik század elején a véres 
betűkkel feljegyzett nevű Dzsingis Kán, s később a 15-dik szá
zadban Timur és Tamerlán alatt rémülettel töltötte el Európát, 
előbb meghódítván egész Ázsiát. 

E nagy birodalom és nép nyomai még minden ázsiai tar
tományban és nép között bőven feltalálhatók, de főképen 
Krimmben. Ezen félsziget tulajdonképen tetemes déli része 
ama roppant terjedelmű rónaságnak, melly Magyarországtól 
Chináig terül el, s kiváltkép alkalmas vándor-pásztor (nomád) 
életre, s ez életmóddal járó harczi erő és szokások kifejlésére. 
A Fekete- és Azovitengertől körülfogva, csupán azon keskeny 
fóldkÍ8zegellés tartja Ázsia száraz földével kapcsolatban, mellyPe-
rekop névvel jelöltetik a fbldabroszokon, a azon ut, melly feléje 
kietlen járatlan pusztákon vezet, erösebb vár volt idegen ellen
ség ellen, mint az emiitett két tenger hullámai. Szinte két
harmada az egész szigetnek a feketetengermelléki hegyek lejt
vénye a szárazfóldfelé, s csak egy ötödrészén űznek telepi
tett németek, görögök és bolgárok fóldmivelést. Kiváltké
pen a német származású II. Katalin muszka czárné töreke
dett ezer jutalmakkal, s egyéb serkentéssel édesgetni német 
gyarmatokat ezen dúsgazdag gabnatárba, melly neki kedvencz 
tartománya volt,— Muszka-Olaszországot óhajtott ő ezen áldott 
földön teremteni, s személyesen is megjelent benne, hogy tulaj
don szemeivel győződjék meg tervei haladása felöl. 

Krimm legáldottabb része a déli tengerparti hegyek felé 
terül y Szebasztopol és Katfa (Theodosia) között, mellyek gőz
hajók által összeköttetésben valának , Szebasztopoltól be a szá
razföldön Szimferopol-ig, mellynek közepén áll Bakcsi-Serail, 
régi mongol főváros, változatlanul hajdani minemüségében. 
Ezen véghetetlenül áldott föld éghajlata Olaszországéhoz ha
sonló , lakosai régi tatár-mongolok, szokásaikban és erkölcseik
ben. Mai napig sziklafalakhoz ragasztják, mint a fecskék, lakai
kat, mellyeket a természet mindenfelöl gyönyörű zöld lombozat
tal foglal körül. Nemzetiségöket, melly hajdan egész Ázsia 
fölött uralkodott, mai napig megtudták óvni muszka uralkodó 
hatalomtól ugy, mint a bevándorlott német, görög és bolgár 
gyarmatokból, s bár számra nagyon megfogyatkozott a haj

dan hatalmas, rettegett faj, mégis mai napig ezt tartják Krimm
ben a magva-népnek. Jól megtartották cmlékezetökben nem-
zetök vérrel feljegyzett történetét. Vallásukra nézve szabad 
muhamedánok (a török egyházi és társadalmi szigorú szabá
lyok mellőzésével), a hízelgő, kedvkereső simaságot nem isme
rik ; inkább darabos, de vitéz, bátor, s természetes nagylelkű, 
vendégszerető és nyílt jellemű szivében ugy mint háztartásá
ban a tősgyökeres tatár. Falvaik a Feketetenger-parti hegyek 
közt vannak sűrűen elszórva Balaklata s Baidat városok között, 
s alább Szebasztopoltól Kaffaig. — említésre méltó helységek : 
Alupko, Yalta, Aluchta, Kurusen, Uskute, Szndak és Köze, bel
jebb a szárazföldi rónán nevezetes helyek Bákcti-Szerail, Simfe-
ropol, és Karatu-Bazar, hasonlókép falvakkal környezve. Né
met földmivesek Szebasztopoltól észak felé négy folyó mentiben 
tartózkodnak Sarabut és Eupaforia vagy Kotlov városokig, s a 
Kalamila öböl környékén a Dunatorkolatok átellenében. 

A tengertől távolabb esö északi rész olly vadon pusztaság, 
hogy 6—20 mérföldnyi távolságban sem találkozhatni embe
rekkel, avagy csak legcsekélyebb jelével emberi iparnak és 
szorgalomnak. Csupán azon országúton, melly Eupatoria és 
Jukur közt nyúlik el, s a főországut vonalán, merre a Perékop 
szigetet, és a földszorost Simferopolon, és Bakesi-Szerailon át 
egész Szebasztopolig átvágják, látszik élénkebb mozgás az érin
tett városokban, falvakban, s szurtos muszka csárdákban. A fó-
országut melletti városok között legelőkelőbbek : Trek-Album, 
Aibar és Gyurman. Elképzelhetni, mennyire álmélkodnak az 
örökös egyformasághoz, s ugyanazon alakú utasokhoz szokott 
lakosok jelenleg azon rendkívüli nyüzsgés mozgás felett, mely-
lyet az a 80,000 harczias alak idézett elő, kikhez hasonlót alig 
tudott volna képzelni a kunyhójához s legközelebb mezejéhez 
szokott krimmi nép, s kik mintegy varázs intésre uszó városo
kon repültek partjaikhoz, s 7 mérföld hosszaságban ellepvén 
azt hat óra alatt, a legnagyobb csendben kiszállván, most olly 
rendben és hatalmat s erőt hirdető fénynyel nyomulnak Sze
basztopol felé, hogy az ezcregyéjszaka meséit háttérbe szorítják, 
ha azok a mérföldnyire hordozó iszonyú álgyuk elbődülnek, és 
rettenetes szavukra Jerikó sorsában találnak részesülni a beve-
hctlennek képzelt erősség falai. 

