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a csász. kir. szabadalmazott tiszavidéki vasut üzlet-bevételeinek.

1863. az üzletben levö vonalak hossza
7 8 % mérföld

D e c e m b e r h a v á b a n . . . . . . .
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A C8. kir. siab. tisiavidéki vasut igazgatósága.

legnagyobb naptár 1864-ik évre.

Megjelent Eggenberger Ferdinánd
akadémiai könyvkereskedésében P e s t e n ,
és kapható minden hazai könyvárusnál:

REMÉNY.
Honunk évkönyve.

N a p t á r 1 8 6 4 - d i k é v r e .
Szerkeszti

GIRÓKUTI P. FERENCZ.
T a r t a l m a .

Csillagászati naptár. — Irodalom, müvé-
szet, társasélet, adomák. — Hasznos tudni-
valók : állatorvoslás, gyümölcsészet, sely-
mészet, méhészet, földhitelintézetről min-
den tudnivalók. Nbvényjegyzék. Czimtár.
— Vásárok. - Hirdetések.

SO iv nagy 4-rét. 8 nagyobb és 70 kisebb
fametszettel.

Csinos boritékba füzve áralft. 20kr.
Egy nagy jntalom-diszképpel (az alea
csoport) 1 ft. 60 kr. 465 ( 2 - 8 )

Mindennemü köszvény-, ideg- és csúzbajok,
lelesül : arcz-, torok- és fogfájás, fő-, kéz- és lábköszvény, könyezés, fülszaggatás, nehézhallás, fülzugás és csengés, mell-
hátgerincz- és vékonyfájás, tagszaggatás, bénulások, szívdobogás és álmatlanság stb. ellen; — Európa összes országaiban
j e g g y o r s a b b és l e g b i z t o s a b b g y ó g y s z e r ü l bizonyult és tapasztalt, s több e g é s z s é g ü g y i h a t ó s á g o k ,

h i r n e v e s o r v o s o k és v e g y é s z e k által megvizsgált, s ilynemü bántalmak ellen b i z t o s a n ajánlott

GOLDBERGER-féle kizár, szabadalmazott

EJES LÁNCZOK
használati utasítással együtt darabja 3 ft. 15 kr., erősebb hatásuak 5 ft. 25 kr.,

lelkiismeretesen ajánlhatók, s melyek v a l ó d i m i n ő s é g b e n s gyári áron P E S T E N e g y e d ü l és k i z á r ó l a g csak
alulirtnál kaphatók. Ugyanott nyomatott könyvecske is szolgáltatik ki ingyen, mely e lánczok gyógyereje, hatása és alkalmazása
iránt kellő s óhajtott felvilágositást nyujt, valamint a „Goldberger-féle lánczok" kitűnőségéről tanuskodó több száz bizonyult

tapasztalatot és hirneves orvosok és hitelt érdemlő magánszemélyek rendkivül kedvezö b i z o n y í t é k a i t tartalmazza.

PESTEN : TÖRÖK JÓZSEF, gyógyszerész a „szent leiekéhez, király-utcza 7-ik szám alatt.
Továbbá Aradon : Tedesehi és Zukovits, — Brassóban : Stenner Frigyes, — Debreczenben : Csanak J., — Kolozsvártt : Wolff J . gyógysz., — Kassán : Eschwig Ede, —

Miskolczon : Böszörményi J. gysz., — Nagy-Szebenben : Zöhrer J . F., — Segesvárit : Misselbacher J. B. fia és Teutsch, — Szegeden : Kovács M. gyógysz.,
Temesvártt : Roth. L. gyógyszerésznél. 389 (4—11)
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Vasárnapi Ujság és Politikai Ujdonságok
ft T

1 8 6 4 - i k é v i f o l y a m á r a .

Elöfizetési föltételek 1864-ik évre:
A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt postán küldve, vagy Buda-Pesten házhoz hordva

Egész évre (január—december) 10 ft. I Fél évre (január-június) . 5 ft.

Csupán Vasárnapi Ujság:
Egész évre (január —december) . . o lt.

I Fél évre (január—junius) 3 ft

Csupán Politikai Újdonságok:
Egész évre (január —december)
Fél évre (január-június)

6 ft.
3 ft.

Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-példánynyal szolgálunk.
A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. -m-A

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

Kiadő-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatta Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten, 1864.

Előfizetési feltételek 1864-<lik évre :
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 16 ft. Fél »vre S ft
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft. - Csopan Politikai

Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft

Gróf Nádasdy Lipótné, szül. Fórray Julia grófnő.
A kegyelet, mely az emberek kebelébe

a sziv érzéseivel együtt oltatott be, a meg-
emlékezésben nyilvánul .legjobban. A kuny-
hók nádfedele alatt dobogó szívnek ép oly
ösztönszerü sajátja az, mint a paloták lakói-
nak, s oly jótékony ajándoka a természet-
nek, mely ha keserü s égetö is a veszteség
fájdalmának első rohamaiban, de az idő tá-

• volodása szerint mindinkább enyhít, mig
végre a tiszteletnek szótalan, de örökös ér-
zésévé válik.

A tisztelet ez érzésével állunk meg a
mult év második felében elhunyt gróf Ná-
dasdy Lipótné emléke elött, ki mindazon
erényeket, melyek az emberiség,
hon és család boldogitására szol-
gálnak, nemcsak a természettől
örökölte, hanem azokat társadalmi
állása előnyeihez képest mivelni s
közhasznuakká is tenni igyekezett.

Nádasdy-Forray Julia grófnő
született 1811-dik évi november
4-dikén báró Forray András és
Brunszwik Julia grófnőtől. Néhai

• atyja köztiszteletben állott hazafi
Voit, a még ma is életben levö édes
anyja pedig egyike hazánk azon
hölgyeinek, kik honleányi nemes c

buzgóságukért átalánosan tisztel-
tetnek. A ritka szépségü s lelki
műveltségben gazdag hölgy 1835-
dik évi máj. 16-ikán ment férjhez
gróf Nádasdy Lipóthoz, kinek ne-
mes érzületében még nagyobb tá-
pot talált azon érzelmek kifejlesz-
tésében, melyek emlékét hervad-
hatlan koszoru leveleivel köritik.

Az alkalom, mely szive jóté-
konyságának tágasabb tért nyitott,
1837-dik évi september 28-dikán
nyilt meg, midőn férje, mint Ko-
márommegye ö r ö k ö s főispánja,
eZn? a lkotmányos diszü méltósá-
gába, g r ó f Nádasdy Ferencz ak-
kon váczi püspök, mint kir. biztos
által nagy ünnepélyességgel beik-
tattatott. Az alkotmányos ünnepen a megye
ezrei hazafías bizalommal s ragaszkodásuk
nyilt szeretetevei jelentek meg S midőn az
ifju grófné a megye karait és rendéit az al-
kotmányos ünnepen öS S Zeg> ü lni láttá, egy
boldogító érzés lobbant fel szivében, oly
ménynyel kötni össze az ü é l

legyen nevezetes. És mi lehetett volna azon
ünnepélyhez méltóbb, mint oda hatni, hogy
azon szerencsétlen embertársainkban, kiket
a társadalom büntető hatalma szabadságuk-
tól fosztott meg, az emberi méltóság érzete
megmentessék, a gonoszság elvetemültséggé
ne fajuljon, 8 a jobb érzésnek még egészen
le nem rombolt csirája lelki javulássá fej-
lődjék?

Igy született a nemes lelkű honleány szi-
vében a javító dologház eszméje, melynek
életbeléptetésére saját tetemes áldozatán
kivül azonnal aláirási iveket bocsátott ki és
nagyszerü sorsjátékkal összekötött vigalmat

ese-g fel szivében, oly ese-
ménynyel kötni össze az ünnepély emlékét
m ely az emberiség oltárára letett áldozatról

GRÓF NÁDASDY LIL'ÓTNÉ.

rendezett, a mi lelkesen buzdító közbenjá-
rása által fényes sikerrel koronáztatott. A
grófnö inditványát, s személyes áldozatait
lelkesen méltányló karok és rendek hozzájá-
rulásával azután kevés idő mulva diszes pa-
lota emelkedett a megye udvarán, mely ké-
nyeimesés egészséges berendezésével, a fog-
lyok folytonos munkáltatásával s igy a tár-

sadalom szerencsétlenéinek javításával máig
is legszebb eredményekben hirdeti az elsö
alapitók jótékony szellemének szép emléke-
zetét.

De a grófnő nevének ünnepeltsége nem-
csak a közéletben terjedt el mindig meg-
ujuló nemes tetteinek szárnyain, hanem házi
körében is hévvel buzgólkodott minden
szépnek és jónak terjesztésén.

Egyike volt ö az első s legbuzgóbb fel-
sőbb rangu hölgyeknek, kik a szellemi ébre-
dés ama szép és erőteljes korszakában hév-
vel karolták fel a nemzetiség, irodalom és
müvészet tárgyait. Az 1840-dik évben meg-

pezsdült irodalom, melynek akkor
még fiatal bajnokai ma már a

. nemzet elismerését s tiszteletét
birják, lelkesitő s gyakran áldoza-
tokkal is buzdító nemtöt talált ő
benne; s azon teremek, melyekben
a társadalom előkelői s a politikai
élet nevezetességei gyültek egybe,
ép oly barátsággal nyíltak meg
azok elött is, kik a nemzet szel-
lemi életének gyakran önfeláldo-
zással dolgozó munkásai.

Otthonosak voltak termeiben
a müvészek is, kik által, buzdítást
s áldozatot nem kímélve, a magyar
történelem legszebb mozzanatait
örökittette meg képtárában, csak-
hogy nemzetünk multjának szép-
ségét ez uton is emlékezetbe hozza,
ö honositotta meg saját palotájá-
ban a hazai szobrászat legjobb
példányait, s számtalan jeles ipar-
müvet, melyeket hazai kezek gyár-
tottak. Az ő kezei rendezték pa-
lotája történelmileg nevezetes
könyvtárát is gyöngéd figyelem-
mel s kiváló elöszeretettel.

Anna, Tamás, Géza, Ferencz
és Julia gyermekei közöl csak
Ferencz maradt meg életben. Ta-
más fiát 20 éves korában veszté el,
épen akkor, midőn legszebb remé-

nyeit a haza várakozása tette büszkékké és
kedvesekké. A nagyreményü ifju véletlen
halála rendkivüli bánattal tölté el a szülők
szivét.

A mily örömmel s boldogitó reménynyel
csüggött egyetlen fián az édes anya, ép
oly reszkető félelemmel s válságos fájda-
lommal bucsuzott el tőle, midőn e z a m "

Tizenegyedik évfolyam.3-ik szám.

Pest, januárius 17-én 1864.



26 27

! :I

B.i il.

évi január hónapban, tudományos ismere-
tek gyűjtése végett Párisba utazott.

A kinos elöérzet nem volt alaptalan. Az
édes anya betegségének fájdalmai csak-
ugyan sulyosan nevekedtek, ugy hogy a
szerető férj s aggódó atya hívására meg
kellé jőni a fiunak, hogy a szenvedő anya
fájdalmait jelenlétével enyhitse.

A viszonlátás öröme az ifju gróf meg-
érkezésekor kibeszélhetlen volt; da leirhat
lán egyszersmind azon gyöngédség s figye-
lem, melylyel a szerető fiu az erejében
mindinkább hanyatló édes anyát fáradhat-
lanul ápolta.

Végre 1863. évi augusztus 28-án Pesten
jobblétre szenderült a gyöngéden szerető
nő, a jóság- és bölcseséggel teljes édes
anya, kora halálával megdöbbentö fájdal-
mat okozván mindazoknak, kik nemes lel-
két s jóságos szivét is'iierék.

A család tagjai mind a vasmegyei lékai
nemzetségi sirboltba temettettek; de mivel
e sirbolt jelenleg idegen birtok területén
fekszik, a boldogult grófnö kijelenté vég-
akaratában, hogy teste a család saját birto-
kán, Isten szabad ege alá temettessék el. S
ezen végakarata akkép lön foganatositva,
hogy hült tetemei a fehérmegyei agárdi
családi birtok egyszerü, de kies fekvésü sir-
kertjébe tétettek örök nyugalomra.

Az átalános tisztelet, melylyel Komárom-
megye lakosai a boldogult grófnö iránt
viseltettek, a Komárommegye összes birto-
kosai által Komárom városában önként ren-
dezett gyász-istenitisztelet alkalmával nyil-
vánult, melyben a megye meghívása folytán
a mélyeri megszomorodott főispán ur is
résztvett egyetlen kedves fiával, ifjabb gróf
Nádasdy Ferenczczel együtt.

Mindnyájunk áldása száll emlékezetére
a nőnek, ki a hajdankori, östiszta erkölcs
példányképe s a haza szerető leánya volt!

N é p d a l o k .
i .

Egy fehér galambbal
Álmodtam az éjjel :
E'lea kis galambom
Hogy ne jöhetnél el.

Szegény vagyok, — semmim \
A kerek ég alatt —
Kerek aljú subám
De mindig megmarad.

Ne félj — a jó Isten
Akárhova tenne :
Tudom azt az egyet
Mindig velünk lenne.

Aztán akármilyen
Szegénységre jutnánk —
Ölelni, csókolni
Azért mindig tudnánk.

II.

Vad gerlicze turbékol a zöld ágon —
Boldogtalan vagyok én e világon;
Üldöz engem a bokor is, az ág is,
Én felém száll a lefutó villám is.

Zúg a szellő, keresztül sir a fákon —
Az erdőben vagyon az én lakásom;
Fél a bokor, remeg tőlem a haraszt :
Szegény legény az én nevem — tudom azt.

Visszapattant a bokornak hajlása,
Elhangzott a vad gerlicze bugása —
Szegény párát lelőtték a zöld ágról :
A nagy világ én rólam se soká szól.

III.
Lekisértem rózsám egész a Dunáig,
Ottan megcsókoltam könyes szép arczáit —
Azután megölelt, — azután ott hagyott :
Azon vettem észre, hogy csak magam vagyok.

Alulról futt a szél, sebes eső támadt —
Megered a könyem galambom utánad.
Rég elállt az eső, a szél rég megfordult,
Hanem az én soraom jobbra még sem fordult.

Bíztam a tavaszban, meg az őszben hittem,
Majd csak meghoz egyszer a jóságos isten;
Itthon is vagy régen, — megjöttél angyalom —
De elfeledted, hogy az alvégen lakom.

Felvégi leányok, arra jár felétek!
Hogy egyszer enyém volt, — ne irigyeljétek.
Ha szabad a madár : merre tetszik szállhat —
— Beteszem e én még kapunkat utánad!

Tolnai Lajos.

A hit-tag adó.
T ö r t é n e t i e l b e s z é l é s , i r t a J Ó K A I M Ó R .

(Folytatás.)

Kaled folytatá az elbeszélést, melynek
csak kezdő fonala volt kezében, s melyet
mégis oly hiven tudott előadni.

— Ti ketten aztán, kik egymást szeret-
tétek , összebeszéltetek, hogy alattomban
el fogjátok hagyni a várost. Mennyire kellett
értenetek egymást, mennyire be kellett ta-
nulva lenni titkos egyezményeteknek, bizo-
nyitja az, hogy még paripáitok is össze vol-
tak tanitva, miket előre kibocsátottatok a
sánczok előtti térre. A szerencse nem ked-
vezett. Te foglyul estél, s kedvesed kényte-
len volt futásban keresni menedéket. Öt a
várkapun bebocsáták. Ott bizonyosan ráis-
mertek hogy nő, megtudták, hogy a fővezér
unokahuga, ki el akart szökni egy lovaggal,
éjnek idején, ostromlott városból. Mi fog
történni akkor kedveseddel?

Jónás lovag lecsüggeszté fejét és nem
találgatta azt.

— Ha te nem mondod meg, majd én. azt
is eltalálom. Ha arab vezér leánya volna a
szökevény hajadon, atyja rögtön megölné, s
egy letört virággal volna kevesebb : egyéb
semmi. Te kereshetnél magadnak más virág-
szált. De a ti törvényetek szerint a nök is
lélek számba mennek. Kedvesedet meg nem
ölik, hanem bezárják rideg négy fal közé, a
hol örülni nem szabad többé, és a honnan
kiszabadulni nem lehet. — És te nem fogsz
abban megnyugodhatni, hogy ö el van te-
metve, mert tudni fogod jól, hogy halottad
a sírboltban is él, szenved, sóhajt és várja a
szabadulást, s akárhol jársz, alszol, vagy
vigadsz, rólad gondolkozik, utánad eped, s
miattad kesereg. Hiszed, hogy ez jól van
igy!''' ~ " '

— Nem; — felelt Jónás lovag.
Az arab vezér felugrott tevebör szönye

géröl, s nehéz kezével megmarkolá a lovag
vállát, mintha már az övé volna.