A keleti részen az Azovitenger felé , az ásítozó kietlen 
pusztákon innen mutatkozik némi élet, kiváltképen Szalgir, és 
Kasasu folyók torkolata környékén. Ezen két viz összefolyásá
nál fekszik Tokur, tovább Sakut, még tovább Arabat erősség, 
ama hasonnemü roppant hosszú és keskeny földnyelv kezdetén, 
melly csaknem egészen választja a Csendettengert az Asotiten-
gertől. Azon terjedelmes függeléke a félszigetnek, melly a Kau
kázus felé terjeszkedik, s a Fekete- és Azovi-tengerek Krimm és 
Cserkeszország között Keret tengerszorost képezi, egész róna, s 
hasonló egy örökké virágzó kerthez, hol 6—7 város, s néhány 
falu lakosai paradicsomi életet élnek.*) 

A nagy mongol birodalom összeroskadása után, Krimm a 
15. században 1474-ig a török udvarnak harácsot fizetett. Le
rázták ugyan több ízben a krimmi tatárok az adóztató igát, de 
a muszka mindannyiszor beleelegyedett ügyökbe, s erőhatalom
mal kényszerité őket a török tzullán iránti engedelmességre. Igy 
foglalta el 1783-ban s átadta 1784-ben a töröknek, ki 1791-ben 
az európai nagyhatalmasságok megegyezésével minden kikötés 
nélkül egészen oda engedte azt a muszkának. 

A tatárfalvak , leginkább a hegyek legfelsőbb lapályain 
épitvék, s a lakj okra nézve egészen különböznek a mieinktől. A 
házak közvetlenül a sziklafalakhoz támaszkodnak, ugy hogy a 
házfedél szine a szikla tetejével egyforma magasságba esik, tu
lajdonképen alapos házfedél a tatárok rendes lakása. Házafede-
delén, melly szeder-, füge- s egyéb fák lombozata közt rejlik, 

*) Krimm ezen részéről, s általában egész a tengerparttól valamivel távolabb eső 
belsejéről ugy nyilatkozik egy igen olvasott, s tudós férfiak által kezelt nép
szerű lap, hogy oda még az ó tudtokkal egy sem hatol t a számtalan angol, 
franczia, és német utazó közöl, s a jelen hadjárattól v:irják bővebb ós biztos 
ismertetését. Mi örömmel mondhatjuk, hogy nekünk van olly tudós hazánkfia, 
ki nemcsak beutazta Krimm valóban még ismeretlen részeit, de btfven le i* 
irta becses munkájában, mellynek czime ^ .JKHNKY J Á M í S keleti utazása, 
a magyarok őshelyeinek kinyomozása végett 1814 és 1845-beB.* Ajánljuk tehe
tősebb olvasóinknak ezen, a keleti események által uj érdeket nyert, különben 
is nagy érdekű két kötetes munkát. 



fogadja a tatár vendégét, ott szárítja kimosott fehérneműit, ott 
tartja gabonáját, gyümölcsét. Az idegen pedig mindig első he
lyet foglal a tatárháznál, mellynek gazdája erényei között kitűnő 
a szíves vendégszeretet, elannyira, hogy még az angolt is meg-
izzasztja, midőn csupa szívességből beledisputál 15—20 csésze 
tbeát, mellyet ők olly forrón szoktak inni, hogy a csirkét is 
meglehetne benne melleszteni, ha igaz a mit egy angol utazó 
ir, ki azt állítja, hogy Kazánban hosszú ideig lévén kitéve a 
tatár vendégszeretetnek, orvosszert kellé használnia azon szer
felett erós és roppant sok thea ellenében, mellyet napjában há
romszor négyszer kellé csupa barátságból mintegy 20 csészével 
(lehetett naponta 10 pint) bevennie, s mellynek forróságát 28— 
30 Reaumur fokra teszi. 

Néhány ös család, mellyek elődei Dzsingisz-khán alatt vil
logtatták kardjokat, roppant területű földet birnak mai napig, 
mellynek jövedelméből ázsiai kényelemben, európai élvezetekkel 
is kezdnek ismerkedni. Rendkivül barátságos vendégszeretetök 
mellett őszinte nyiltszivüségöket is magasztalják az utazók. Azt 
irják a tatárházakról, hogy csak éjjel vannak bezárva nappal 
pedig az utcza felöü egészen tárva nyitva, hogy a Bahcsi-Serail 
tatárfőváros utczáin végig menő minden család házi életébe 
bepillanthat, s ha belép tettel és szóval szívesen fogadják. Ezen 
városban néhány muszka tisztviselőt, német festőt és czigány 
kovácsot kivéve, az egész lakosság nyelvben vallásban és szoká
sokban tatár maradt. > 

A tatár férfiak szikár, csontos arczu, sárgás börü, deli ter 
metü s büszke nemes tartású alakok,mellyek szépségét elómoz-
ditja sajátságos festői öltözetök, mollyre kiváltképen nagy gon
dot fordítnak a nők, kiket korántsem tartanak a szabad gondol
kozású tatárok elzárva, mint a Mohamed szigorú törvényeihez 
vakon ragaszkodó törökök. A nőkre nézve abban is okosabban 
gondolkodik a törököknél tatár atyánkfia, hogy rendesen csak 
egy nőt tart. 

Kriram déli városai és tengerpartja olasz éghajlatával az 
előkelő muszkák kedvelt fürdőhelyei, sőt számos előkelő musz
kacsalád pompás nyári lakot tart ezen kies vidéken, virágzó 
olaj-, narancs-, czitrom-, fügefák és szölőlugosokkat környezve. 
Egy terjedelmes hegyláncz, mellynek meredek sziklafalai itt-
ott 4000 láb magasságra emelkedik, megvédi ezen tatár paradi
csom tengerparti városait és palotáit minden éjszaki és keleti 
szelektől. Egy legközelebb kezünkbe került tudós német lapban 
azt olvassuk, hogy pompás madéra-izü és erejű bort termeszt-
nek, söt nemcsak termesztik de meg is isszák ez áldott föld la 
kosai. A nyári paloták és tengerparti városok mellett pompás 
bérbe adandó épületekben mindent bőven lehet pénzen megsze
rezni, mit a keleti fényűzés képes kiállítani, s az ottani kedvte
lések megkívánnak. 

Bakcsi-Serailban emb'tésre méltó a hajdani pompás khán-
palota, és a drága márvány sírkövekben dúsgazdag temetkezési 
hely, hol itt-ott érzékeny sirversek olvashatók, az elporhadt hó
ditok hamvai felett. Azt írják, hogy egy maradéka a trónvesz
tett khánok családjának még él, s mint igen bölcs férfiút tisztelik 
„ki sok városát látta az embereknek és sziveikben olvasott." 

Minden krirami városok között legkopárabb Szebasztopol 
környéke , hol nagy kiterjedésben minden élőfa, minden bokor 
ki van pusztítva, hogy közelgető ellenség még bokrok és galy-
lyak alatt se hajthassa meg fejét. 

0 0 

Egyveleg. 
— A törökországi zsidók. A tőrökbirodalomban (ide nem értve a 

csupán adókötelezett országokat, minők Szerbia, Oláhország, Moldva) 
nincs több 150,000 zsidónál, kiknek mintegy fele európai Törökország
ban, a egy negyede Konstantinápolyban lakik. A főváros után legtöbb 
zsidóval birnak Szalonichi 12,000, Jeruzsálem 8000 , Szmyrna 5000, 
Brussa 3000. A török-zsidók többnyire talmuditák. Talmudnak nevez
tetik az ő szentirasuk, melly folytatása s további fejlődése a bibliának, s 
az ujabhkori zsidók polgári törvény- és valláskönyve; hasonlóul isteni 
eredetűnek tartják. Mindazáltal a törökországi zsidók nem kerülhették 
ki, hogy hitökbe a keleti vallások babonáiból több át ne csuszszék. Elis
merik az ördögök és angyalok iiraluv.it: azoknak fejedelme a sátán, 
ezeké .Jehovah. Azt hiszik továbbá, hogy az embert mindig két nemtő 

(genius) kiséri, a jó nemtő jobb oldalról, n rosz balról; azonkívül a le
vegő is tele van rosz szellemekkel (sedin). Ezek nevét borzadva mondják 
ki, s ha lehet, kikerülik, s azt mondják helyette : „azok, a kik kívül van
nak." A körülmetélés napján a szülék szeme örökké rajta van gyermekei
ken, félvén, hogy Asemidal szellem, a sedinek királya, megfojtja magzat
jukat. — Szalonichi városban, mellynek két harmada zsidókból áll, egy 
különös felekezetök van, t. i. 6—7000 a török vallásra áttért zsidó, kik 
a törökök minden vallási szertartásait elvégzik nyilvánosan, de titokban 
még mindig a zsidó valláshoz ragaszkodnak; csupán egymásközött háza
sodnak s egészen elkülönözve élnek. — (Ezt irja rólok a franczia Revue 
de l'Orient.) 

— Hathatós gyógyszer a restség ellen. Az amsterdami fenyítő do
logházban azokat a lusta fegyenczeket, kik egyáltalában nem akarnak 
dol Igozni, egy kis fórdő forma jól elzárt börtönbe szállítják, a mellybe 
egy csövön viz folyik, de semmilféle kifolyása nincs, s hacsak a belé 
alkalmazott szivattyúval nem apasztják a minden perezben növekedő 
vizet, rövid idő alatt nyakig, sőt azon fölül is növekszik az. Nagyon 
természetes tehát, hogy lusta uraimék, ha nem akarnak vizbe ralni, 
kénytelenek nyakrafőre hozzá látni a szivattyúhoz, s teljes erejükből 
dolgozni, ha nincs kedvük egész naphosszat övedzésig vagy nyakig érő 
vízben lubiczkolni. -3 

x* Irgalmas nének. Parisból azt irják, hogy 500 irgalmas néne 
készül Konstantinápolyba, az ottani kolerában szenvedő vitéz honfiaik 
ápolásárn. Londoni lapok szerint e nyáron közel 15 ezerét elsodrott a 
kolera keleten az egyesült nyugoti hadseregből. Most már a kolera meg
szűntédé azért lehet hogy Szebastopol táján jó szolgálatokat tehetnek 

yes hölgyek: 
x* Rendkívüli fogadás. Mult júniusban Amerikában bizonyos 

uglies nevű igen erős testalkatú ember 1000 piaszterbe fogadott, hogy 
80 óra folytán pihenés nélkül folyvást fog járkálni, egy 3 láb 6zó le s - ée 
15 láb hosszúságú pallón. A mint a fogadás megtörtént s a helyet kije
lölték, mind a két részről felügyelő birák rendeltettek, kik időnként fel
váltva egymást őrködtek, nehogy Hughes megálljon pihenni. A né
zők serege mindinkább növekedett, s a közbeneső vasárnap már felemelt 
belépti liijt fizettek,kik látni ohajták azon rendkívüli embert, a ki 80 órai 
szakadatlan gyaloglásra szánta el magát. Alunnia Hughesnek egész idő 
alatt nem lehete egy pillanatig sem, az ételt és italt is csak járkálás köz
ben vevé magához. Harmadnapra már annyim lankadt, hogy szijostorral 
verette lábait, sőt vége felé hideg vizzel is leöuték barátai, hogy a reá 
nehezedő álmosságot eltávolítsák. S végre szerencsésen megnyerte n 
fogadást, anélkül hogy valami jelentékeny baj következett volna hallat
lan erőfeszítéséből. A nézőktől felvett bcléptidij szinte felmegy 1000 pi-
aszterre, és Hughes megérdemli ezen nyereményt, mert nem legényke
désből fogadott, hanem azért hogy megszerezhessen annyi j>énzt, men
nyivel messze távolban levő családjához gyorsan eljuthasson. 