Akkor megtagadtad hitedet, és le vagy
győzve!

— Még nem.
— Tökéletesen le vagy győzve! Te magad

tárt kebellel futottál bele kardomba; s az
markolatig van ütve szivedbe. — Elfelejted
pánczélodat felölteni, lovag! Midőn kedvese-
det elriasztád mellőled; akkor kétszeresen let-
tél fogoly. Ha mindketten fogva állnátok előt-
tem, ketten együtt daczolhatnátok velem;
mondhatnád te is, ő is szemembe, daczomra:
„nem félünk, öless meg, kinoztass; vérta-
nukká leszünk, gyönyör lesz egymás halá-
lát osztanunk, s nekem nem maradna más
választásom, mint véretekkel rózsaszínűre
festeni a folyót, vagy két paripát adni alá-
tok s azt mondani : fussatok, szeressétek
egymást! De most egyedül vagy előttem,
ellenséged előtt, ki tőled csak megszabdalt
vitézeinek sebeit kapta eddig, s ki azért,
mert a vitéz ellenséget becsüli, baráti kezet
nyujt eléd. És barátaid, hitsorsosid, kikért
véredet ontád, jutalmul, a hány kéz, annyi-
val taszítanak el, a hány kéz, annyival szór-

tak rád átkot, s a hány kéz, annyival osto-
rozzák szenvedő szerelmesedet. Ha csókoltad
valaha fehér vállait, rettegve kell gondol-
nod a szeges korbács nyomaira, mik e hab-
termeten meg fognak látszani; ha örültél
valaha édes mosolyának, ugy gyülölnöd kell
a hideg falat, mely azt elzárja előled. Ha sze-
rettél és szeretsz még, ugy Kaled kezét meg
kell szorítanod.

Jónás lovag elött iángszinben kezdé
uszni a világ; minden tárgy véres homályba
kezdé burkolózni, a keserü gyülölet, a kinos
szerelem mámora megszállta lassankint szi-
vét. Egyszer-egyszer valami hideg emlék
borzongott végig forró idegén; mintha rég
látott szentek, martyrok arczai lebbennének
végig lelke előtt, hosszu, véghetetlen sor-
ban; melynek egyik vége a sírból kel föl,
másik vége már a csillagok közt tün el.
Mintha távoli ének, magasból jövö zsolozs-
mák hangját hallaná, mintha egy mondhat-
lan fényű arcz, ki tövis koszorut visel, in-
tene le rá, embertől fel nem fogható magas-
ságból, mintha egy futó pillanat azt sugallná
neki : az egész élet minden örömével egy
percz az örökkévalóságban.

Ingadozni látszott.
E perczben egy hang ütötte meg füleit.

Hang, mely Ázsia sikjain alig ötven év óta
volt ismerös, s Damascus romlása után vég-
kép elhallgatott : egy harang hangja.

A legelső harangszót Damascus szent-
Borbála zárdája ismereteté meg a keleti mész
szeterhes légkörrel; tisztára derítve ringó
hangjaival a hevült arczu szellemekkel né-
pes ködeit a keleti hitregevilágnak.

Jónás lovag megdöbbenve hallgatá a ha-
rangszót és arcza elsápadt bele.

Kaled leránczolt szemöldökkel nézett a
tétovázó arczára, jobbját még mindig eléje
nyujtva; de balkezét handzsárja markola-
tára téve.

A hararigszó második versben is ujra
kezdődött.

Jónás lovag még feszültebben figyelt.
Egész lelke e harangszóval látszott beszélni,
mint valami hírnökkel, a ki csalhatlanul iga-
zat beszél.

A harangszó harmadik verset is kezdett.
És akkor Jónás lovag sápadt arcza ki-

gyuladt : hirtelen odalépett Kaled elé, s an-
nak kezébe csapott kezével és megszoritá azt.

— Tied vagyok!
A Szent Borbáláról nevezett zárdának

egyetlen harangja csak olyankor szokott
megkondulni, midőn egy egy szüzet avattak
fel a kolostor örök fogadásu szentélyébe;
és három verset hangzott egymásután, —
midőn a zárda egy fejedelemnöt fogadott
kebelébe.

Ezt tudta meg a harangszóból Jónás lo-
vag; — már nem Jónás „lovag," hanem
Jónás „bég." (Folytatása következik.)

Moldvai vándorlásaim.
i Folytatás.)

Már Szászkúton feltünt előttem, hogy
a moldvai magyar nök közt csak a székelyek
szépek — itt t. i. székelyek és csángók ve-
gyesen laknak — mig a férfiakról ez inkább
a csángóknál mondható. A ki Brassóban
volt, lehetlen, hogy fel ne tünt volna előtte
az a sok gyönyörü székely leány, kik e vá-
ros lakóinál szolgálatban vannak. Hiteles
adatokból tudom, hogy itt rendesen 2000 —
2500 háromszéki, esik- és marosszéki leány
szolgál, mely nösereg e városnak igen sa-
játságos osztályát képezi. Az ily leány már
12 — 14 éves korában a városba jön s vala-
mely polgár házánál lép legelőbb is, mint
száraz dajka szolgálatba; midőn felnövek-

szik, ha derék fehérnéppé *) válik, gyapjú-
takácshoz, (Wollenweber) posztóshoz vagy
asztaloshoz szegődik s a két előbbinél a kü-
lönféle gépeket, söt még a szövőszéket is
kezeli, az utóbbiaknál pedig a háziasszony
felügyelete alatt ama bizonyos ládákra festi
csodás ügyességgel a tulipánokat s rózsákat.
A gyengébb testalkatuak, kik a nehéz gyári
munkák végzésére nem képesek, a száraz
dajkaságból konyhalányokká vagy az uri
házaknál szobacziczákká s végre, a mi már
a legnagyobb dicsőség, szakácsnőkké lépnek
elő; nem. ritkán azonban a száraz dajka
már rövid idö alatt oly haladást tesz, hogy
rögtön — szoptatós dajkának szegődhetik.

Ügyességük rendkivüli; mind igazán
tüzről pattant magyar lányok; szorgalma-
sak, vidámak, nagyon igénytelenek, igen
kevéssel beérik a mégis szüntelenül sürög-
nek forognak. Eszmejárásuk élénk, találó,
eredeti. A szerelem fö-főgondjuk, de ebben
nem épen inyenczek és válogatók^ valamint
nem is különösen gyengedek és titkolózók,
a miről estefelé a kutak körül, vagy a Bo-
lonnya külvárosbeli „Nap"-vemléglö táncz-
vigalmaiban kiki meggyőződhetik. — Fé-
lénkséget, bátortalanságot nem ismernek :
egy alkalommal a Czenk alatt levő regényes
sétatéren jártomban egy becsipett mester
legény ballagott előttem s midőn egyderék
székely leány jött volna szemközt, ki nála
legalább is fél fővel magasabb volt, feléje
ment s meg akarta jó kedvében ölelni. A
székely lány azonban nem vette tréfának a
dolgot, hanem oly hatalmasat lódított rajta,
hoo-y a fiu kis hiján az árokba zuhant volna,
azután hozzám fordult s szinte büszkén mo-
solyogva szólt : „Nézze uram, azt mondják,
hogy nincs már görcs; hát ezt a németet
mi rángatja?"

Az utczán találkozván, rendesen „ser-
vus"-szal köszöntik egymást s számtalan-
szor hallottam a piaczon : „Servus Trézsi!
Servus Rózsika!" Ezt aligha az iskolás
gyermekektől nem tanulták.

A mi szépségüket illeti, erröl bátran el-
mondható, hogy tiz között kilencz bizonyára
szép vagy csinos. Termetük szabályos és
sokkal több közöttük a nagy a kicsinynél;
nagyobbára kövérek — de nem tulságosan;
hanem ugy, a mint ép legszebb — nyakuk,
karjuk gömbölyü, tömött; lábuk, kezük ki-
csiny; arezuk szabályos s főleg fogaik szé-
pek és fehérek; hajuk oly hosszu és sürü,
nogy czibakjuk messze leér s nincs sz tag-
ból fonva, mint a magyarországi lányoké,
hanem valóságos és tulajdon hajból. —
Egész külsejük választékos s a ki hozzájuk
szokva nincs, alig képes őket eltürni a mo-
sogató-dézsa mellett; de vannak megint oly
markosak is, hogy jobban illenék fejükre a
gránátos medvesüveg, mint a gyöngy párta

Pünkösdkor a Brassóban szolgáló szi-
kely lányokat közel s távol lakó rokonok
meg szokták látogatni. Ilyenkor aztán csak
ugy hemzsegnek az utczákon ünnepi öltö-
zetben, s ha éltemben valaha láttam sok
szép arczot egyszerre, ez Brassóban volt a
mult pünkösd másod napján. —• A székely
lányokkal szépség dolgában e széles biró-
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fiatomban legfelebb a morvaországi hanák-
n ök vetekedhetnének. - Erkölcseikről- bo-
t;sanat,ha bővebben nem szólok; de e tekin-
tetben azt tartom, hogy : „nil nisi bene".

^ ^ I d v a i magyar nőkről ellenben azt
mondhatom, hogy __ ha a szeméremben van
tulság ok tulságosan szemérmesek, mert
térfiva, kivált idegennel,még beszédbe sem
leng állanak.

*) Fehérnép az erdélyieknél inkább egyes nőszemélyt,
semmint az egész nőnemet jelenti; derék fehérnép alatt
pedig a brassóiak azt a lányt értik, ki oly tenyeres-talpas,
hogy a munka mellett egy férfin is tul tesz.

Mire eprészö uj ismerőseim munkájokat
bevégezték, beesteledett; s most fölszólítot-
tak hogy kövessem öket. Szászkút már
egészen moldvaias falu. Az erdélyi csángók-
nál méo- a jólét jeleivel találkozunk; itt
azonban3 anyagi és szellemi nyomorral; s
bár a föld nem terméketlen s ez ország ma-
o-yar lakói felmérhetlenül szorgalmasabbak
s o-oudosabbak az oláh népnél : mindemel-
lett sokan vannak, a kik alig birják minden-
napi kenyerüket megtermelni. Nincs itt ke-
reskedelem, nincs valamire való közlekedés
s a mi fő hiány : nincs az anyagi haladásnak
annyira feltételező szellemi alapja, felvilágo-
sodás, és munkálkodásra, törekvésre ösztön.
Bár e magyarok legnagyobb része már év-
századok, söt egy évezred óta lakja is a mold-
vai földet,mégis ugy rémlett előttem,mintha
egyikök sem tekintené azt állandó lakhe-
lyének, s mintha kiki csak a perczet várná,
'melyben átköltözhetik majd oda, a hova
való s a hol a magyarnak élnie, halnia kell.

A mi szellemi életüket illeti, arra csak
gondolni is borzalom. Magyar pap vagy is-
kolamester csak helylyel-közzel akad egy;
legtöbbnyire 7 — 8 magyar helységnek van
egy olasz papja, mert mióta a románok, el-
vetvén azon történeti tényt, hogy ök az al-
dunai tartományokat megszállott római lé-
giók s tulajdonképeni apáik a dákok nyel-
vének vegyületével élnek, mióta, mondom,
ezt elvetvén, minden áron „románok" akar-
nak lenni; azóta a római katholika vallás
képviselését országukban kizárólag állitó-
lagos fajtestvéreikre, az olaszokra bizzák.

Az átalános panasz, mely itt a nép aj-
kán forog : „Nincs magyar papunk, még az
Isten igéjét sem hallhatjuk anyanyelvünkön,
gyónnunk oly papnak kell, a ki nyelvünket
nem érti, mi pedig az övét nem tudjuk. Ha-
lálunk óráján olaszul vigasztalnak" sat.

Azon román uraknak, kik pár év óta
Magyarországban s másutt is oly siralmas
panaszokat emelnek a képzelt magyarizálás
ellen, — nem ártana, ha az ö országukba is
bepillantanának s tapasztalnák, mily erősza-
kosan rumunyizálják az ott lakó magyaro-
kat, kiknek még papjuk sincs; holott nálunk
ugyan soha senkinek sem jutott eszébe a
rumunyokat papjaiktól megfosztani, vagy
pedig, mi több, rájuk oly papokat erősza-
kolni, kiknek nyelvét nem értik, s kiknek
befolyása alatt aztán csakugyan tarthattak
volna attól, hogy elmagyarosodnak. Üket
senki sem téritgette itt a római szertartásra,
már pedig mig ök a görög szertartáson
maradnak, soha elmagyarosodni nem fognak;
Moldvában ellenben a székelyeket s csángó-
kat még napjainkban sem szűntek meg, —
még tulajdon római szertartásu olasz pap-
jaik sem, — holmi ajándékok igéretével a
görög szertartásra csalogatni, a mely ígére-
tekre aztán a magyar, ha áttér, csak a haját
növeszti meg, s azonnal rumunynyá lett,kinek
unokái, de már gyermekei is alig álmodják,
hogy ök tulajdonképen magyarok volnának.

És az efféle panaszok épen nem ujak, söt
igen régiek, csak hogy soha sem volt, a ki
orvosolta, vagy akár csak meghallgatta
volna. Már páter Zöld Péter, a ki száz évvel
ezelőtt járt erre, — s Besszarabiában is, —
fölemlíti, hogy a keresztvízre felnőtt férfiak
s nök seregesen jöttek hozzá, kik még eddig
rom. k. papot nem láttak, s igy még csak az
elsö szentségben sem részesülhettek.

Petrás Incze kath. lelkész, az akadémiá-
hoz mintegy 25—28 évvel ezelőtt s késöbb
beküldött jelentéseiben — melyeket ugyan-
csak az akadémia a moldvai magyarok
ügyével oly buzgóan foglalkodott Döbrentei
Gábor keze alatt a „Tudománytár"-ban ki
is adott — szintén a magyar papok hija s az
erőszakos elnemzetlenedés felett panaszko-

dik leginkább. Legbővebben ir azonban e dol
gokról páter Gegö Elek szt. Ferencz szerzet-
beli áldozó pap: ;,J. moldvai magyar telepek-
ről'1 czimezett munkájában, melyből, mint a
melynek szerzője e tárgyat a miénknél ala-
posabb szakértelemmel vizsgálta, tanulságul
itt némely helyet kiírunk.

„Mondhatnám — irja a tudós szerzetes,
munkája III. szakaszában — hogy soha nem-
zet nemzetisége elenyésztét ne féltse, ha
atyáinak szent istenét saját nyelvén imád-
hatja. . . Bakót tizenkét magyar barát lakta
s magyar mezőváros volt; 1646-ban egy
magyar papja volt s 6—700 magyar lakost
számlált; végre nem lőn helybeli (magyar)
papja, változott a vallás, elhunyt a nemzeti-
ség s ma csak a Disznó ösvénye, Vajdáné
kútja s t. e. f. nevezetek maradtak fönn az
idegen ajkakon. Ellenben egy Szabófalva,
Forrófalva, Gorzafalva*) s több más helysé-
gek, hajdan törpék, idővel papra s iskolára
szert tevén, a vallásban s ezzel járó nyelv-
ben gyarapodtak s nem megvetendő helyre
emelkedtek."

Lengyel, dalmat, bolgár, olasz papok
hirdették Moldvában az isten igéjét a nyel-
vüket nem értő magyar népnek s Bandin
martionopoli érsek kézirata szerint, mely
1648-ban kelt, a magyar papokat üldözték,
számüzték, söt le is gyilkolták. Késöbb
egyes buzgó magyar szerzetesek (leginkább
minoriták) ezen ügynek ismét jobb fordula-
tot adtak s ezért iparkodott a nevezett érsek
az országba magyar lelkészeket hozni. Ta-
nusitja ezt a többi közt Rómába irt levelé-
nek következő helye : „Quia Jassium est
principális sedes in Moldávia, ideo prima
cura nostra esset ecclesiam in hacflorentern
reddere; modus non deesset, at vires desunt.
Optimus autem videtur iste modus, parochum
ungaricae Unguae, exemplaris vitae, bonae
eruditionis, modestae conversationis pro-
curare" stb. Jöttek is ide ezután magyar pa-
pok, de az agyarkodó moldvaiak öket csak-
hamar kitudták mindenből, tudván, hogy
az eloláhosodásnak ezek működése vethet
csak erős gátot. Már Kantemin, ki a mult
században Moldva fejedelme volt, ezt szintén
bizonyitja, mondván : „Mivel a magyarok a
r. kath. hithez erősen ragaszkodnak, meg-
tartották nemzeti nyelvöket is. (Von den
Sitten der Moldauer. **)

„A moldvai magyar anyaszentegyház —
irja továbbá p. Gegö — egyenesen Rómától
függ. . . . Akarám én hinni, hogy ö mint
édes anya, szent czélból küldi fiait a szóban
levő árva leányához; de tudom, tapasztalásból
és hiteles adatokból tudom, hogy ezek rövid
ideigleni háztüzlátásra s pénz-kitapogatásra
jelennek meg Ámbár prédikálni, tani-
tani nem tudnak, a misézéssel beérvén, a
pungáért (erszény) egy-két évig időznek a
vallás megsirathatlan hanyatlásával s az
ezt követő nemzetiség korcsosodásával. E
visszaélést Bandin már két század elött
megsiratta s ily huzamos idö nem volt ké-
pes a sebet behegeszteni."