— Az aratás végét érte. Nézzünk körül a vüágon, mi kilátásuk 
lehet a legközelebb jövőben mind azoknak, kik gabonát vesznek, mind 
pedig azoknak, kik eladják. Hogy pedig okos reményeket tápláljunk, 
szükség, hogy ne csak itthonn pillantsunk körül, hanem távolabb orszá
gok gabonaviszonyait is vegyük tekintetbe. Általán véve az idei aratár-
— mint a hírlapok tudósításai mutatják — nagyobbára kedveső eredmé
nyűnek mondható. Egyes országokat illetőleg irják : Scécziában, egyes 
károkat kivéve, mit az eső okozott, bő volt a termés. Dániában szintén 
az aratáskor hullott sok eső ártott némileg a szemek minőségének, azon-
bnn a tavaszi termése mennyiségre nézve is kielégítő volt. Nemetország
nak általán véve jó aratása volt. Kivétetnek azon tartományok, mely-
lyek az Odera és mellékfolyóinak áradásai által szenvedtek. Anglia, 
Holland, Belgium és Francziaország egészben véve gazdag aratásnak ör
vendettek. Azon orosz kormányzóságokban is, honnan gabonafelesleg 
szállíttatik tengerre, kedvező termésről tudósítnak. Lengyelországban 
különösen a buza termett nagy mennyiségben és szép minőségben. Az 
északamerikai egyesült államokban a knkoricza- és burgonyaaratás a nngv 
szárazság miatt nem volt igen kedvező, mi ott fö termék levén, a gabo
naárak emelkedésére volt befolyással. — Összevetve mind e kedvező 
eredményeket, méltán örvend a világ az Isten áldásának s vidorabban 
néz a jövendő napoknak eléje. 

Tárogató. 
x* Hollásy-Lonovics Kornélia asszonyságról egy lap azt állitja, 

hogy a nemzeti szinház iránti kegyeletből nagyon elfogadható feltételek
kel szándékozik ahoz szerződni, másik ellenben a fölött sopánkodik, hogy 
tulesigázott követelése miatt alig remélhető szerződtetése; mi pedig azt 
tartjuk, hogy ha mind a két részről komolyan óhajtják a szerződést, ugy 
a nemzeti intézet a kedvencz művész-honleányt, az elismert érdemű s 
kedves emlékű honleány-művésznő pedig a nemzeti intézet érdekeit 
méltányos és kellő figyelemben fogják tartani. 

x* A müncheni iparműkiállitáson pesti, a József hengermalomban 
készült liszt és medgyesi bor részesült kitüntetésben. Ha lisztünket, n 
mint illik, megdicsérték, vájjon mit mondott volna a biráló választmány, 
ha valakinek eszébe jutott volna amollyan egy véka lisztből sütött ko-
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máromi czipót beküldeni.? Ugy hiszszük, hogy azt nemcsak megdicsér -
uék, de meg is bámulnák, sőt talán meg is kostolnák. 

xx Chapon Lajos, kedvelt vivó mesterünk szintén megkezdi néhány 
nap múlva rendes oktatásait, s terjedelmes szállásán, néhány ifjút la
kásra és élelmezésre is szándékozik befogadni. Mi annyival ajánlatosabb 
mert a derék vivó mester született franczia, s ki a franczia nyelvben 
mindennapi társalgás utján óhajtja magát gyakorolni, nála czélját érheti. 

x* Gönczy Pál nevelő és tanintézetéhen, melly két évi működése 
folytán elvitázhatlan általános elismerést vivott ki, folyó évi october első 
napjaiban veszi kezdetét a rendes tanitási időszak. A beiratások már 
megkezdettek, e minden szüle méltán örülhet, kinek fia már besoroztatott 
ezen alapos és józan rendszerű intézet ujonczai közé. (Lakása főút, Cser-
novics-ház.) 

— Minden fővárosi lapban megtette a körutat egy indítvány, mi
szerint a budai hegyek közül vezettessék vízcsatorna Pestre. Az indít
vány nagyon ajánlatos, és kiviteléhez nem is hiányzik semmi egyéb, csu
pán csak a viz. A kik a budai hegyek közt szoktak nyaralni, bizonyságot 
tehetnek róla, hogy e?ak három négy heti szárazság ke]] .hozzá, miszerint 
az iható vizek ugy elapadjanak, hogy a künlakók szükségleteit alig le
hessen belőlük kielégíteni; arról, hogy valaki még kerti öntözésre is 
használhassa e vizeket nyár derekán, szó sincs. Egyetlen ivóforrás van a 
közönség használatában; (az ásott kutak vize nem inni való). A második 
forrás magántulajdon s az el van zárva. A harmadik forrás vize a vár
beli kútba vezettetik, s nyáron és télen az is annyira elfogy rendesen, 
hogy nz ottani csekélyszámú lakosságot sem elégítheti ki. Ez a legna
gyobb baj, a miért a budai Istenhegyről ivóvizet Pestre vezetni nem 
lehet. A z egész forrástartalom ott legjobb időben is nem több 300 akó-
nál. Quíd hoc ad tantnm sitim? (magyarul : mi hat medvének egy 
vaczkor?) Sokkal czélszerübb és nagyszerűbb volna Pesten egy pár ar
tézi kul furatása, mert arról csakugyan gondoskodni kellene, hogy ettől 
az irtóztató meszes, salétromos, kénköves éa vasízü pokolbeli italtól, a 
mi kivált gyermekeknél annyira előmozdítja a görvélykórt, valami úton 
megmeneküljön Magyarország fővárosa. BiztőifhiízsZtü^rTíŐgy minden fő
városi lakos örömest adóznék, hogy jó vizet kapjon, s ha felszóhtatnék 
rá, a hány ember lakik Pesten, annyi jó forintot lehetne kapni, a abból 
kikerülne egy artézi kút, az pedig valódi áldás volna erre a városra. 
Bár megérnők! 

— Homonnui Imre tanár, ki már 6 hasznos könyvet adott ki, tani-
tásban sok évet töltött s most öreg napjaiban élete egét komor fellegek 
boritják, most ismét egy uj munkát szándékozik kiadni. „Az állatkín
zásról." — Ezt azonban — miut hozzánk irt soraiban irja — csak 
ugy adhatja kezébe nemzetének, „ha irodalmunkat is szivén viselő egyes 
ur, közönség, pénzgyűjtésscl vagy mulatságok utján eszközlendik." A z 
író a pénz mennyiségéhez képest 50—100 példányt osztand ki a falusi 
tanítók s elöljáróknak. Vagy kiknek tetszenék, ezen egészen kész mun
káját ajánlja : „Egészségi, illedelmi, erkölcsi és életbölcseségi szabályok 
versekben, 2 rész, gyenge és nagyobb korú kisasszonyok használatára, 
helyenkánt figyermekek oktatására is. Itt is szabad tetszésre hagyatik 
a pénzajánlás. Elfogadja a pénzt Pesten Staltmayer József ur, könyv
kötő a zöldkert utczai 1 sz. házban. 

— r. Az itteni á g . v. vasárnapi iskola ujdon megnyitása mára, azaz 
october 1-ére van kitűzve. 

x* A kolera felől, melly mult nyáron mindenfelé félelmesen kezdé 
hatalmát gyakorolni, azon örvendetes híreket hozzák angol, franczia és 
német lapok, hogy- enyésző félben van, sőt több helyütt egészen meg
szűnt pusztítani. 

x* A Pesti Napló egy számban három levelet közöl egy terjedelme
set, s két kicsit az újdonságok között, mellyek mind a magyar irók se
gélypénztára mellett buzgólkodnak, s a két kicsi néhány forint kíséreté
ben küldetett be, a terjedelmesebbik pedig annyira áradozik az ügy mel
lett emelt ékes szavakkal, s lelkes buzdítással, hogy az az igen olvasott 
lapban vezérczikkül alkalmaztatott. Ajánljuk a jó ügyet részünkről is 
az olv. közönség forró pártfogásába. 

— Esztergainban september 24-kén jeles ünnepély vala, Ma
gyarország herczegpriuiása, ő eminentiája esztergomi érsek-bibornok ur 
ni. Répást) József urat, a prémontiak jászói prépost-apátjokat ünnepé
lyesen megáldá. A tiszteletére adott berezegi nagy tábla üdvszózataiból 
meglepőleg értettük, hogy a prépost urat a bibornok ur keresztelte, ber-
málásnál keresztatyja volt, pappá szentelte, mig végre ez alkalommal 
rendje legfőbb méltóságában is felavatta. — A várbeli bazilika végéhez 
közéig, a freskó festmények befejezve, a márványzat szinte teljesen elké
szítve, az állások kihordva vannak, már az olasz mesteremberek a carra-
rai márvány talaj egycngetésével, Meixner bécsi művész a domborművek 
felillesztésével (Jézus a kisdedekkel a szent István kápolna felett, és Jé
zus diadalmenete Jeruzselcmben, a Bakács-kápolna felett); Moser salz
burgi művész az óriás orgona (45 változattal, a legnagyobb ón síp em
bernyi vastag és 3 öl magas valódi raestermü) felállításával: bonni meste
rek a fő vaskapu beillesztésével foglalkoznak, Grigoletti velenczei mű
vész e napokban hozandja meg a 8 év óta munkában volt Mária fölvéte
lét ábrázoló fő oltárképet (a continens legnagyobb olajfestvényét, melly
nek magassága 7 öl); nem különben útban vannak a szentélybe helye
zendő s Bécsben készült remek stnllumok. Hild jeles építészünk c remek 

! f l I FI 
építménye hihetőn jövő Nagy boldogasszony ünnepén fog felszenteltetni. 
Bibornok ő eminentiája áldozatait életre juttatni Németh György püs
pök ur buzog, ki az építési felügyeletet a legerélyesb buzgalommal viszi. 
— Bizonyos, hogy bibornokprimás ur a pápa Ő szentsége meghívása 
folytán a bécsi s prágai érsekekkel együtt jövő hó 20-ka táján Rómába 
utazandik. Vezérelje őt az ég az egyház javára. Sept. 25-kén mult ki az 
úrban Seiler József a zeneművészetnek egy kitűnő veteránja, az itteni 
székesegyháznak sokáig volt karnagya, több egyházi zeneművek szerzője, 
s a jelenleg kamagyoskodó derék SeUernek édesatyja. Áldás poraira! 
—Az időjárást szelek és szárazság jellemzik, mellyek hüves, olykor deres 
éjekkel járnak, a repeze igen mostohán üt ki; a vetésbe nem kaphatnak; 
borban minőségre tavalinál kevesebbet de jobbat várnak; a szüret jövő 
héten kezdetét veszi. — A közönségnek örvendetes tudomására juttat
juk, hogy a vasúti nánai állomástól két rendes omnibus egész Esztergá
mig a furdővendéglőbe s onnan ki jár. P. N. 