„Még jelenleg (1836—38.) is sok magyar
helységben a magyar nyelvet nem értő olasz
barátok lelkészkednek, pedig Moldvában
vannak oly magyar plébániák is, hol — a
hivek a moldván nyelvet értvén — olaszok
szolgálhatnának; igen! de ezekben silányabb

ki
•") Gorzafalvának jelenleg is derék magyar papja van,

i csak a mult évben folyamodott a M. T Akadémiához
maffvar könyvekért, s nemcsak könyveket, hanem a
templom számára egy derék honleánytól zongorát is nyert.

•«) Ugyancsak Kantemirnél (Historischgeograpfiscne
und politifche Beschreibung der Moldau; 1771.) olvassuk
ezen ország nevére vonatkozó azon mondát, hogy : Jiog-
dán vezér fiának Dragosnak Molda nevü kedves vadász-
ebe egy alkalommal egy bölényt a vizben üldözvén, bele-
veszett s most Dragoí az eb emlékére e vizet .Moldva -
nak nevezte el, melytől késöbb az egész ország is ezt a
nevet nyerte. Moldva czimere" az ökörfő szerinte ugyan-
omét ered a az üldözött és elejtett ökörnek hasonmása.
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a jövedelem. S im ez az oka, hogy a mold-
vai magyar faluk elnemzetlenednek. Mi an-
nál sajnosb, mint a szegény moldvai ma-
gyarságnak vallása és nyelve iránti buzgó-
ságát a sokszor emlitett iratokban előforduló
több jegyzet bizonyitja. Nem tudom itt el-
mellőzni a galacziakat, kik noha 1647-ben
csak hetvenen voltak, mégis a püspöki he-
lyettestől magyar papot kértek, általuk il-
lőleg eltartandót. . . Igy van ez jelenleg
is; oh, mert be sok helységben marasztalá-
nak, hogy lennék papjuk; ök megfizetnek
az olasznak, és mindennel ellátnak engem is:
csak hogy magyarul oktassam!"

Tehát két papot is eltartanának a sze-
gények, csak hogy az olasz mellett magyar
is legyen és mégis ilyeneket kell olvasnunk
Bandinnál : „Ab ipsis missionariis incogníti,
eo quod pauperes pagani egenam vitam du-
cant." (Vége kftvetkezik.)

j gyanusitgatták, nem ügyelve rá, hogy e
folyadék veszélyesen ég ugyan, de nem
lobban. Valódi oka hihetőleg a gáz volt. —
Habern Mór bádogos, kinek a ház egyik
földszinti lakában boltja volt, már előtte
való nap jelentette, hogy valamelyik gázcső-
nek baja történt. Az orvoslás nem jött azon-
nal. — A következő éjjel a gáz a szabadon
hagyott nyilason sürüen megtöltötte a szo-
bát, s a mint másnap reggel az iparos a sö-
tét folyosón gyertyával kezében boltjához
közelgett, azt felnyitandó : alig tárult föl az
ajtó, a gáz föllobbant, s a házat szétvetette.

A baleset a pillanat müve levén, termé-
szetes, hogy előle menekülni senkinek sem
lehetett; elveszett vagy megsérült, a kit
balsorsa épen ott talált. Az áldozatok közé
tartozik Habern bádogos, egy fiatal ember,
a ki csak nehány hónappal ezelött nősült

Egy ház szétrobbantsa Pesten.
Oly szomoru baleset képét nyújtjuk

most olvasóinknak, melyhez hasonló a fővá-
ros krónikái-
ban csak ke-
vés van föl-
jegyezve, de
a mely sze-
rencsétlenség,
kellő vigyá-
zat hiányában
még többször
megujulhat, s
igy némileg
intő például
szolgál.

Jan. 8-án
reggel * jhá-
rom-negy ed
nyolczkor ha-
talmas dördü-
lés riasztotta-
föl Pest la-
kóit. A hang
az ágyúéhoz
volt hasonló,
s még Ó-Bu-
dára is áthal-
latszott. Ta-
lálgatván a
bajt, sokan a
puskaporos
torony föl-
lobbanásá t
gyanitották,
melynek a vá-
rostól mesz-
szebb szállitását a lapok oly sokszor, de si- j
ker nélkül sürgetek. Ezuttal azonban más,
habár nem kisebb szerencsétlenség történt.

A váczi-ut és két szerecsen-utcza sarkán
levő Muraty-féle emeletes ház robbant szét,
oly erővel, hogy a körüle fekvő telkeken
valóságos kis földrengést okozott; a várt
második lökés helyett azonban sürü porföl-
leget láttak elterülni a szomszédok, s ugyan
azon pillanatban a széthulló kövek koppa-
nása, a véletlenül arra járók jajveszéklése,
s a légnyomás által ezer darabra tört ab-
laküvegek csörömpölése borzasztó hangza-
varban vegyültek össze a durranás lassan
elhaló morajával. Nehány percz mulva csak
a légbe röpült ház fölött gomolygott még a
poríölleg, a széles váczi-ut pedig borzasztó
képét nyujtotta a pusztulásnak. Szétszórt
ködarabok, lesujtott emberek vérző sebek-
kel, s nemcsak a szomszéd, hanem az átel-
lenben levö épületek is többé kevésbbé meg
voltak sértve.

De szóljunk a szerencsétlenség okáról.
Eleinte lőporról beszéltek, de ez a falakat
befeketitette volna. Mások a petroleumot

Sárengrád és Prhina-GIáva.
(Az aldunai vidéken.)

Az Alduna regényes vidéke még eddig lap-
jainkban kevésbbé volt ismertetve, pedig épen
oly méltó a történetbuvár figyelmére, mint a
mily érdekes és gazdag tanulmányul szolgál a
tájfestő ecsetének.

Itt gyakran a legbájolóbb vidékeken a leg-
régibb kor emlékeivel találkozunk, s azért két-
szeres érdekkel bir előttünk. A mai Szerem-
megye, hová az itt közlött két helység is tartozik,
már a rómaiak idejében is nagy birodalmuk neve-
zetes tartományát képzé; sőt e vidék több neve-
zetes római császár születéshelyeül is szolgált;
többi között itt született Lucius Domitius Aure-
lianus, ki 270-ben lett császár (a mai Mitrovitz
nevü helységben). — M. Aur. Valerius Probus
276. — M. Aurelius Carus, illír származásu, 282-
ben lett római császár. — M. Aur. Valér. Maxi-
mianus Herculius Szirmiában, 284-ben lett csá-

meg. Továbbá ennek eo-y*12 éves, s egy má- I 8 z á r - - Flavius Valentinianus C. Slavoniában
sik 14 éves inasa. - A szomszéd mészáros Vinkoviczén született, választatott 364-ik évben.
, u , , ,, -.r , T , . , , i i i j — rlavius Justmianu8 lllyriaban hajdan Bedi-
boltban meghalt Kohn Julia, a házban lakó r i n a j m 0 8 t V < d r i n a nevü helységben— Tehát hat

I mészáros leánya, fiatal es szép hajadon; — r o m a i CÉ,ászár bölcsőjét ringatták e tájakon; kép-
| ennek húga pedig sulyosan megsérült. El- zelhető, hogy ezsk mindannyian szülőföldük

iránti szeretet-
g kegyeletből
iparkodtak azt
virágzó álla-
potba juttatni,
s egyuttal em-
lékeiket meg-
örökiteni.

T ö b b ek
közt csak egy
példát hozunk
fel : Aurelius
V i c t o r ró-
mai iró állitása
szerint, a mai
szerémmegyei
születésü Pro-
bus császár, —
ki egy kertész
fia volt, — Kr.
sz. után 276-ik
év táján aMons
Almus nevü
hegyen, Sir-
mium mellett,
katonái által
szőlőt is ülte-
tett, s ezeknek
termése csak-
hamar oly hirre
kapott , hogy
100 év mulva
Claudianus, ké-
sőbb Bonfinius,
Ran8anus, Ga-
leotus, Martius
és Cruspinianus
dicsérve ma-
gasztalák.

Képeink egyike a szerémmegyei Sárengrád
nevü sokácz-rácz mezővárost ábrázolja. Ez a
Duna mellett fekszik, az ugynevezett „Fruska
Gora" nevü hegyláncz aljában, mely itt veszi
kezdetét. Ez azon már emlitett hegyláncz, mely
a rómaiaknál Mons Almusnak neveztetett, s a
Duna mentében vonulva, 500 öllel haladja meg a
Duna tükrét, Karloviczon tul lapulni kezd, 8
végre siksággá válik. A Duna felőli északi oldala
meredek, s gyakran nemcsak a parthoz közel jön,
hanem a folyóba is benyulik; déli oldala ellenben
csak lassan és észrevétlenül lapul el, melyet a
hires szőlőtőkék fednek.

Sárengrád, hajdan Vochin, igen régi mező-
város. Bizonyitja ezt régi várának omladéka,
melyből egy részt a fölötte elvonuló ősidők vihara
már alig hagyott valamit fenn, mig az alatta
hömpölygő Duna, haragos hullámaival felét el-
hordta ; továbbá a képünkön is látható Capistra-
nus Sz. Ferencz rendűek ódon zárdája és tem-
ploma.

Lakosai szláv eredetüek s átalában illyrek-
nek, különösen pedig az itteni szokás szerint %
római katkolikusok, „sokáczoknak," a n. e. ó hi-
tüek pedig „ráczoknak" vagy „szerbeknek" ne-
veztetnek, s ez elnevezéssel már a két vallást kö-
vető, de egy nyelvet beszélő felekezetek is megje-
löltetnek. *,

E hely csodálatos termékenységü, mint áta-

Egy ház szétrobbanása Pesten.

veszett még egy épen arra menő pipametsző
legény, s a kőzápor egy arra hajtó bérko-
csist is agyonsujtott. Csodásán menekült
meg az emeleten lakó egyik család, mely
még ágyban volt; ez ugyanis a leszakadó
padlóval sértetlenül hullott alá.

A vész multával azonnal a még menthe-
tők megmentéséhez fogtak, s e czélra ugy a
városi hatóság emberei, mint a lakosság, a
legnagyobb erélylyel müködtek közre. Ez
alkalommal még egy baleset történt. Egy
városi irnok, midőn a mentési kísérleteknél
a pinczébe akart hatolni, a jégen elcsúszva
karját törte. Különösen kitüntek a hordár-
intézet emberei, a kik a még omladozó falak
közt, életök koczkáztatásával is vetélkedve
munkálkodtak.

A baleset következtében meginditott ha-
tósági vizsgálat, midőn e sorokat irjuk, még
befejezve nincs. A helybeli gáztársulat igaz-
gatósága, melyet ez ügyben hanyagsági vád
terhel, a hírlapokban tiltakozik a gáz általi
lobbanás ellen, noha még eddig a legalapo-
sabb gyanu e mellett szól; reméljük azonban,
hogy maholnap minden kétely el lesz oszlatva.
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Iában egész Szerémmegye, s az emberi szüksé-
gekre kívántatokat bőségben nyujtja. Sáronorad
mintegy 1300 lakost számlál, kiknek V3-része
róm. kath., %-része pedig n. e. ó hitű. — Fek-
szik Eszéktől délre 9 mérföldre, Budától 47 mfre,
Bécstől 83-ra.

E kis mezőváros és konventjének régiségét
egy e szerzetről irt krónika bizonyitja, mely sze-
rint ez lenne a Capistranus sz. Ferenczrendieknek
egyik legrégibb monostora, de hogy mely időben
és ki által lett légyen legelőször alapítva, nem tu-
datik. „Annyi bizonyos, — mondja a krónika irója
— hogy vallásos szerzetünk
már 300 év óta birja."

Ebből indulva ki, már a
XV-dik században kellett e
kolostornak fennállania. mert
a nevezett krónika 1766-ban
iratott, innen 300 évet vissza
számitva 1466-dik év kerül ki.
Némelyek valószinünek tart-
ják, hogy ama 300 év előtti
időben e kolostort aligha nem
Maróth, macsói bán alapitotta
az akkori Atthya nevű helyen,
mely ma Opatovacznak nevez-
tetik.

Ugyanis a nevezett he-
lyen, Vukovár és Illők között,
a Duna mentében, állott haj-
dan egy kolostor, mint ezt
Greidener (Chron. Ord. Tom.
I. Lib. 2. n. 261.) is állitja. —
Szerinte Maróth János, macsói
bán csakugyan buzgó ájtatos-
ságtól indíttatva, a római szent
székeié foljamodott, hogy sza-
badjon neki Bosznia tartomá-
nyában egy szerzetes kolostort
és templomot alapitani. Mely
kérelmének VII. Incze pápa
1404. nov. 22-iki bullája által
«leget tett.

De nem sokáig maradhattak itt békében a
szerzetesek, mert a mindig hatalmasbuló török
őket is elüzé cs-öndes lakhelyeikből, s zárdájokat
felégették s elpusztitották, ugy hogy kénytele-
nek voltak menekülni, és Sárengrádon teleped-
tek meg, hol már akkor fennállott a Capistr. szt.
Ferencz-rendiek zárdája és ezekkel egybeolvad-
tak; a miből kiviláglik, hogy a mai Opatov4cz-
ban hajdan szintén a szerzetbeli atyák lakhattak,
tehát még sem^ lehet egy és ugyanaz a sárengradi
zárda a macsói bán alapítvá-
nyával, hanem csak legfeljebb " _ =

egybeolvadott avval. ^ js_-jgwr?
Azonban itt sem igen ör- -" ^^r~s~z~-

vendhettek a menekültek tar- " " ~ " -—
tóa békének, mert kevéssel
Bécs megszállása előtt a föl- =£-_
felé nycmuló török seregek e ^-~------- __-_ ~__
zárdát is templomostól együtt
elpusztitották, és a szerzetese-
ket főnökeikkel kegyetlenül ki
végezték, az életben maradtak
pedig a néppel együtt a szom-
széd erdőségekben kerestek
menedéket; es csak a törökök
Magyarországból kiveretése
után térhettek ismét vissza, s
foglalhatták el a romokban
heverő régi klastromot és tem-
plomot, a midőn az akkori illyr
kormányzó, Odescalchi Li-
vius herczeg felszólittatá őket
a szétszaladt lakossággal
együtt, hogy térjenek vissza
rejtekhelyeikből, s foglalják
el ujra elhagyott tűzhelyeiket;
ekkor előkerültek s a templo-
mot s zárdát romjaikból ujra
felemelek 1698-ban.

Második képünk szintén
* szerémmegyei Shyd-i kerü-
lethez tartozó Privina-Glava nevü regényes fek-
vésü rácz falucskát tünteti elő. Az egész helység
•mintegy 40—50 házból áll s lakosainak száma kö-
rülbelül 340-350. Kik közül mintegy 30-an ka-
tholikusok vagyis sokáczok, a többiek görög nem
egyesült ó hitüek vagyis szerbek. Van e helység-
ben egy szent Bazil rendszabályait követő görög
nemegyesült szerzetes vagy kalugyer monostor csi-
nos templommal, mely a karloviczi érseki megyé-
hez tartozik. Ezek keletkezéséről a következőket
tudhattuk meg: 1496. évben az akkori szerb des-

Brankovics György a Privina Glava nevezetü

vizforrás közelében egy templomot épittetett, ] iratban levő regi krónika érdekes lapjairól, az al-
mev azonban 1741-ben lerontatván, helyébe a ; föld egyik népes magyar városában, - s hihető-
vidéken lakó szerbek egy uj templomot és kolos- leg azon a környéken több helyt is_ - a mult szá-
tórt épitettek, a mely máig is fennáll. A „privina zad második felében divatozott lakodalmi szoká-
glava" elnevezés egy Priva nevü remetétől s a i sokat, az alábbi sorokban meg akarjuk ismertetni

Glaoa" (fej) szótól származik, s ez a neve a mai
kolostor mellett levő vizforrásnak. Mások szerint
Privának hivták Brankovics Jáno3 szerb despota
méhészét. A rege pedig azt beszéli az emlitett for-
rásról, hogy Gábor és Mihály angyalok annak
tavába jártak fürödni — a minthogy a templom
csakugyan az Ő nevökre is van szentelve. Z. G.