x* Mult számunk e rovatában, az amerikai és afrikai levelezésre 
vonatkozó közlés, kihagyás által zavart jelentésű, mellyet következőleg 
kérünk módosítani : APesti Napló két hazánkfiától kezdett leveleket kö
zölni, kiknek egyike Amerikában tartózkodik, s angol születésű neje 
nyelvünket szorgalmasan tanulja. Másik hazánkfia Magyar László Afri
kában, kí még eddigelé a civilizált világ előtt ismeretlen tájait utazta be 
Afrikának, ott megtelepedett, megházasodott, és kitűnő tekintélylyel s 
befolyással bir a benszülött szerecsenek között. 

x* Szőnyi Pál nevelő és tanintézetében — Nádorutcza 9-ik sz. a 
következő tanfolyam folyó hó első napjaiban kezdődik, a beiratáa már 
javában foly s oct. 10-éig tart, 

#*# ^gy fiatal ismerősünk 
nicai intézet tanítványa nem rég jó 
letes gőzmozdonnyal lepte meg. 
g'?niali> ifjú, gépészeti tanulmányai 
fogja beutazni. Nem lehet örömünket ki nem fejeznünk a felett, midőn 
látjuk, hogy tehetős nemesi családok ivadékai, Idk fárailság nélkül ÍB 
megélhetnének, olly pályán törnek maguknak utat, mellyen a jövendő 
magyar emberek számára sok uj babér és sok uj tallér fog teremni; 
azért kétszeresen üdv azoknak, kik e pályán elsők megjelennek. Csak 
szerencsés példa kell, • majd akkor átlátja mindenki, hogy más ut is van 
a magyar ember fiát előtt, mint hogy papnak, vagy prókátornak ne
velje, — ha azt akarja, hogy ur legyen belőle. 

— r. Az 1 8 5 V i - i k i tanév ünnepélyes megnyitása a pesti ág. v. 
középiskolában oct. 2-án d. e. 10 órakor tartatik meg. 

Szabó Béla, a bécsi polytech-
barátait egy általa készitett töké-
Mint tudjuk, a j e l e s készültségü 
tökéletesítése végett a külföldet 

A ) 

— A Csengtry él Kemény által szerkesztett ..Magyar nep liunyce-'-
ből megjelent a 4-dik füzet. Érdekes tartalma : 

Gazdasági rorat : Gazdasági növényeink czélszerü müvelése. 
Ősziek. — Gazdasági eszközök ismertetetése 4 rajzzal. Gazdasági 
lapok szerkesztőségétől. 

Az ember élete. Költemény Vörösmartytól. 
Megbántott a rózsám . . . Költemény Petőfitől. 
Egy tót leány az alföldön. Beszély báró Eötvös Józseftől. 
Az árva leány. Költemény Petőfitől. 
A levegőrőL Népszerű vegytani czikkely Johnston nyomán Cscn-

gery Antaltól. 
Időszerű figyelmeztetések septemberre. 
E füzet Íróinak sorában egyszerre két olly névvel találkozik a kö

zönség, mellyeket évek óta fájdalommal volt nélkülözni kénytelen azon 
téren, mellyet indoknál a magyar irodalomban senki jobban be nem töl
tött. Vörösmarty lantja évek óta most pendül meg először, báró Eötvös 
elfoglalja ismét a szépirodalmi tért. Örömmel üdvözöljük érdemdús 
hazánkfiait! 

Becsi borzé 
september 

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

1834-ki sorsjegyek 100 ftos 
1839-ki . w , 
Bankrészvény darabja . . 
Éjszaki vaspálya oszt. . . 
Dnn&gózhajózási részvény 
Augsburg . . . . . . . 
Hamburg 100 bcotallérért 
London 1 font sterlingért 
Paris 300 frankért . . . 
Cs. kir. arany 
Ezüst 

Dunavizal laa september 

T á v i r a t i k ö z l é s 
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23 - - 2 2 % 2 2 % 

2 1 . 4 ' 8 " Ü ' " U f o l . | « . 4 ' 7 " 3 " ' 0 f ( > l . | 2 * . 4 ' G " ű " ' 0 f d L 

Jelenlegi gabona-ár. 
Austriai mérők. — (Pengő p é n z b e n . ) 

Pest , september 26-kán : Búza 5 ft. 41 k r . - 6 f t . 48 kr. - Kétszeres 6 A, I6kr. 
— 6 ft. 28 kr. — Rozs 5 ft. 24 k r . - 5 ft. 28 kr. — Árpa 2 fl. 52 kr.—3 A- 4 kr. -
Zab 1 ft. 5 kr.—2ft. — kr. — Kukoricza 2 ft. 5 kr.—3 ft. 12 kr. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 
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Előfizetési fölhívás. 
Folyó évi október l-jével a „VASÁRNAPI ÚJSÁGRA" uj 

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

A július-decemberi folyamból a még jelentkezhető tisz
telt előfizetőknek teljes számú példányokkal még folyvást szol
gálhatunk. Előfizetési ár postán küldve 1 ft. 3 0 kr. pp. A 
pénzesleveleket bérmentesítve és e czim alatt : „A Vasárnapi Új 
ság kiadó hivatalának Pesten" küldetni kérjük. 

Landerer és Heckenast. 
a Vasárnapi Újság kiadói. 

2 - 0 7 1 M e g j e l e n t 
Landerer és Heckenast könyvnyomdájában Pesten, egyetem-
uteza 4. szám alatt s ugyanott, valamint minden hiteles könyv

árus s elöbbkelőbb könyvkötőnél is kapható : 

L E É L A R C Z Z É P É T E L 
s a 

régi, hires s nagybecsű jászkürt rajzával 
díszített 

Jász-kun nép Kaptára 
1855-dik évre. 

Szerkesz.é III It I k J Ó Z S E F . 
1854. 23 iv 4rét. Ara fűzve : 48 pkr. Kemény borítékba kötve : 1 pft. 
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eredeti indulója. 
zongorára 

szerzetté saját neje. 
Ára 2 0 pkr. 

Kolozsvárott Barráné és Steln bizottmá
nya, Pesten Treichlinger, Mózsavölgyi 

éa Wagner hangmúárusoknál. 

T A R T A L O M : 

Kor- és egyházi jellemek 1855-diki közönséges évre. — Hónaptár. — Leel. — 
Jászkunok eredete. — Jászföld. — Jászságbani községek. — Puszták. — Nagykanság 
a pusztái. — Kiskunság pusztáival. — Jász-kun nép szokásai s ruházata. —Jász-kunok 
nádorispánjai 1745-diki megváltás óta jelen korszakig. — Orosz-török háború kelet
kezeié. — 111-dik Napóleon franczia császár levele I . Miklós orosz czárhoz, s arra 
felelete az orosz cz árnak. — A török nép jelleme, szokása s vallása. — Naplótöredék 
egy szegény fiu életéből. — Lánydal. Hozzám jösz-e ? — A néger rabló. — Az álbarát. 

A lángész. — Állatveszély, áílathaszon, állatkínzás, annak okai, vétkessége s kö
vetkezései. — Földmivelés. — Trágyázás. — Baromtenyésztés. — A lóról. — Lovak
kal! bánásmód. — Lótenyésztés. — Marhatartás. — Borjunevelés. — Adomák. — 
Találkák. — Földünk népfajai. — Európai államok. — A földgömb fővárosainak 
népessége. — Ázsia, Afrika, Amerika és Australia fővárosainak neve , fekvése és 
népessége. — Legnevezetesebb rófmértékek összehasonlítása. A felséges aralkodó 
anstriai b á z . — Birodalmi tanács. — A z anstriai császári birodalom ministerei Bécs
ben. — Cs. kir. legfőbb és semmisítő törvényszék Bécsben. — Helytartók s illetőleg 
kormányzók. — Magyarország cs. kir. katonai és polgári kormányzója. — ö cs. kir. 
fóherczegségének fönséges szeméire mellé alkalmazottak tisztikara. — ö es. kir. fön
séges magas személye mellett alkalmazott polgári osztály. — Romai katbolika egyház. 
— Cs. kir. magyarországi helytartóság Magyarország közigazgatási s törvénykezési 
felosztása a Pesti kerületben. — Jászkun-kerület tisztikara. — Jászkun-kerületi 
községek elöljáróinak névsora. — Hajdan Jászkunsághoz tartozott községek. — A 
budapesti közigazgatási kerület területére kinevezett Ügyvédek. — Soproni kerület. 
- Kassai kerület. — Nagyváradi kerület. — Pozsonyi kerület. — Cs. kir. kerül, álla-
dalmi ügyvédi hivatal. — Cs. kir. magyarországi pénzügyi igazgatóság. — Pestvá
rosi útmutató. — Pesten működő ügyvédek s orvosok névjegyzéke. Tanodák stb. — 
Betüsori útmutató. Fürdók, gyógyszertárak, gyorsutazási alkalmak, gabonakereske
dők, kávéházak, könyvárusok, könyvnyomdák, vendégfogadók stb. stb.—Postavonalak 
Magyarországon a szomszéd koronaországokkali egybefüggésben. — Postarend. — 
Az élő szarvasmarha hussulyát mutató kulcs. — Mutató tábla, melly szerint, miután a 
szarvasmarha üzekedéae napjától kezdve 40 hétig viseli borját, tudván a gazda mikor 
üzúdott meg tehene, azt is megtudhatja, mikor fog borjazni. — Nevezetesebb városok 
távolsága Pesttől. — Bélyegdij s a közéletben legsűrűbben előforduló bélyegdijak 
jegyzéke. — Levélbélyeg. — Külföldi mértékek egybehasonlitáaa azosztrák birodalmi 
mértékekkel. — Vasúti vonalok Magyarországon. — Kamatot mutató tábla. — Cse
lédek bérét, árendát s más jövedelmet vagy költséget mutató tábla. — A gyors szá
mító, 250 ftos láb szerint ezüst pénzből váltó pénzre, és ellenkezőleg : váltópénzből 
ezüst pénzre. — Gőzhajói menetár. — Vásárok. — Jegyzéke az anstriai birodalomban 
törvényes forgásban levő pénzeknek. 
• 3 b * Figyelmeztetés. £ naptárra aláírók példányaikat adandó alka

lommal, Pesten , egyetem-uteza 4-dik szám alatti nyomdánkból 
is átvehetik vagy elvitethetik; de ha ez nem történhetnék : vala
mint aKunságba, ugy más vidékekre is posta utján elküldjük, s az 
aláírási ivben kitett mód szerint, példányaikat a tisztelt gyüjtö 
uraktól megkaphatják. 

A kint levő aláírási ivek beküldését előfizetés mellett szívesen elfo
gadjuk, s a példányok elküldését azonnal eszközlendjük. 

Pest, august 30. 1854. Landerer és Ueckenast. 
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Heckenast Gusztáv pesti kiadó-
könyvárusnál épen mpst jelent meg 
és Edelmann Károly pesti 
könyvárusnál (váczi-utezában 7-dik 

szám) ugy mint minden hiteles 
könyvárusnál kapható : 

Uj teljes 

NEMET ÉS MAGYAR 
SZÓTÁR 

tekintettel az egyes szavak helyea kiejté
sére, rokonságára, valamint azoknak bajli-
tása, f ü z e t e és különböző értelmeinek k<> 
rülirás által meghatározott szabatos előa
dására, különös figyelemmel levén a termé
szettudományokban , az uj törvényhozás
ban, a kereskedelemben stb. szokásos szak-

és műszavakra 

Dr. BALLAGI (BLOCH) MÓRICZ, 
tanár. 