Sárengrád, a Duna mellett (Szeiémmegyébcn).

Menyeg/iői szokások és népviselet
száz év elött az alföldön.

K ö z l i : S z a t h m á r i Károly.-

Történetíróinknál a magyar köznép szokása-
iról, mulatságairól, öltözetéről, a lehető legkt, ve-
sebbet találunk följegyezve.

Azért-e, mert a kellő egykoru adatoknak
hijával voltak; — vagy mert nem tartották mun-

Priviua-glavai templom és kolostor (Szerémmegyében).

Kakörükhöz tartozónak, az események mellett a
népet is, a történelemhez, mint annak tényezőit is
tmulmányozni? — nem itt a helye, hogy vitassuk.

Azt azonban bizton kimondhatjuk, hogy a
nemzetünk és nemzetiségünk iránti hüség, mind-
egyikünk kötelességévé teszi az elődök e részbeni
mulasztását pótolni, s műveltségtörténetünk eljö-
vendő historiographjának, a feltalálható adatokat,
a nyilvánosság utján kiszolgáltatni; annyival in-
kább, mivel közönségünk is érti azok becsét, s az
e tárgyu rajzokban már is méltó kedvét találja.

Ez indok vezérel bennünket, midőn egy kéz-

olvasóinkkal.
Krónikánk szerint minden házasságot az

asszonyok kezdtek. A mennyiben, nem voltak
ugyan egyenes kérők, hanem ők puhatolták ki a
legény szülői által kiszemelt leány körül : vajjon
nincs e a hajadon már más valaki részére lefog-
lalva vagy odaígérve, s ha nincs : vajjon volna-e

kedve, az illető ifjúhoz nőül
menni, ha az meg találná ké-

" "^ A , retni.
Mikor mindebben a lányos

háznál eljárt volna a megbizott
asszony, közönséges nevén
„gyalog sátán," s jó remény-
séggel biztatta az ifju szüleit:
akkor láttak násznagyok után,
kiknek tiszte volt, a leányt for-
ma szerint megkérni.

Mielőtt azonban elindul-
tak volna, tartoztak bejelenteni
a lelkésznél, hogy kinek szá-
mára kit akarnak nőül kérni.
A házassági kézfogásban
ugyanis, — igy szól forrásul
használt kéziratunk — >>egy
vagy más okon hamar és köny-
nyen megeshető botránkozá-
soknak eltávoztatásukra, serio
injungáltatott mindeneknek,
hogy a becsületes leánykérő
emberek mindaddig el ne in-
duljanak, valamig a házasu-
landó, és házasságra kérette-
tendő személyek felől a tiszte-
letesnek hirt nem adnak."

A kérőkkel elment az ifju
is, s egy magukkal vitt kulacs
bor mellett, asztal fölött be-

szédbe ereszkedtek a gazdával, hogy van-e hajlan-
dósága, leányát a legénynek adni. Ha nem volt
kedve a szüléknek a házasságra : az volt a jel,
hogy leányukat be sem eresztették a szobába, a
kérdezősködésre kitérő feleletet adtak, s terminust
sem tettek, hogy mikor találhatják otthon másszor.

Ha pedig tetszett a vőlegény, előbb kimon-
dották a szülék hogy oda adják a leányt, őt magát
pedig csak azután szólitottak be a szobába; — s
midőn köszönés után kezet fogott volna a kérők-

kel „azon alkalmatossággal a
kérő ember kezébe adá az ifju
részéről való jegyajándékot, és
megáldá."

Ekkor rendelték el a „kéz-
fogás a lka lmatosságát" is,
melyre saját rokonait és bará-
tait mindenik fél meghívta, s
melynek minden költségét, jól-
lehet a leányos háznál szok-
ták tartani, rendszerint a le-
gény viselte; — adott azonban
a mit akart, a házi gazda is.

Begyülvén a vendégek,
az ,,okos násznagy"megkérde-
zett legényt és leányt : nem
biztattak-e már más személyt
házassággal? kezet vagy „há-
zassági jelt" nem adtak-e vala-
kinek? s szeretik-e egymást?
Ha e kérdésekre mindkét rész-
ről megadatott a kivánt fele-
let, az ifjak megfogták egy-
más kezét, s azután Isten se-
gitségül hívásával asztalhoz
ülve, ettek, ittak, vigadtak.

Most a leány részéről egy-
pár „keszkenő" adatott át az
ifjunak mint jegyajándok; ké-
sőbb pedig, midőn az asszo-
nyok a legény ajándékát el-

hozták, egy pár fehér öltözőt is adott a legény-
nek, mely mindkettőjük sorsához képest közönsé-
gesebb vagy finomabb gyolcsból készült, s a ma-
gyar ing lobogós bő ujja, a vagyonosabbaknál
mindenkor aranynyal volt kivarrva.

A legény ajándéka szokott lenni: aranycBip-
kés angol posztó vagy kamuka (vastag selyem)
eló'kötö, vagy csak rása (vastag szőrszövet) selyem
csipkével; — piros kordován vagy karmazsin
csizma, hegyes orral és magas kerek patkóval,
melynek az alja nem volt nagyobb fél dióhajnál;
— fehér vagy zöld, vagy leginkább vörös selyem-
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ből háló módra kötött öv, melynek két végén bojt
volt, s hátul vagy baloldalon szokott lógni; —
csillagos nyelü czifra kés, aranyos hüvelyben,
melyen egy nagyocska kapocs volt, s annálfogva
akasztotta öve mellé az asszony az aczéljával
együtt; — fehér vagy fekete fátyol, melyet a fő-
kötőn felül szoktak teriteni, czifra gombostűkkel
a fejhez tüzni, s hátul a kontyról földig leeresz-
teni (ezek még a törököktől eredt módik voltak,
— jegyzi meg krónikairónk, — de a melyek 1780
táján már nagy részint elhagyódtak); — a legény
ajándékai közt volt végre a fö-tetöre való, és/ö-
k'ótö, (nem kell összezavarni a kettőt, mert mind-
egyik más), ezüstös iük, és még sok minden, me-
lyeket midőn a lányos házhoz elküldött, akkor
határozták meg, mikor viheti haza a menyasszonyt,
— ki addig minden vasárnap jegyruhájában és
ékességeiben járt a templomba.

Ezeken felül mind a két fél adott az atyának
és anyának s a testvér-atyafiaknak, tehetsége sze-
rint való ajándékot, miket a hazavitel alkalmá-
val a vőfél előadván, a násznagy szokott felmu-
fc.tni.

Kihirdettetvén a gyülekezet előtt a házasuló
felek három vasárnap, az utolsó hirdetés délután
jan, tisztességtudó vőfél által a következő szer-
dára szólittattak be a vendégek. Azonban már
kedden este beszokta hivatni a gazda a nászna-
gyot, s a vendégek „ifjait és szüzeit,"— s a nász-
nagy szolgálatára az ifjakból ,/ris, okos és becsü-
letes személyeket" állita, kiket elneveze : kapi-
tány , hadnagy-, strázsamester- stbnek, s ezek
azontul e neveket viselek egész a lakodalom
végeig.

A leányokat pedig arra kérte fel, hogy mint
barátai a férjhez ment gzűznek, vigasztalják azt
még ma és leánysága utolsó éjjelén háljanak vele;
a honnan ezen lakodalom előtti kedd-este „leánj-
hálónak" szokott hivatni.

Szerdán reggel a felállított tisztek korán
begyüjték a hivatalos vendégeket; s a vőlegényt
az ennek részéről valók, a menyasszonyt szintén a
magáéi, felkisérik szüleik házától a templomba;
honnan az esket és után, külön-külön mindenik
felekezet ismét haza kiséré tulajdon felét.

Most indulnak el a vőlegény házától az ő ré-
széről való vendégek a menyasszonyért „szép
renddel és mnzsika-szóval" — kiknek a menyasz-
ezonyi háztól viszont elébe jőnek a leány vendé-
gei, 8 mindkét csapat „tisztességcsen acceptálja
egymást." Azutánj előáll a kérő násznagy, s kéri,
hogy a leányt adják át vőlegényének. — Mire a
kiadó násznagy kézen fogja a menyasszonyt, meg-
áldja, s vagy a kérő násznagynak, vagy a vőle-
génynek ke?ébe adja; — kik aztán a vőféllel
együtt a szülékhez mennek, megköszönik a leány
körüli dajkálkcdásukat, s elbúcsúznak tőlük. —
Csak ezekután mennek be a házba.

Szoktak a vőlcgénynyel jövők a leányos ház-
hoz egy darab húst is hozni magukkal, rendszerint
egy tehénnek első jobb lábát a lapoczkával
együtt, mtlyet most nagy pompával mutatnak fel
a vőfél keze által, s mint az atya és anya részéről
való jóakarat jelét átadván, örömmel fordulnak
vissza íz átvett menyasszonnyal a vőlegény házá-
hoz.

Ttt a meg'rkezők azonnal kapnak ugyan
„vaiauii kollátzióf," mond a krónika ,,de a derék-
ebédet vacsorára hagyják.1'

Ez a derék ebéd a tehetősb gazdáknál a kö
vetkező ételekből állott : 1) csigaleves, melynek
készitése alatt néhol a csiga-csináló asszonyok
5 — 6 akó bort is megittak; 2) hus tormával, vagy
más mártással; 3) töltött káposzta kolbászszal; 4)
malaczhus, mézes és mandolás-mazsolás lével; 5;
marhaláb savanyu lével, melybe zsirban sütött
koczkás kenyér volt apritva és sok veres hagyma;
ö) hurka riskásával, tüdővel töltve, s tejfele?
paczal közé hányva. 7) aprójószág : szárnya,
nyaka és lába becsinálva; 8) ezután jöttek a sül-
tek : marha, bárány, sertés, nyúl, kappan, lúd,
pulyka, oly bőséggel, hogy ezekkel magukkal júl
lakhitott volna az egész násznép; 9) végül jött si
sok kalács, tálakban, szitákban, sőt teknőben fel
hordva, „s mindezekre — úgymond krónikásunk,
— itták a tengernyi bort."

A jobb móduaknál két-három nap tartott az
ilyen lakodalom, — szegényebbeknél egy este.
Ezeknek rendszerint csak egy dudásuk volt vagy
egy „tekerő-hegedü"-jök (ma már ismeretlen
hangszer) s a hol semmi muzsikás nem volt, ott
a gazdát és násznagyot fütyültették, s ha nem
akartak, megesipkedték őket az asszonyok. Á
gazdagoknál czigányok huzták „most a Rákóczy
nótáját, majd a Darvakat (?) majd ismét más
szomoru, vagy vig nótát."

Az asztalnál az ifjuság szolgált; a rendre a
sarkon ülő násznagyok vigyáztak, s átalában a
legszigorubb gazda szerepét vitték. — Táncz-
mesterek is voltak téve, kiknek arra kellett vi-
gyázni, hogy egyszerre nagyon sokan fel ne áll-
janak tánczolni, — és hogy egy leány vagy
asszony se maradjon el, s „szomorodva ne menjen
haza."

Az ifjak hajdon fővel tánczoltak; egy ingre
vetkőzni s kiabálni nem volt szabad. A ki megré-
szegedett, azt a násznagy áristomba rekesztette,
melynek egy presbyterialis végzés szerint előre
kiszellőzött, szalmával behintett veremnek kellett
lenni, a hol ez nem volt pedig, ott sertés-ólba
zárták; a ki lármázott vagy épen káromkodott,
azt ugyancsak a násznagy kitiltotta a lakadalom-
ból, lla látta ő kegyelme, hogy a bortól hevesedni
kezd az ifjuság, s az illendőség határait kezdi át-
hágni : a gerendán lánczot vettetett által; és ha
valamelyik hibázott, oda kiáltott a vőfélnek :
,,csördits lánczot!" a mely jeíre mind magába
tért, ki a büntetést el akarta kerülni.

Az idősebbek, a sülttel, kalácscsal és borral
folyvást rakott asztal mellett beszélgettek s iddo-
gáltak, a kik pedig dohányosok voltak, azok a
kamarában pipázgattak.

A menyegző napján a vőlegény még annyira
nem közeledhetett menyasszonyához, hogy az
asztalnál sem ültették mellé, a aludni is vele ment
a nyoszolyó leány és asszony; de azért másnap
felkötötték neki a főkötőt, s igy adták reggel a
vőlegény kezére, — először is tánczra.

A menyegző utolsó napján, vagy közel utána
egy bizonyos napra, különösen meghivattak
ebédre a menyasszony szülei és rokonai, ezt a
vendégséget nevezték „kárlátónak."

Az első vasárnap a nyoszolyó asszonyok ké-
sziték föl fejét a menyecskének, ki legelőször
menvén templomba, mint asszony, nem volt sza-
bad neki leülni, hanem ez egy napon állania kel-
lett, mint leány korában.''

Fönntebb a fejékességekről szólván, figyel-
meztettük az olvasót, hogy a főtetőre való nem
egy volt a főkötővel. Amazt csak a fej tetejére
tették, és álladzójával együtt három darabból ál-
lott, s lekötözése és sok tűvel áttüzése igen sok
időbe került, ugy hogy utóbb a miatt hagyták
el, mert gyakran kénytelenek voltak miatta a
templomból is elmaradni, meg ha a tu elveszett,
vagy a keményítő elfogyott, mindgyárt elvesztette
a tetőre való minden szépségét. Pedig ,,még a
Scythiából kijött régi magyar aszonyoktól való
maradványnak mondják — teszi hozzá krónikánk,
— s ha igaz, méltó — ugymond — megbeesülni.
Kár hogy alakjának részletesebb leirását nem
hagyta hátra.

Másik fejrevaló volt a , debreczeni módon"
v'selt hosszu fehér fátyol gombostűkkel; harma-
dik a kccskeméties patyolat főre való, hét gombos
tűvel; negyedik ,,a kinek módja volt benne" a fe-
kete fátyol, hosszan lebocsátva „homlokelő"- vei
együtt, melyet némelyek az áll alatt kötöttek
meg, 8 elől bocsátották le; Ötödik volt a dunántu-
lias patyolattekerés, mely hátu két ágban folyt
le, s vakszem táján két nagy „szarvas-tűvel" volt
megtűzve; hatodik volt a „takarisi" tán tekeritő
helyett, mert ez egy nagy gyolcs kendőből állott,
melyet nyakuk körül tekerve két oldalon csünget-
tek le fél szárig; hetedik volt azon tótos szokás,
mely szerint a fülöket lekötötték, s az áll alatt át-
vett kendőt a nyakszirten csomóra kötvén, végeit
sarkig lebocsátották; nyolczadik : a nemes asszo-
nyok viselték a főkötőt, melynek különböző fajai
voltak : a gerezdes, sima és töltött vagy prémes;
kilenczedik : a közönséges parasztasszonyok csak
egy keszkenőt boritották fejőkre, s állok alatt
felkötötték, melyet utóbb annyira felkaptak, hogy
„még a tehetős asszonyok is felvették kényesség-
ből," s igy kötött zöld, lángszin vagy fekete se-
lyem kendővel „bátorkodtak — ugymond szer-
zőnk,— még a templomba is feljőni;" tizedik : vi-
seltek némelyek „füles főkötőt" is, mely olyan
forma volt, mint egy barát-sapka, csak hogy elől
csipkebokor volt rá varrva, s oldala és teteje bár-
sonynyal és szalagokkal felezifrázva; tizenegye-
dik : másoknak ismét „kuglijok" volt, báreony-
vagy atlaczbóJ, mely egészen a fejhez állott, s há-
tul a nyakon össze volt ránczolva, elől felcsip-
kézve; tizzenkettedik : végül emiitjük a sisak-
alaku „tarajos fejkötőt" s ezzel bevégezzük az
efféle ftíjékek rajzát, melyek alakjának é8 küldi-
szitésének sokféle változásáról, kalauzul használt
emlékiratunk is azt mondja, hogy , hasonlók a
tornyozó fellegekhez, melyek formájukat szünte-
len változtatják."

Egyéb öltönydarabok voltak : a közönsége*
asszonyoknál a kék bagazia vagy karton-rokolya,
a lábon nyáron papucs, télen csizma, a nyakban
üvegkláris vagy keskeny bársony-szalag, s fölötte
kis tarka kendő; télen flanel-szoknyát s kivarrott
prémes ködmönt vagy hosszu rókás mentét visel-
tek barna posztóból.

Az előbbkelő nők e század elején kezdték
hordani a „vignnót" melyet egy Bécsben nagy
hirre kapott olasz énekesnőről nevezték igy, ki
azt legelőször viselte; állott ez egy ingforma bő
karton ruhából, melynek hátul volt a hasitéka, »
hóna alatt egy tenyérnyire korcz vonult végig a
derekán, melybe sinórt huzták, a ezzel szorították
a testhez, ugy hogy minden ráncza hátul volt,
elől pedig egészen simán állott. Ujja csak egy
arasznyira ért le a karon, s ez is sinórral volt oda
szoritva. A viganóhoz, a meztelen karra, hosszu
száru recze- vagy bőr-keztyűt vettek, s télen fa-
hajszinű prémes bő bundában jártak. Nyáron czi-
pőt, télen csizmát hordtak az előkelő asszonyok is.

A férfiak öltözete nem különbözött a jelen-
koritól.

Apróságok.
— (Az emberi bőr.) E napokban a bőrbeteg-

ségek hires orvosa, a nálunk is ismeretes bécsi
egyetemi tanár, Habra, népszerü előadást tartott
a bécsi tud. akadémia teremében az emberi bőr
ápolásáról. A roppant számu hallgatóság nagy
figyelemmel hallgatta végig az érdekes elöadást,
melynek nehány pontját itt közöljük. Hebra igen
értelmesen magyarázta meg a bőr alkatrészeit, a
bőr tevékenységét s pálczát tört minden ugyne
vezett szépitő szerek felett. Megemlitette a „pat-
tanásokat" és a „szeplőt" is. A pattanások nem
egyebek, mint a bőr felületén kiütött egyes vér-
cseppek. A szeplőt nem a nyár és nap heve hozza
elő, hanem annak oka a bőr sajátságos színezeté-
ben rejlik; a szeplősök ugyanazok az emberek
között, a mik a tarka szőrüek az állatok között.
A bőr betegségeiről szólván, megemlité többi kö-
zött, hogy a rüh, melyet gyakran a legelőkelőbb
házakban talált, s melyet egy dajka vagy cseléd
sokszor a család összes tagjaira átplántál, oly baj,
melyet nehány óra alatt gyökeresen meg lehet
gyógyitani. Különben 20 évi gyakorlatára hivat-
kozva, azt állitá az orvos, hogy a piszokból eredő
bőrbetegségek, hála a polgárisodás jótékony ha-
tásának ! évről évre kevesbednek. — Előadása
folyamában rátért az emberi hajra is, s kijelenté,
hogy az orvosi tudománynak nem áll hatalmában,
sem elpusztitani a hajat ott, a hol van, sem nö-
veszteni hajat oda, a hol nincs. Az sem igaz, hogy
a barna haj valaha megó'szüljön; csak az utána
növő haj lehet ősz; s ha itt ott olvassuk vagy
halljuk, hogy egy vagy más ember rögtön meg-
őszült: bízvást r.i mondhatjuk, hogy az nem igaz.
S ha beszélik, hogy itt vagy ott egy különben
barna haju ember ősz hajakkal ment a vérpadra,
ezt ugy kell érteni, hogy akkor ama szerencsétlen
nem ért rá, haját megfesteni. — Végül kijelenté
az előadó tanár, hogy a bőr szépsége megőrzésé-
nek egyedüli és leghathatósb szere : a tisztaság,
— az u. n. szépitő szerek mind nem érnek semmit.

— (Az ember testi nagyságának kisebbedése.)
Az Augsburger Allgemeine Zeitung 1852. évi fo-
lyama 22-dik számában következő érdekes jegy-
zet található: „Francziaországban a katonamérték
1789 előtt a gyalogságnál 5 lábat 1 hüvelyket, a
lovasságnál pedig 5 lábat 3 hüvelyket tett. —
1818-ban a hadsereg már nem vala ily nagyságu
férfiakkal kiegészíthető, s a mértéket ennélfogva
4 lábra és 9 hüvelykre kellett leszállítani. 1830-
ban ezen mértéket is kisebbre kellé venni, ea
1848-ban a harmadik leebbszállitás eszközöltetett.
Ha Francziaországban jelenleg azon katonamér-
ték divatoznék, mely 1798 előtt létezett, ugy
120,000 fegyverben álló ember nem volna beöltöz-
tethetŐ." Ezek szerint nem lehet kétségbe vonni,
hogy Francziaországban a férfiak testi nagy-
sága 60 esztendő óta csakugyan kisebbedéit. Eb-
ből azonban nem következhetjük, hogy a testi
erő is apadott volna. — Vajjon másutt, ha volna,
ki az adatokat Összegyűjtse, nem hasonló viszony,
tünnék-eki? Dr. B. L.

** (Dréher hagyatéka.) A közelebbről el- -
hunyt „sörkirály" rengeteg vagyont hagyott
hátra. Egymillió maradt utána zálog-bankjegyek-
ben, három millió sorsjegyek-, állam- és más ér-
tékpapirokban s körülbelől tiz millió föld és ház-
birtokban. Ehhez nincsenek számitva a roppant
Dreher-féle pinezékben levő söranyag, valamint
ama tőkék, melyek az üzletbe vannak fektetve.
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Közintézetek, egyletek.
*w (A magyar tudományos akadémia) bölcse-

leti, törvénytudománji és történelmi osztályainak
e hó 11-én tartott ülésében Csengery Antal jegyző
olvasott föl egy részletet Szilágyi Sándor lev. tag
legujabb, nagyobb munkájából, melynek czime :
„Báthory Gábor erdélyi fejedelemsége," s mely-
nek eddig első részével készült el. A munka Bá-
thory Gábor trónraléptét tárgyalja. — Ezután
Greguss Ágost rendes tag, ki egyik decemberi
ülésben Bacot védelmezte Liebig megtámadásai
ellen, egy azóta megjelent német röpiratot muta- I
tött be, mely szintén Liebiget czáfolja. Ezután a .
titoknok felolvasta a statistikai bizottság javasla- j
tát azod pályakérdésre nézve, melynek megfejtése
az első átalános magyar biztositó-társulat alapít-
ványából lenne jutalmazandó. A jutalomkérdés, a
javaslat alapján, ekként állapíttatott meg : „Minő
hatást gyakorol Magyarország anyagi fejlődésére,
aévszeritit mezei gazdaságára, iparára és keres-
kedelmére a birodalom határain mostanság fenn-
álló birodalmi vámvonal ? mily értelmök van ha-
zánk termelésével szemben az európai nevezete-
sebb vámterületeken (nevezetesen az angol, fran-
czia, német, orosz és török vámterületeken)
fennálló vámszabályzatoknak? s végül : mily vám-
rendszer és szabályzat eszközölhetné leginkább
Magyarország s a birodalom anyagi fölvirág-
zását?" Jutalma 1000 forint. Beküldési határnap
1865. julius 1-je. A munka a szerző tulajdona
marad.

** (A magyar tudományyos akadémia nagy-
gyűlésének sora) a következőleg van megálla-
pitva : jan. 17-én lesz a megjelenés napja ; — jan.
18-án lesznek az osztályülések; —jan. 19-én és
20-án d. u. 4 órakor lesznek a nagygyűlések; —
jan. 21-én d. e. lOórakoraz igazgatósági ülés; —
jan. 23-án az ünnepélyes közgyülés a nemzeti
muzeum disztermében.

** (Az államvasut-társulat) igazgató-választ-
mánya szakférfiakból álló bizottságot szándékozik
a Bánságba küldeni az ottani huták alapos meg-
vizsgálására; a hanyatlókat meg akarja szüntetni,
az életképeseket pedig haszonbérbe adni vagy
okszerűbben kezeltetni, miáltal nehány milliót vél
megtakerithatni, mibe eddig a huták és uradalmak
a vasut üzleti tökéjének kerültek.

** (A kaposvári kaszinó) jövője, — mint a„Z.
S. K." irja — biztositva van. A legközelebbi ülés-
ben a tisztviselőket is megválasztották.

** (A szilágy-somlyói kaszinó,) mely tudva
levő okból oly sokáig zárva volt, ismét megnyit-
tatott.

** (A joghallgatókat segélyző-egyletnek) a m.
évi nov. 27-től dec. végeig összes bevétele 55b7
ft. 55 krt., kiadása pedig 221 ftot tett; igy az egy-
let vagyona jelenleg 5366 ft. 55 kr., s egy 100 '
ftos kötvény. Az egylet könyvtára 188 db. könyv-
ből áll. Az egylet működését tekintve, dec. hóra
rendes segélyt nyert pénzben: 1 joghallgató nyolcz
ftjával 8 ftot, öt joghallgató 7 ftjával 35 ftot, öt
joghallgató hat ftjával 30 ftot, 13 joghallgató öt
f\jával 65 ftot. 14 joghallgató 4 ftjával 56 ftot, —
összesen 194 ft. Rendkivüli segélyt nyert pénz-
ben : 1 joghallgató 5 ftjával 5 ftot, 1 joghall-
gató 4 ftjával 4 ftot, 6 joghallgató 3 rtjával 18
ftot, összesen 27 ftot. A segélyzésre forditott pénz
összesen tesz 221 ftot. — Az egylet közbenjárása
folytán a mult hóban négy joghallgató nyert alkál-
in zást.

T Á R H Á Z .
** (Templom-égés.) Pécskán f. hó 5-én éjjel a

fzép g. n. e. templom leégett. Kilencz órakor le-
zahantak a harangok, a torony, a sekrestye min-
dsn templomi készlettel, s minden a lángok áldo-
zata lett, csak a négy puszta fal maradt meg. A
tűz a toronyban kezdődött, hogy mily okból, még
nincs tudva. A kárt 50.000 ftra teszik.

** (Leégett szivargyár.) Varasdon a cs. k.
nagy szivargyár leégett. A tűz okát még eddig
nem puhatolhatták ki.

i ujság?

Balesetek, elemi csapások.

*« (Megfagyott utasok.) A L. Sz.-Miklósról
Szepesmegyébe vivő harmadfél ezer lábnyi ma-
gas fekvésü országut mellett, a mult év utolsó
napján a rendkivüli hidegben 6 utazót találtak
megfagyva, kik az utról letévelyedve, a másfél
"lnyi hóban elsülyedtek.

** (Meggyuladt fényképcsarnok.) A főváros
egyik legelőkelőbb s legszebben fölszerelt fényir-
dájában, Simonyi Antal fényképcsarnokában jan.
12-én délben tűz ütött ki, s oly gyorsasággal ter-
jedt, hogy alig lehetett valamit megmenteni.

** (Eltemetett .élö.) Ó Orsován e hó 5-kén
reggel egy ottani ácsmester négy segéde gödröt
ásott, munka közben azonban mintegy 46 mázsá-
nyi fagyos göröngy reájok szakadt, s közülök
egyet egészen, kettőt pedig nyakig elborított
Mire " negyedik segítséggel visszaérkezett, a:
eine már halva volt. A másik kettőt megmen
tették.

(Dr. Duka Tivadar) tudós hazánkfia, ki,
mint olvasóink tudják, 10 év óta angol szolgálat-
ban állott Keletindiában, a föld e távol vidékét
már elhagyni kényszerült. Mult évi dec. 5-én
egyiptomií Alexandriából hozzánk intézett, se na-
pokban ide érkezett leveléből sajnálva olvastuk\
hogy tisztelt barátunk már julius óta fekvő beteg
volt (tropikus vérhasban), mi arra kényszerité,
h )gy már két évvel ezelőtt Angliába küldött csa-
ládja példájára, ő is Kimát változtasson. El kel-
lett határoznia, hogy Európába visszaköltözzék.
Novemb. 20. táján ért végre a fentnevezett afrikai
kikötőbe, s a mint irja, a hosszu tengeri ut (a
Chinai tengeren, aztán a Indiai Oczeánon s a Ve
restengeren) semmi változást nem idézett elő be-
tegségében. Alexandriában meg kellé pihennie, s
csak mintegy 10 nap mulva érezte bajának eny-
hülését s levele írásakor már reményiette, hogy j
egy hét mulva ismét hajóra kelhet a Középtenger-
ben fekvő angol Málta sziget felé, hol nejével _s
kis fiával a telet szándékozik tölteni. Legboldogi-
tóbb reménye azonban az, hogy egészsége helyre-
álltával a jövő tavaszszal rég nem látott hazáját
fogja ismét láthatni. A jó szerencse hozza mielőbb
körünkbe.,

** (Erdik'-s hangverseny.) Zellner L. A. ma,
vagyis e hó 17-kén délután fél 5-kor adja első

történeti hangverseny-"ét a nemzeti muzeum
disztermében. A hangversenyző müvész harmoni-
cumon fog játszani eddig Pesten még elő nem
adott zeneműveket. — Többek közt a Pauli-pár,
Hofbauer Zs. es Kőszeghi is közreműködnek.

** (Emlékoszlop indítványban.) Ocsváry Ede
nagymihályi orvos, a mult évben elhunyt jele-
sünknek, Sauer Ignácz orvos-tanár s magyar
akadémiai tagnak, egy emlékoszlop felállítását
inditványorza, s kegyeletes eszméjének kivitelére
a magyar kir. ter.tud. társulatot kérte fel; egyut-
tal 12 forintot oly czélból küldött a társulathoz,
hogy ezen összeg mindaddig kamatozzon „mig
eljő az idő, melyben a nagy halott, utódai s
tudomínyátiak részeseitől, hála-érzetük s tisz-
teletök kimutatása jeléül, hozzá méltó és érdem M-
lek megfelelő emlékoszlopot nyerend."

— (Régi pénzek.) Duna-Ridványból Jókai
jajos régi előfizetőnk 8 darab ezüst és egy darab
.•ézpénzt küldött be hozzánk a Muzeum számára.
Az ezüstpénzeket munkásai a radványi határ föld-
ében, a rézdarabokat pedig a leapadt Duna part-

ozélén találták. Az ezüstdarabok régi magyar
pénzek, a rézdarab régi római érem. — Ugyanez
alkalommal Jókai Lajos ur egy koronás tallért is
küldött a magyar akadémia tökéjének nevelésére.
(Lásd alább az rovatban.)

** (Templom-rablás.) A nagy-kállói r. kath.
templomot kirabolták. A tetteseknek még eddig
nem jöhettek nyomára.

** (Az inség enyhítése és leves-intézet Tápió-
Szelén.) Tápió-Szeléről írják : Mint hazánk más
helyein, nálunk is nagy az éhezők serege, kik se-
gedelemért könyörögnek. S im a t.-szelei szegé-
nyek kérését meghallgatta a könyörülő ég, s kül-
dött hozzájok angyali segitő kezeket, melyek az
éhezők könyüit letörülni igyekeznek. — Első
helyen említendő gróf Károlyi György ur ő exe-
lentiája, a ki sőreghi uradalmából a községünk-
beli ínséget szenvedő lakosság között kiosztás
végett 200 p. mérő tiszta buzát kamatnélküli köl-
csönképen nagylelkűen adományozni méltóztatott,
miáltal számos család meg van mentve az éhhalál-
tól s ő nagyméltóságának forró hálával adózik. —
Hogy azonban a szó szoros értelmében vett sze-
gényeknek is, kik kölcsönre szert nem tehetnek,
lehető vigasztalás s segély nyujtathaasék, a hely-
beli ins. bizottmány könyöradományokat gyüjtött,
melyek eddig 105 ft. 90 kr. és 54 véka élelmi szert
tesznek.Ezenkivül a közp. ins. bizottm. is küldött
40 ftból álló segedelmet. A helybeli inségi bizott-
mány legczélszertíbbnek vélte a kiosztást akkép
foganatositani, hogy az éhezők kész főtt ételt kap-

janak. Evégett létesit egy u. n. „leves^s-intézetet"
mely az éhezőknek, — hogy a haza viendett étket
más czélokra ne fordithassák, — a helyszinén el-
fogyasztandó meleg ételt fog napjában egyszer
nyujtani. Adja az ég, hogy az egybegyült adomá-
nyokhoz még uj jóltevők járuljanak, hogy igy köz-
ségünk éhező népe huzamosb ideig, mig a munka
s kereset ideje megjő, enyhülést és vigasztalást
találhasson.