Német -magyar rész . 
800 lap széles 8rét fűzre ára 3 fl, 24 kr.pp. 

Miután Bloch magyar és német szótárá
ból két erős kiadás (8000 példány) elkelt 
és az két év óta a kereskedésben többé 
kapható nemiévén, m á s szótárok által csak 
igen hiányosan pótoltatott, a kiadó ezen 
új teljes magyar és német siótárra nézve a 
közönségesen érzett és kijelentett szükség 
mellett olly élénk részvétre hitt számol
hatni és ennek következtében olly nagy 
kiadást eszközölt, hogy csak ez által lett 
lehetségessé egy 800 lapnyi, széles 8ad-
rét velinpapirra nyomtatott nagy kötetet 
3 frt. 24 kron p. p . adhatni. 

A szerzőnek e t enni képessége sokkal 
ismertebb, semhogy szükségesnek vagy 
csak illőnek is látnók a munka dicséretébe 
ereszkedni, de annyit még is el kell mon 
dánunk, hogy ez nem 3-dik kiadása a ré
gibb Blochféle szótarnak, hanem egy terve
sete és kivitelére nésve égessen új dolgosat. 
A szóban forgó német-magyar része a 
munkának 4 annyit ád, mint a régi Bloch 
féle szótár utolsó kiadása, melly eddigelé 
legteljesebb magyar lexiconnak tartatott. 

Jelen munka kidolgozásában különös 
figyelem fordíttatott a törvénytudományt, 
természettudományi, műipari és kereske
delmi műszavakra; továbbá fölvétettek 
minden példabeszédek, mellyek mind a két 
nyelven egyforma , vagy csakugyan azon 
értelmet adó alakokban léteznek ; a sséjd-
rások pedig még azon esetben is beiktat
tattak, ha nem lehetett is azokat megfe
lelő szőjárásos kifejezésekkel lefordítani. 

Az egyes czikkek kidolgozásában a 
szerző az egyetemes n a g y közönséget t a r 

totta szem előtt és különösen arra töreke
dett, hogy a nyelvkincs bő tartalma össze-
szerkesztésében a legnagyobb rövidséggel 
a lehető legnagyobb világosságot és sza
batosságot párosítson, ugy hogy abban 
minden k i szótár segítségére B z o r u l m i n 

den hosszas tanulmányozás nélkül eb'ga-
zodiék. 

Végezetül nem hagyhatjuk említctlcnül, 
hogy miután a szerző a magyar-német 
részre nézve a legnehezebb előmunkálato
kat megtette, sőt annak kidolgozásában 
is már teteme,en előhaladt, a t. cz. közön
ség a második r é s z megjelenését is 1855 
vége felé bizton várhatja. 

Pest, septemberben 1864. 

58 (4, 0) 
deibel Ármin könyvárusnál 
Fetten (Kristóftér) megjelent és min
den könyvkereskedésében kapható : 

A finom társalgó. 
Útmutatás jó társaságokban, 

ebéd, estély, születési, névnapi 
ésmenyegzői alkalmakkor.táncz-
vigalombon és más társas körök
ben, udvarias beszéd, Uledelmes 
viselet, és egyéb készültség meg
szerzésére. 

Tartalma : A tnrsalgasi mivelt
ség és üledék szabályai. Módok, 
magát a társaságban kedvessé 
tenni. Minden alkalomra való üd
vözlések. Különféle visszonyokbani 
levelezések és ezimezések. Mulat
tató társas játékok gyűjteménye. 
A színek magyarázata és virágnyelv. 

Kötve ára csak 48 pkr. 

Í Most jelent meg és Ilartleben 
K . A. könyvkereskedésében 

kapható : 

Történetekkel 
, felvilágosított 

; egyházi beszédek. 
| Minden vasár- és ünnepnap- és más 

alkalmakra. 
Németből szabadon fordította 

! H U S Z Á R KÁROLY, 
fehérmegyei áldozár. 

VI . füzet, ára 
I Az egész munka ára 2 i 
1 Postán bérmentve 3 
I 93 ""3—S 

lozár. 
24 kr. 
ft. 24 kr. pp. 
3 ft. pp. 

88 Geihel Ármin, 2 - 3 

pesti könyvárusnál és minden hiteles 
könyvkereskedésben kapható : 

SZEMÉLYES OLTALOM. 
Orvosi tanácsadó 

a 

nemzörészek minden 
betegségeiben, 

gyakorlati észrevételekkel és 
ennek gyógyítása. 

40 felvilágosító boneztani ábrával 
ára 2 pengó forint. 

Postával bérmentesen 2 ft. 20 kr. 
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M Ü L L E R SrYtJLA, 

pesti könyvárusnál épen most jelent 
m e g , és kapható minden hiteles 

könyvkereskedésben: 

Egyházi beszédek 
az év minden vasárnapjai s ünnepeire, 
és néhány alkalmiak, elhirhedett né
met s franczia hitszónokok nyomán 
TALABÉH JÁNOS és G Y Ö R G Y 

által. 
I. kötet. Advent 1-só vasárnapjától 

Húsvét napjáig. Ára 1 ft. 
20 kr. p. - W ' 

IL kötet. Ünnepi rész, függelékkel. 
Ára 1 ft. 40 kr. p. 

H L kötet. Húsvét után 1-ső vasár
naptólpünkösd utánXXTV. 
vasárnapig. Ára 2 ft. p . 

Nyomtatja és kiadja Landerer és lleekenast, egyetem-uteza 4. ezám, Pesten. 

A mai számunkhoz van mellékelve a „Mezőgazdaság könyvérei" megrendelési iv. 