— (Kisdedóvodai kisérlet). Egy szemtanutói
veszszük e sorokat : A pesti Ferencz-külvárosi
kisdedóvodában, folyó hó 24-én szép számu ven-
dégek jelenlétében ment végbe, a fi- s leány-kis-
dedek, melyben a többnyire német ajku szülők
gyermekei legszebb előmenetelt tanusitottak nem-
zeti nyelvünkben. (Hogy a kisded fi- és leány
gyermekek, a karácsonyi ünnep örömeiben részt-
vegyenek, ez óvoda vezetője behozta azon szép
szokást, miszerint a karácsony-ünnep előtti napon
vendégek jelenlétében kisérlet tétessék, mit ta-
nultak agyermekeks mennyire haladtak elő;a fe-
lelet s éneklés után, ajándékokkal halmoztattak
el a kisdedek.) Oly talpra-esett tiszta magyarság-
gal feleltek a szorgalma és buzgosága által ismert
tanitó kérdéseire, hogy a jelenvoltak teljes meg-
elégedésöket nyilvániták, áldást óhajtva Istentől
e kisdedóvodára, Az, óv"pda vezetője mindent el-
követ, hogy a nemzet e részbeni igényeinek kel-
lőleg megfelelhessenek, valóban az éneklésbeni
jártassága e kisdedfi- s leány gyermekeknek, mind-
nyájunk figyelmét magukra vonták. A Ferencz-
külvárosi kisded óvoda mestere : Koschovits Já-
nos, ki hivatalának fontosságát fölfogván, abban
fáradhatlan, kedves kicsinyei között szokta örö-
mét lelni, miért a nép bizodalmasan küldi gondja
alá gyermekeit s a gyermekek is szeretnek isko-
lába járni, mert itt emberségesen bánnak velök.
Koszoruzza az ég áldásaival e derék óvodát.

** (Elöfizetés meghosszabbitása.) Farkas Istv.
Miskolczon még a mult hó elején előfizetést nyit-
ván „Négy eredeti népdal-"r?i, miután mostnnig
csak oly csekély számu előfizetési iv érkezett be,
hogy a kiadás körüli költségek fele részben is alig
vannak fedezve : az előfizetési határidőt f. évi
február 15-ig meghosszabbítja, kijelentvén egy-
szersmind, hogy a példányokat f. évi febr. 20-án,
bármily áldozattal is, haladéktalanul szét fogja
küldeni.

** (Egg kis tévedés.) Akna-Sugatagon a mult
hóba n egy nő egyszerre három uj világpolgárt
hozván az élők sorába, kereszteléskor a lelki atya
e szokatlan esetnél oly zavarba jött, hogy a kis
leánynak férfi-, az egyik fiunak pedig leánynevet
adott. Képzelhetni a komák buslakodását, hogyha
majd megnőnek, mint fogják a bajuszos legényt
„Katiczánnk," sa szende kis leányt „Gyurkának"
csúfolni!

** (Magyar tudósok szobrai Berlinben.) A
berlini tud. akadémia, — mint a ,,F. L." irja, —
elhatározta, hogy az európai nyelvészek sorában
termét a magyar nyelvtan és mostani irodalmi
nyelv atyjának, a nagy Révainak szobrával is föl-
disziti. A mellkép gipsz-mintájának elkészítésével
Izsó van megbizva. Magát a művet kőaserépből
600 tallér dijért berlini szobrász fogja készitni.
Nyelvészeti irodalmunk ezenkivül még Gyarmati
Sámuel, a hires fínnista által lesz képviselve a po-
rosz akadémia szoborgyüjteményében.

' ** (Két halál.) M.-Szigetről irják, hogy egy
ottani derék polgár, Pellionisz József, 77 éves
korának daczára elég korán, m. hó 24-én meghalt,
az egész környék értelmiségének méltó bánatára.
— Ugyanakkor egy má,s haláleset is történt. Egy
ottani előkelő czipészmester, a mint állitják, tetsz-
halálba esett, s bár mindent elkövettek föíélesz-
tésére, az életbe többé nem volt visszahiható.
Holttestét csak m. hó 31 én temették el, midőn
már a halálnak csalhatatlan jelei nyilatkoztak.

— (Halálozás.) A nemzeti szinház nyugdíja-
zott színművésze Udvarhelyi Miklós, jan. 14-én,
hosszas betegség után, éle'ének 75-dik évében
csendes halállal mult ki. A boldogult müvész
hosszu küzdelemteljes pályáján épen oly tiszte-
letre méltó volt az életben,mint a szinpadon, áldott
emlékezetet hagy hátra. (Arczképét s részletes
életrajzát a Vas. Ujság 1858-i évfolyamában is-
mertettük.) Áldás és béke lebegjen sírja felett!

** (H dálozás). MelczeriknoB rákos keresztúri
ev. lelkész s volt alesperes, e hó 10-ikén küzde-
lem-teljes életének 62 ik évében meghalt. Benne
a magyar prot. egyház egyik kitünő harczosai,,
az irodalom egyik szorgalmas munkását, a haza
hü fiát vesztette. Nyugodjanak békében porai!

ZrWj



** (Névmagyaritások) Felsőbb engedély foly-
tán Schönfeld Lajos n.-kanizsai születésü pesti
joghallgató „Mezey"-re, — Deutsch Károly aradi
magántanitó „Némethy"-re, változtatták vezeték
neveiket.

** (Kézre került szökevény.) Nehány hóval
ezelőtt, mint emlitettük, a pestvárosi börtönből a
csatornákon keresztül nehány fegyencz megszö-
kött. Ezek az erélyes nyomozások folytán csakha-
mar ismét kézrekerültek, egyet, t. i. Walker
Györgyöt kivéve, kinek német gúnyneve is van, s
kiről szökevény társai azt állitották, hogy a csa-
tornában veszett el. Ujabban azonban ezt is elfog-
ták, s kiderült, hogy eddig a Terézvárosban lap-
pangott. A tolvajok a rendőrség félrevezetése
végett előre megegyeztek abban, hogy az elfogott
azt fogja vallani, hogy társai a csatornában vesztek
el. — Walker szabadsága rövid idejét már is egy
órásbolt kirakatának megrablására használta fel,
de az elrablott értékes tárgyak a bűnössel
együtt nagyrészt visszakerültek.

** (A Kara Miska vezérgége alatti rabló-
banda) — a „Z. S. K." szerint, — e hó 1-én Ka-
posvár mellett a Szerdahely és Töröcske közti
erdőmélyedésben huzta meg magát, hol tüzet rak-
ván az erős hidegben, mindegyiknek felváltva
kellett volna fát hordani a tüzre, mit a banda egy
tágja tenni nem akart. Ezen összevesztek, s egy-
mást kezdték lődözni. Elsőben Horváthot lőtték
agyon, utána pedig Kulics kapott a szive fölött
halálos lövést; azután a rablóvezér pajtásaival
kifosztotta a meglőtteket s továbbálltak. Hor-
váthot halva, Kulicsot pedig életveszélyes sebben
vitték Kaposvára, kinek vallomásaiból több ne-
vezetes rablásnak jöttek nyomára.

** (Kihált ősi magyar család.) Történeti ne-
vezetességü ős magyar családaink egygyel ismét
kevesbültek. A Kaplyon törzsből származott, s a
gr. Károlyi és Bagossy nemzetségekkel közös ere-
detü szatmármegyei Kökényesi Vetésy család ki-
halt. — Utolsó sarjadéka a 24 éves Vetésy Lajos,
1863 dec. 30-án költözött jobb létre Szatmárme-
gye Vetés helységében, s a Vetésyek czimerét a
sirba vitte. A sajói és mohácsi vésznapok előtt a
tiszai megyékben e család egy-egy tagja hordozta
körül a véres kardot.

** (Megjelent könyv a szükölködők javára.)
A veszprémi nyomdából legközeiebb egy csinos
kiállitásu füzet került ki, czime : „Tájékozás a
szegényügy terén," ára egy példánynak 40 kr. A
haszon, inségben szenvedő alföldi hazánkfiai ja-
vára van fölajánlva. És miután Marki Ignácz cz.
püspök és káptalani nagy prépost ő mlga, a közel
300 ftra rugó kiállitási költségeket a közrebocsá-
tónak megtéríttette : ezen nagylelkü s az alföldi
szükölködők segélyezésére irányult nemes tett
következtében, a 2000-re menő példányok egész
ára a kitüzött kegyes czélra lesz forditható. Ha a
példányok mind elkelnek, inségsujtotta hazánk-
fiai 800 ftra menő segélyjutalékban részesülnek.
Hogy pedig az egész bejövendő mennyiség e ke-
gyes czélra legyen forditható, a Sz.-István-Tár-
sulat kéretett fel, hogy a példányok eladását
rendelkezése alatt levő úton-módon eszközöltetné.
— Kapható tehát e munkácska 40 krért a Sz.-
István-Társulat ügynökségében. A haszon, inség-
ben szenvedő alföldi hazánkfiai javára levén for-
ditandó , e végre e munkácska árából gyűjtés
nyittatik a „Kath. Néplap" hasábjain az inség-
ben szenvedők számára.

A m. akadémia palotája.
A in. Akadémia palotájának épitése alkalmá-

ból a Vasárnapi Ujság Szerkesztőségéhez ujab-
ban beküldetett :

LXX. közlés : Duna-Radványból Jókai Lajos
1 darab 2 pftos koronás tallért (a tökéhez).

Az előbbi I—LXIX. közlésekkel együtt a

32

V. U. szerkesztőségéhez a fennebbi czélra bekül-
detett összesen : 14,989 ft. 1 kr., 1 régi római
arany, 1 huszfrankos arany, 112 db. cs. arany, 22
kétpftos tallér, 27 porosz tallér, 1 orosz tallér,
4 ujftos, 146 huszas, 18 negyedftos, 1 db.lOOpftoe
és 10 db. 10 pftos nemzeti államkölcsön-kötelez-
vény és 1 db. 100 pftos erdélyi urbéri kötelezvény.

Nemzeti szinház.
Péntek, jan. 8 „Fenn az ernyő nincsen kas"

vigj. 4 felv. Szigligetitől.
Szombat, jan. 9. „Faust" opera 5 íelv. Zenéje

Gounodtól.
Vasárnap, jan. 10. „Alarczos bál." Az általa

gyámolított szegények javára rendezte a pesti jó-
tékony nőegyesület, — elég szép eredménynyel,

Hétfő, jan. l l . „Egy jó madár" vagy „a hi-
vatlan vendég" vigj. 3 felv. pályamű a nemz. szin-
ház versenyén. Kévéd cselekvény, még kevesebb
bonyodalom, és épen semmi lélektani következe-
tesség e darab jellemvonásai. Alakjai legnagyobb
részt karrikaturát vagy pedig csak tehetetlen
bábok, s igy ha*a közremüködő szinészek erős
szinezése, különösen Szigeti éles marquirozása
megnevettette is a közönséget, még ez nem az
ismeretlen szerző érdeméül tudható be.

Kedd, jan. 12. „Lalla Boukh." Opera 2 felv.
Zenéjét szerzette Dávid Felicián.

Szerda, jan. 13. ,,A régi pénzek.*' Vigjáték
4 felv. Fáy Andrástól. Ez este a nemzeti szinház
a kegyelet szép ünnepét ülte; ekkor ment végbe
Megyeri Károly szobrának ünnepélyes leleple-
zése. A szinház összes személyzete a hymnus
elzengésével nyitotta meg az ünnepélyt, mely
után Egressy Gábor Jókai Mórnak ez alkalomra
irt költeményét olvasta föl. A közönség tömeges
megjelenése még ünnepélyesebbé tette a felejt-
hetetlen szinész emlékünnepét, kinek élénk szel-
leme varázshatásu volt a multban, 8 emléke a
leleplezett szoborban meg van örökítve a jövőre.

Csütörtök, jan. 14. „Angyal és daemon."
Franczia vigjáték 3 felvonásban.

Budai népszinház.
Január 8 — 14-ig a játékrendet szakadatlanul

az ,,Ördög pilulát" töltötték be, folytonosan tele
ház előtt.

Szerkesztői mondanivaló,
7008. Berzevkze . B. E. A tartalmas czikk ugy fog

megjelenni, a mint irva van. Csak azt óhajtjuk, hogy a
correct, szép rajzok se menjenek át semmi változáson
fametszőink kezei között. Köszönet a szives megemlé-
kezésért.

7009. Lippa. Dr. Sz. A lap tévedésből maradhatott el;
de már utba yan igazítva.

7010. Temesvár. P. F. Kiadónk eddig körülményesen
értesitette önt a vállalat őt illető részéről. A ránk eső részt
örömmel teljesítjük, mihelyt ott elkészülnek.

7011. Daráiiy. M. I. Ün elsö gondolatát ragadtuk
meg. Hadd jelenjék meg a polemia folytatása is abban a
lapban, a hol az eleje kijött. I t t bajos volna azt most egé-
szen megérteni. Átadtuk az illető helyen. Ne nehezteljen,
édes komám; gazdálkodnunk kell a térrel; s hálistennek
sokan vagyunk ismét erre a kis telekre. Lesz még jobb
idő is.

7012. K. L. O. Hiábavaló igyekezet az, minket abba
az irányba terelni akarni, mely ezután is mindig meg fog
hiusulni. Ismételjük — a mit már százszor elmondtunk
— hogy semmi okát nem látjuk, a Vasárnapi Ujság közle-
ményeit bárminő vallásfelekezetesség köpenyébe takar-
gatni, akár az egyik, akár a másik részre. A vallásos meg-
győződést tiszteletben tartjuk, de hit és vallás más térre
tartozik, ennek érdekeit védelmezni itt e helyen nem a mi
feladatunk. A felhozott példák csak megerősitnek szándé-
kunkban. Egy csepp okunk sincs, amaz egykét szemfor-
gató, szenteskedő kollega ur nehány év óta nálunk is
divatba jött üzletét megkívánni vagy irigyleni. Tudjuk
azt is, hogy vegyes elemekből álló nagy olvasóközönsé-
günk e részben tökéletesen velünk tart. Nekünk más a
dolgunk.

7013. N.-Oroszi. S. A színmü az illető helyen át-
adatott.

7014. Szendrő. J—szky F. Hiszen jár az a lap rende-
sen — miért hát a kérdezősködés?

SAKKJÁTÉK.
212. sz. feladvány. — Bankos KárolytóL

(Kun-Szent-Miklóson.)
Sötét.

* b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 207-dik számu feladvány megfejtése.
(P. Linától Hannoverben.)

Világos. Sötét.
1. He3-c4 Ke6-d5:A)
2.Vel-e4-r Kd5-e4:C)
8. Fe8—c6fmat.

A)
1) Hí5-e3B)
2)Bd5-e5:t Ke6-f6:
8) FgS—h4f mat.

Világos.
B)

Sötét.

) F f 2 - e 3
2)Bd5—e5:f Ke6-f6:
3) Bfl— f6:-rmat.

C)
2) Kdö—c4:
3) Ve4—c6fmat.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben : Fülöp Jozsef.
— Bucsányban: Tomka Kálmán.— Pécsett: Rittkay János.
Rimaszombaton : Terhes Lajos. — Sárospatakon : Róth
Kálmán. — Moór on : Radványi Vilmos. — Nagy-Kikindán:
Wolsinger Izidor. — Debreczenben : Zagyva Imre. — Sper-
ber F. — Pesten : Cselkó György. — Vekerle László. —
Budán : Medgyesi Ödön.

Folyvást előfizethetni

VASÁRNAPI UJSÁG
és

Politikai lljdoiiságok
1864-dik évi folyamára.

Elöfizetési föltételek:
A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt postán

küldve, vagy Buda-Pesten házhoz hordva:
E g é s z é v r e ( j a n u á r — d e c e m b e r ) . . . . 10 ft.
Fél é v r e ( j a n u á r — d e c e m b e r ) 5 ft.

Csupán Vasárnapi Ujság:
Egész évre (január—december) . . . . 6 ft.
Fél évre (január-június) 3 ft.

Csupán Politikai Újdonságok:
Egész évre (január—december) . . . . 6 ft.
Fél évre (január—junius) 3 ft.

CI^"" Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy ti«z-
telet példány nyal szolgálunk. A pénzes levelek bérmente*
küldése kéretik.

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

(Pest, egyetem-utcza 4-ik szám alatt.)
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TARTALOM.
Gróf Nádasdy Lipótné (arczkép). — Népdalok. Tolnay

Lajos. — A hittagadó. Jókai Mór- — Moldvai vándor-
lásaim (folyt.). Petheő Dénes- — Egy szétrobbant ház
Pesten (képpel). — Sarengrad és Prigina-Glava (képekkel).
Z. G. — Menyegzói szokások és népviseletek száz év előtt
az alföldön. P. Szathmáry Károly —Apróságok. — T á r h á z :
Közintézetek, egyletek. — Balesetek, elemi csapások. —
Mi ujság? — A magyar Akadémia palotája. — Nemzeti
szinház. — Budai népszinház. — Szerk, mondanivaló. —
Sakkjáték. — Heti naptár. — Melléklet : Egy ujszülött
üdvözletéül. Huszár Béla. — Farsangi okoskodás a bor-
ivasról. —Alföldi népbabonák. Szántay Aladár. —Egyveleg
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A Vasárnapi Ujság 3-ik számához 1864.

Fél iv melléklettel-

Egy ujszülött üdvözletéül.
( H u s z á r B é l á n a k első karácsonyi ajándékai H u s z á r

^ G y u l á t ó l . 1857.) «) 1

Üdvöz légy, piros bimbócska, egy zöldelő ágon,
Ártatlan kis gyönyörüség e rút s rosz világon,
Édes kedves aggodalma apádnak, anyádnak,
Siró, rivó sarkantyúja a Huszár-családnak.

Zöld fátyolos bölcsöcskéd van, az a te világod,
A fürösztés keserved, s az álom boldogságod;
Mulatságod ajtó-kilincs, és egy kép rámája,
Bajod, gondod, ellenséged : pólyád pántlikája.

Zajgó tnnger ez a világ, kis gyöngyszem vagy benne,
Bár életed mindig ilyen nyugodt, csendes lenne.
De majd jő a sebes hullám, hogy hányjon és vessen, —
No, de ha már közénk jöttél, az Isten éltessen!
Ezt kivánom az Istentől, — hanem azt meg tőled,
Ne szakállal bizonyítsd, hogy férfi vált belőled;
Hanem légy az, e szó szoros, teljes értelmében,
Erős, bátor, becsületes, jó s bal szerencsében.
S mert utánam, ki , mint látod, szeretek költeni,
Semminemü aktívumot nem fogsz Örökleni,
Azt a keveset, a mi lesz, elpufolván szépen —
E rosz versst, édes öcsém, vedd, örökségképen.

Maholnap csintalan gyerkőcz fog belőled válni,
Hidegben ugy, mint melegben künn fogsz szaladgálni,
Fogdosod a verebeket, játszol egygyel-mással,
Kínozod az embereket ostorpattogással.

Fuss, pattogj, mászszál e fára, ennek meg kell lenni,
Ki e korban nem csintalan, abból nem lesz semmi,
Télben csinálj hógolyót, és csúszkálj kis szánkákkal,
Nyárban játszszál szembekötőst az apró lyánkákkal.

Hanem legkedvesb játékod a háboru legyen,
Ha beverik is fejedet, az semmit se tegyen,
Mert az erő a magyarnak szükséges jószága,
Mióta a sok veszélytől hemzseg az országa.

De van ám még szükségesebb : a tudomány, az ész,
Erre fordíts minden gondot, hogy ha már nagyobb lészsz
Mert ez nap, mely világot ád az ember lelkének,
Enyhet, vigaszt, boldogságot, gondtelt életének.

Ne válogass, hanem tanulj mindent öszsze-viszsza,
Hogy mint tanult, okos ember jöhess egykor viszsza,
S legyen sorsod bármilyen rosz, bármilyen fatális,
Rá mutathass a fejedre : itt a kapitális.

Tárezád sokszor lapos lészen, ezt jól tudom, mert hajh
Ez ellen hiába küzdünk, ez már családi baj;
Azért ha fejed teli lesz, hasznodra fog válni,
Szolgabiró sem képes ily kincset exequálni.

Ha elvégzed a tanulást, s világba fogsz menni,
Tudom, hogy első dolgod lesz, szerelmesnek lenni:
Apád is igy járt, meg én is, te is igy fogsz, mert hajh!
Ez ellen hiába küzdünk, ez is családi baj.

Édes az első szerelem, ne is *-ettegj tőle,
Hanem vigyázz, hogy házasság ne váljék belőle,
Ne hogy ugy járj, mint Ézsau, ki egykor od' adta * *
Mindenét egy tál lencséért, éhségnek,miatta.'

• « • • .

Mert valamint künn a kertben, ugy\a nagy világban
Sokszor fulánkos méh rejlik a legszebb virágban,
A leány szép selyembogár, s ha nem tartunk tőle,
Körülhálóz, és azután lepke lesz belőle.

Ne gondold, hogy mindegyikre ráillik e tétel,
Nincsen oly szabály, a melyből ne volna kivétel.
Aztán . . ki igazán csalfa, meg kell adni annak,
Bár mit mondjunk ellene, hogy szép szemei vannak.

Azért csak szeress, mig birsz, és szived ki nem égett
Ne hadd el a szép lyányokat, egy csalódás végett,
Addig lészsz boldog, mig vágyad szerelemért kiált,
Ezt én mondom, kinek szive már bankrottot csinált.

Mulass, járd be a világot, hajhászd az élveket,
-••oltsd kéj közt, az ugynevezett bolondos éveket,
gy majd meg fogod ismerni, a nagy igazságot,

H ° g y a világ muló kéjt ád, és nem boldogságot.

) A korán hunyt Huszár Gyula hátrahagyott irományai
közül közöljük e költeményt. Ez is tanúsítja, hogy a fiatal
szerzőben egy szeretetreméltó költői kedély vesztét gyá-
szolhatjuk, mely a legszebb reményekre jogosított. A ver-
sezet megértésére nézve tudni kell, hogy Huszár Gyula a
nógrádi Huszár-családnak tagja volt,s ennek egy ujszülött
csemetéjét, unokaöcscsét, üdvözölte a fentebbi kedélyes
sorokban. A kis Béla azóta testben, lélekben gyarapodik,
de költői lelkü bátyját, Gyulát, alig 20 éves korában, 1858-
ban kiragadta a halál az élők sorából. — Szerk.

Sok élv vár rád, — egy nagy bánya csupa kincscsel tele,
Hanem vigyázz ám magadra, s meszsze ne menj bele,
Mély üreg az, ismerje meg a ki csak beférhet,
De jaj annak, ki meszsze ment, és vissza nem térhet.

Hideg Tan ott, szived tehát melegen dobogjon,
Sötét van ott, lelked lángja előtted lobogjon,
Ha eltévedsz, igaz utat e szemfénynél keress,
S bár mit látsz, bár mit tapasztalsz, higyj, remélj, és szerese.

Ne légy rost, a küzdés terén jókkal egyesülni,
Mindenért a mi szép s nemes, tudj fellelkesülni,
Ha szükség, a becsületért vessd meg az életet, —
Szeress minden jó barátot, s gyűlöld a szemetet.

Ne feledd el, hogy magyar vagy, sőt büszkévé tegyen,
Kebled legszentebb érzelme, honszeretet legyen,
E drága kincs, mit Istentől nyert a kebel mélye
A férfi sziv szentélyének legszebb ereklyéje.

A játékos gyermekévek ha eltávozának,
Ne csak szeresd, de használj is az édes hazának,
Légy hű fia a fény között, ugy mint a borúban,
Okos tettel a békében, karddal háboruban.

Ilyen légy, és én hiszem, hogy ilyen is fogsz lenni,
Az erős sejtelmek ellen, mit sem lehet tenni,
S az én lelkem is bir ilyet, mit elődbe tárok,
Édes öcsém, én tetőled nagyou sokat várok.

Mert hiába, nem fogsz mindig naphosszat bubálni,
S ha egyszer be hagytad magad közénk verbuválni,
És ezredünk nagy reményű közlegénye lettél,
Bizonyítsd be, hogy magyar vagy s Huszárnak születtél.

Légy bimbóból örök zöld lomb, hervadhatlan ágon,
Vigasz, — kivétel, kárpótlás e rut s rosz világon,
Beteljesült reménysége apádnak,, anyádnak,
Érdem-pénze, dicsősége a Huszár-családnak.

Farsangi okoskodás a borivásról.
Szegény Ádám ősünknek botlása után, —

mindamellett, hogy vigasztaló-társat is kapott, —
igen szomoru sorsa lehetett. Nem ismerte a gond-
üzö, buoszlató, bajölö és bánatgyilkos nedvet, nem
birta mibe fojtani aggályát, nem volt képes elte-
metni szomját, s az utóvilág is igy sinlett mind-
addig, mig némelyek szerint Mózes, mások nyomán
Bachus,va.gy az Irás értelmében Noe, ama vigasz-
dús italt, melynek neve bor, föltalálta.

Hogy az első készítmény valami nyomorult
nedv lehetett, tanuskodik neve; mai napság is,
midőn rosz bort iszunk, akaratlan is igy szólam-
lik meg ajkunk : brrr! A bor szó csak aztán ala-
kulhatott, miután a képzékeny nedv kellemes ha-
tással törekedett lefelé.

Azt mondják: minden jónál ott sompolyog az
ördög. Ez nagyon valószinü. Noétői is elvette a
poharat, s ily tanitást adott neki : oda vezetett
egy bárányt, egy oroszlánt, és egy disznót;
mindháromnak vérét vette, s külön edénybe eresz-
tette; s midőn e tetten Noe elbámult és kérdené,
mire való mindez? igy válaszolt : Nézd, én e vért
mind egy edénybe vegyitem, most hozzá öntőm a
bort is; s mert te halandó ember vagy, jól megje-
gyezd, a mit mondok :

Valódi bor ama sajátsággal bir, melylyel e
vegyitek. Ha belőle egy pohárral iszol : kedélyes,
ártatlan, és vidor leszesz, mint a bárány; ha két
pohárral^ hörpentesz : e r g s , bátor, és vitéz fogsz
lenni, mint az oroszlán; ha háromig fokozod :
disznó természetét öltöd föl, s épen ugy fetrengsz,
mint az. Erre leültek, s próbát tettek; az ered-
ményt tudjuk. A sátán jobban ismervén mindent,
szerencsésen kereket oldott, Noe pedig mindjárt
az első kísérletnél megbukott.

Persze sokat nyom a latban ama bizonyosság
is, hogy még nem létezett nemzet, mely az ivást
nem_ kedvelte volna. Judás nem birván borhoz
jutni, mesterséghez folyamodott; vette a vizet
mint tanitója, de biz abból csak sör lett. Innét egy
németalföldi, midőn a Vezúv tetején egy pohár
lacrimae Christihöz jut, fölhajtván azt, igy sóhaj-
tott fől : O Uram! mért nem könyeztél nálunk
is! ? Hihetőleg ő ez ideig csak a sört ismerte. Más
nemzetbeliek, melyek sem ezt, sem azt nem isme-
rik, inkább csinált itallal élnek, mint a puszta viz-
nél maradjanak : a néger falevet iszik, s pálma-
bornak nevezi; a keleti nép rizslevet ezörpöl, az
amerikai agavével él, az orosz viz és kovászléböl csi-
nál italt, a tatár lótejből ereszt szeszes italt, mások
mérges gombák levét alkalmazzák, sőt a hölgyek
megezukrozzák a kukoriczalevet, mégsem isz-

nak vizet. Most már a török is bort iszik, ha
hozzá juthat, de mikor kancsót ragad, igy szól:
Uram Mohamed! hunyd be a szemed!

Hanem szó a mi szó, van is a bornak valami
nemes hatása.

Plato csak szigoru ember volt, mégis hely-
benhagyta a boritalt, kivált 40—60 évig, mert
ugy mond : Eröt és vidorságot ad, egyetértés és
jóakaratnak kapcsa, s as ellenséget is baráttá
teszi.

Nehezen tudta ezt az egykori diák, kinek
Horácz e szövegét kellvén magyarázni: Omne tú-
lit punctum, qui miscuit utile dulci, *) társához
fordulván igy szólt : Pajtás! Horácz nem volt
korcsmáros !

De vannak a borozó életben kivételek is.
Teszem azt, midőn az ivó saját személyét is

fölcseréli; midőn az érzék végképen megtompul;
midőn valaki már nagy hangosan beszél, s folyton
azt kérdi : érted? na ugy-e érted ? midőn az ittas
önmagával disputái; midőn a pinczeajtónak is azt
mondja : tudod? de ezt csak neked mondom ám,
tudod? midőn azt veszi észre, hogy ivó társai
hagyták el, pedig maga távozik; midőn mások
sorsán sajnálkozik, s a boldog embereket is si-
ratja ; midőn elesik, s azt figyelmezteti, ki őt tá-
mogatja; midőn fölállás közben lábaival disputái;
midőn mindenkibe szerelmes, akivel csak találko-
zik; midőn egyik szónok, másik költő, harmadik
nyelvtudós lesz, a negyedik némává válik; midőn
egyik imádkozik, másik átkozódik, harmadik éne-
kel, negyedik tánczol; midőn az bölcselkedik, ez
tudós kérdéseket tesz; az mindenkivel barátságot
iszik, ez elalszik; midőn egyszerre finom becsü-
lettudó lesz, noha különben darócz ember; a má-
sik mindjárt poharat ragad, vagy birkózásra vállal-
kozik, noha különben jámbor ember. . . .

Ittas ember nem ismer tartózkodást; ha igaza
van, ajtóstól rohan a házba; mig egy másiknak,
mihelyt föltette Orbán süvegét, — pünkösdje van,
s az apostolok minden nyelvén megszólamlik.
Legszebb látvány, midőn háromféle ittas ember
halad együtt: Az elsőt előre tolja baja, s ha esik,
hasra esik; ezt hátravonja, s ha előre tolakodik
is, hanyatt dül; a harmadik jobbra balra kalimpáz,
s bár mennyire törekedjék egyenest menni, szük
neki az utcza; az sört, ez bort, a harmadik pálin-
kát ivott. -

Nézzük a históriai adomákat:
Egy 60 éves borivó urat az ital nagyon meg-

rontott, orvost hivattak neki, kinek elsö tanácsa
is az volt, hagyna föl a borivással; a beteg falhoz
fordul, s takarója alól igy mormog : Az ur soha
sem gyógyitott magánál idősebb betegséget;
persze az orvos fiatal ember volt.

Clarence herczeget halálra itélték; appellált
ugyan de csak annyiban, hogy a halálnemet ő vá-
laszthassa; a kegyelem megadatott, s ő egy bor-
ral telt hordóban kivánt megfulni; ugy is lőn.

Hát az a szép szüreti idő! Aratás, kaszálás
már elmult, a csűrök betakarittattak, a nap is
megjárta jótékony pályáját; de hátravan még a
java, szokta a magyar mondani, igaza van. A nap
nem kapott még érdemelt babért; a hálás termé-
szet szőlőlevélből illeszti azt homlokára szüretkor,
melynek jelentősége, eredménye és ünnepélye ép
oly nagyszerü, ép oly tökéletes, mint a teremtés
végpontja, az ember.

Ivásnál következő dolgokra kell vigyáznunk:
A latin s görög majdnem egyértelmüleg ca-

pitis diminutionak mondja az ittas állapotot, mi
körülbelül személyi jogvesztést jelent; mi meg-
meg annyit tesz : hogy másnak kell az ittas em-
ber gondviselését magára vállalni. A német tap-
lónak nézte a részeget, a magyar kitért előle. A
nevezett állapot Holofernesnek fejét vesztette el,
N. Sándorral legjobb barátját záratta le, atyját
Fülöpöt kardjával együtt asztal alá bujatta; Tor-
quatus, Antonius, Tiberius valóságos szörnyekké
váltak,Traján megállapodott a második pohárnál,
s midőn egy hadnagyának kardot nyujtott, igy
szólt : Érettem, ha jól kormányzók; ellenem, ha
zsarnokká válok; aztán meg-meg ivott, de poha-
razó társait igy figyelmeztette : íly állapotban
semminemü parancsomnak ne engedjetek.

Vén korában a spártai is ivott, de az iszonyu
eredménytől gyermekét részeg rabszolgája pél-
dájával riasztotta vissza. Egy bölcs, miután hátad

*) Szóról szóra : Az cselekedett okosan, ki a hasznost
e'dessel vegyitette.
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tengely nélkül 2 mérföldet utazott, s végre is ülve
maradt, azt a törvényt találta föl : Teljes ember
elül rakott szekér is kitérjen. A theológus Noe
történetével riasztja az emberiséget, őseink ame-
thistet hordtak maguknál óvszerül, mi két pohár-
nál állapodjunk meg.

Ha már mégis megesnék a baj, igy csele-
kedjél :

Igyál jó erős kávét borkővel vegyitve, vagy
egyél heringet, majd ihatol azután vizet; hideg
fürdő is hasznos, csakhogy nagyon erős dolog. Itt
vigyázz, hogy ugy ne járj, mint egy hivatalszolga,
ki a csatornába bukott; baja azonban nem lett, sőt
midőn azon bámultak, hogy bele nem fult, ily sza-
vakkal vigasztalta a körülállókat: Hála Istennek !
a bor nem eresztette be a vizet. Ha más okot nem
találsz a megállapodásra, akkor tégy ugy, mint
az egyszeri szabó, ki azért hagyott föl a borivás-
sal, mert egyszer részegségében kettős alakban
látta boldogult feleségét. 8. E. A.

Alföldi népbabonák. *)
A boszorkány-mesterek és boszorkány-asszonyok

tana.

A tudatlanság századaiban igen nagy befo-
lyású volt a népre s annak erkölcsi s szellemi éle-
tére a boszorkányság. Ennek főoka abban rejlik,
mivel a boszorkány-mesterek és boszorkány-asz-
szonyok igen eokféleképen tudták műtételeiket
véghezvinni.

1) A boszorkányok valami bűvölés véghez-
vitelére legtöbbször használták a varázs-füveket.
E füveket különböző időben és különböző^ helyen
és különböző eszközökkel szedték le. Éjfélben
szedtek szederfabokor lángjánál páfrán-virágot.
— A hosszu élet füvét pedig olyan ollóval vág-
ták le, a melylyel egy szabó 77 éves koráig, 77
halálra való ruhát varrt. — A szerelemfű gyöke-
rét akkor szedték, mikor a hajnal legelsőben fel-
tünt. A házasélet-füvet, mikor a madár költeni
kezd, szép harmatos alkonyon, a pacsirta és fiil-
mile nótájánál. — A szívbetegségre való füvet a
harmadik kakasszóláskor. — A jámborság füvét a
halottak éjszakáján, éjféli 12 órakor. A varázs-fü-
veket aztán különféle módon alkalmazták, a mint
szeszélyök sugallta, s a mint az a csudálatosság-
gal és büvösséggel legjobban összeférhetőnek lát-
szott. Az orvosi tudomány alaptételeit némileg ta-
nulmányozniok kellett, s mindent erre épitettek,
n. v. a mely fűről bizonyosan tudták, hogy az eb-
ben a betegségben használ, az egyszerű dologból
nagy zajt és lármát ütöttek.

Sok ókusz-pókusz, lári-fári, lirum-lárum féle
haazontalanságot adtak hozzá, a büvöletesség és
csudálatosság előmozdítására. S ha megtörtént az
— a mi gyakran meg is történt, — hogy az illető
baját nem tudták kigyógyitani, akkor ezen haszon-
talanságok valamelyikének elmulasztását vetet-
ték okul.

Ilyen bohóságok voltak : a) Az első és har-
madik kakasszólás vagy kukorikolás. b) valamely
szent mesés helynek 9-szeri körülkerülése, c) A
bűvös szavaknak 9-szeri elmondása, d) 9-szer
egymásután letérdepelni, e) 9-szer egymásután
keresztet vetni, f) 9 szál szőrt a szemöldökből
kihúzni stb.

2) Igen gyakori volt továbbá a bűvös vizben
való megförö'sztés és az éhez tartozó hosszas cze-
remonia.

Az olyan egyén, a ki beteg vagy szerelmes
volt, elment a boszorkányhoz, a ott elpanaszolta
baját.

Ekkor a boszorkány mormogott, s tanácsot
kért a boszorkányok nagy királynéjától. S a mű-
tét következőleg ment véghez : A boszorkány a
vizbe olyan füveket vetett, a melyek épen a be-
tegség gyógyszerei valának. Ekkor elkezdett ujra
mormogni, és körülkerülte 9-szer a megfüröszten-
dőt, kereszteket vetett rája. Háromszor fürösztette
meg a beteget, alkonyban, éjfélben és hajnalban.

3) A kenetek. A keneteket többféle folyadék-
ból keverték össze, volt abban harmatviz, sár-
kánytej, angyalolaj, szerelem-jószagú, s bubá-
nat-kenöcs, gyöngyvirág-balzsam, liliom-lé, stb.
Ezekkel a kenés következő módon történt: Elő-
ször az üveget szentelte meg a boszor&ány, aztán
a betegnek azon tagját, a melyik fájt, elkezdte
kenegetni p. o. ha a szive fájt, akkor a szive kö-

•) Aa „alföldi babonát' tárgyazó gyűjteményem nem-
aoMra a Kisfaludy-társaság kiadásaiban fog megjelenni.
— St. A.

rül kente meg, azonban a kenést mindig kereszt
alakjában tette, s a kakas kukorikolása alatt.

4) A varázs-bot. A varázs-botról a boszor-
kány azt beszélte, hogy azt a botot éjfélnek ide-
jén az ördögtől lopta el, s avval bűvös mestersé-
geket tud az ördögök óráján véghezvinni. A bot
a fájdalom- és bánat-fájának ágáról van le vágva,
s virágillattal van megszentelve, a legtisztább
vizzel megmosva, s az ördögnek lelke van benne.

A bottal való műtét hasonlit az előbbihez,
csakhogy a bot nem gyógyitani, hanem rontani is
képes.

Az igaz szerelem kötelét megszakasztani, e a
szerelmes párokat örökös engesztelhetlen ellensé-
gekké tehette.

A boszorkány igy szólt :
,,En édes varázs-vesszőm, kit az ördögtől a

„Zajtva-kajla-, ajda-, mojda"-hegy tövénél aján-
dékba kapék, tedd meg nekem azt, hogy a biró
lány hűtlen legyen ahoz a kit szeret, átkozva vesse
meg azt, s gyülölje a sirig. Amen."

Mint a népmesékben zöngenek a varázs-
vesszőről egy dalt :

Bűvös vessző, suhintásod * ' "'
Fáj nekem
Mert azóta, az én rózsám
Hűtelen stb.

Továbbá a népmesékben gyakran előjő, hogy
a bűvös vessző, az elvesztett tagokat is vissza
tudta pótolni. Többször a boszorkányokról az
moDdatik, hogy szétdarabolt embereket állitot-
tak össze, s hoztak életre, a varázsvessző sege-
delmével.

5) Az igézés. Az igézés abban állott, hogy
valamely egyénnek sok ideig szemébe nézett a bo-
szorkány, s aztán átkát susogta rája. — S ha az
illető csodagyermeket szült, a nép ugy fejezte ki
magát, hogy a boszorkány megigézte.

6) A ráolvasás. Ez annyiból állott, hogy
9-szer mondott el valamit a boszorkány, s akkor
9-szer keresztet vetett magára, s a kire igy ráol-
vasott, az olyan lőn, a milyennek ő akarta.

7) A leszegezés. Ez a következő módon tör-
tént : A beteg embert egy halottas lepedőre fek-
tette a boszorkány, s karjait és lábait 9 kampós
fával leszegezte, s 9-szer valami bűvöst mormogott,
s a kivánsága teljesedett.

8) A varázs-köpés. A boszorkány a kis cse-
csemő szemeibe köpködött, s ha azon éjszakán a
gyermek álmatlan volt, a szülék mindjárt elkezd-
tek aggódni, hogy a boszorkány megvonta a gyer-
meket, s minden módon könyörögtek a boszor-
kánynő előtt, hogy gyógyítsa meg ujra, s a bo-
szorkánynő nagy kérés után, csakugy meg is köp-
ködte ujra a gyermeket, s az meggyógyult.

9) A var azs-fuvola. Ez a szomoruság és nyo-
moruság fájának ágáról volt lemetszve, s benne az
átoknak és boszunak lelke lakott. Mint a boszor-
kányok kifejezték magukat, ez volt, az ördög foló-
tája, a hol ezt megfutta a boszorkány, ott meghalt
valaki, azért a nép rendesen halál-tilinkónak
szokta nevezni, s mikor a kakas kukorikolt, —
akkor a fuvola is megszólalt, s minden titkokat
kibeszélt a boszorkánynak.

S a kiért a furulyát megfujta a boszorkány,"
annak elmult az ő szomorusága, s az a sirig tu-
dott szeretni, s nem csalódott.

E Varázsfuvolá némely faluban most is léte-
zik, az öreg emberek mutogatják, s azt beszélik
rólok, hogy azzal a háztól minden patkányt el le-
het űzni.

10. A bűvös szerek. A bűvös gyűrűk, kardok
gombostűk stb., a mit ha a boszorkány valakinek
tagjaira vagy ruhájára illesztett, — az mindjárt
meghalt.

A mesékben (a fehér lány, hamuszinszőke, a
sasorru bába) ilyen féle büvölésekről gyakran té-
tetik említés.

11. A fehér kigyó bőre. Ez a boszorkánytan
szerint igen hathatós orvosság, ezt adták be a be-
tegnek vizbe, s az rögtön meggyógyult.

12. A hajfürt-nyirás.A. legénynek a haját le-
nyírta a boszorkány, s azon lány szivére tette, a
kit a legény szeretett; s akkor mindaketten sze-
rették egymást, 8 házastársai lettek egymásnak.

13) A porral behintések. Az ördög porának
éjfélkori hintése, — bűvös szavak ismétlése, 8 a
kakas kukorikolása mellett szintén gyógyerejü
volt.

14) Az akasztott ember ruhadarabjai. A fel-
akasztott ember ruhájából elmetszett a boszorkány
egy darabot, s evvel bűvölt.

15) A boszorkány-imádság. A boszorkányok

tudtak olyan imádságot, a mit ha elmondottak, a
beteg mindjárt meggyógyult.

16) A boszorkány-tükör. A ki ezen tükörbe
betekintett, az rögtön meg lőn büvölve, s a bo-
szorkány hatalma alá esett.

17) A régi kötélcsülök. Ha ezt a boszorkány
magánál hordta, mindenféle bűvös mesterségeket
véghez tudott vinni. Innen van az, hogyha vala-
mely falu alá komédiások mennek, némely parasz-
tok keresetlen kötélcsülköt tesznek zsebeikbe, —
mivel azt hiszik, hogy annak oly ereje van, misze-
rint a komédiások semmiféle bohóságot nem tud-
tak mutatni, s mindent elfelejtenek a kötéCcsülök
miatt.

18) A vak holló. A boszorkány a hollónak
mind a két szemét kiásta s aztán evvel a vak hol-
lóval bűvölt; mihelyt a beteg sebét a vak holló
szárnya megérinté, a fájdalom elmult.

19) A boszorkány-tüz. A ki a boszorkány-
tüzet éjfélkor égni látta, annak vagy meg kellett
vakulni, vagy mind a két szeme megfájdult, e ez
csak ugy gyógyult meg, ha 9 napig, 9 perczig, 9
éjfélen át, s 9 kakas kukorikolás alatt mind a két
szemét bekötve horda.

20) A mágyiás edényekbevaló főzések. E mű-
tét igen régi; már Kis Bálint,,magy ar régiségek"
czimü művében emlékszik róla.

A boszorkányok mindenfélét összekevertek, s
s azt régi mágyias edényekben főzték, s a főzés
alatt a betegnek nevét szüntelen mormogták.

A ki ezen ételből evett, annak elmult minden
bubánata, annaü megszünt minden fájdalma.

A monda szerint a boszorkányok ily étellel
ezer betegséget tudtak meggyógyítani.

Ez ételtől a szerelem betege is meggyógyult.
S ha hűtelen volt szeretője, ujra hű lett hozzá, 3
a koporsó bezártáig szerették egymást.

Ennyi mind az, mit a boszorkány-mesterekés
boszorkány-asszonyok büvöléséről összekeresget-
tem. A t. olvasónak e nehány lapon adom a kö-
zépkori századokból a bűvös mesterségek és mű-
tétek sorát, a mit egy szóval boszorkány-abéczének
nevezhetünk. Szántay Aladár.

Egyveleg.
"* (Az idei farsangot Párisban) nagyszerü

álarezos vigalommal készülnek befejezni. A csá-
szári udvarnál sokat beszélnek egy whist-parti-
ról, mely 52 élő kártyával játszatnék el. — Négy
első rangu szépség, két barna és két szőke a ki-
rálynőket, négy inposant egyéniség a királyokat,
négy lovag a parasztokat képviselnék. — A többi
kártyát rajzok tüntetnék elő, melyeket az illetők
vállaikon viselnek. Az igaz, hogy a sakkot lehet
élő alakokkal játszani, —» a mint ez már többször
történt is, de az élő kártyáknak keveréséről, eme-
léséről és kiosztásáról alkalmasint megfeled-
keztek.

** (Batty oroszlánai) közelebbről Berlinben
egy embert majdnem szétszaggattak. Ez ugyanis
etetés alkalmával nagyon közel talált menni a
ketreczhez,s karját az egyik oroszlán megragadta,
mire a többi is oda ugrott. Erre Batty villámsebea-
»éggel a ketreczben termett s az oroszlánokat ösz-
szekorbácsolva szétverte. Az oroszlánszeliditőnek
semmi baja nem lett, bár ruháit a vadállatok mind
összetépték. A szerencsétlen sebesült csak igy
menekülhetett meg, sérülése azonban nem élet-
veszélyes.

** (Uj romboló szerek.) Toulonban jelenleg
egy uj szerkezetű vértezett hajót készitenek,
melynek formája olyan, mint a kos feje, s feladata,
hogy ágyuk nélkül, taszító erejével hasson. Neve
„Le taureau (bika). íly vértezett hajókból egész
hajórajt szándékozik készittetni a franczia kor-
mány Renaud tengernagy vezérlete alatt, a ki az
eddigi építést is vezeti. Angliában viszont Arm-
strong oly 600 fontos golyót vető óriás ágyút ké-
szittet, mely, mint a kísérletek bebizonyítják, a
legvastagabb aczélvérttel ellátott hajók boritékát
is papirosként hordja keresztül.

** (Vitéz öszvérek). Az amerikai háboru szín-
helyén történt, hogy közelebbről egy éjjel, az
egyik unionista tábornok hadának sánczait a se-
paratisták megtámadták. A tábor mellett külön
korlátok közé rekesztve 50 öszvér állott. Ezek az
első lövésekre megijedve, nyilast törtek maguk-
nak, megiramodtak kifelé. Utjok épen az ellenség
felé irányult, mely az állatokat támadó lovasság-
nak vélve, hanyatt homlok ̂ visszafutott. S e derék
hadsereg, mely még az öszvérektől is magszalad,
egész népfajt akar járomba hajtani.

Felelőa *zerke«rtő Pákh Albert (Ukáaa : magyar-utoza 1. »zani alatt).
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ROB-LAFFECTEUR
(Franczia- s Oroszországban és Ausztriában
egyedül elismert) tulajdonságairól kellő fel-
világositást nyujt a minden könyvárusnál és
ügynököknél kapható ily czimü röpirat:
„Brochure über die vegetabüische Heilme-
thode des Dr. Boyveau-Laffecteur."

E röpirat szerint a minden országok leg-
első orvosai által ajánlott ROB, töményitett
növényi szörp, az ízlésre nézve igen kelle-
mes s könnyen bevehető szer. Számos kór-
házban és jótékonysági egyletben hasz-
nálatban van az. A szárczagyökérböl készült
hashajtó szörpöt (Syrup Sarsaparilla) stb.
messze fölülmulja, s egyszersmind helyette-
siti a halmájolajat (Leberthran), az anti-
scorbuticus szörpöt, valamint a hamiblagot
is (Jod-Kalium).

E vértisztitó növényi szörp csak akkor
ralódi, ha ezen aláírással van ellátva : „Gi-
randeau de St. Gervais." Alaposan és
rövid idö alatt minden egyéb merkuriális
anyagok használata nélkül, gyógyit ujabb
és elévült ragályos nyavalyákat. A Rob-
Laffecteur a hajdani királyi gyógyászati
társulat s egy királyi rendelvény által
1850-ben Belgiumban elismertetett. Ujabb
időben a Rob eladhatási és hirdetési joga
még az egész orosz birodalomban is enge-
délyeztetett.

A föügynókök nevei :
Angsburgban Kiesling J. Baden-Baden-

ben Stehle. Bécsben Fritz testvérek, Wil-
helm Ferencz és társa, Moll, Steinhauser,
Ö Felsége gyógyszerésze. Berlinben Grun-
zig és Ludwig illatszerészek. Brémában
Stoffregen, Hoffschlager utóda. Brodiban
Franzos. Bakurestben Steege, König. Drez-
dábanSalomon gyógytára.Majnái Frank-
furtban Frieschen J. M. Hamburgban
Gotthelf V. Ilannoverában Schneider. Jas-
syban Lochmann. Krakkóban Moledzinski.
Lipcsében Taschner M. Lublón Wareski.
Mainzban Galetto D., Schleppe. Moszk-
vában Grosswaldt füszerész. Odcssában
Koehler. Pesten Török József fóügynök,
Wágner. Prágában P»oskowetz József.
Sz.-Pétervárott nagybani eladás a gyógy-
szerészek raktárában. Varsóban Sokolowski,
Mrozowski, Gallé fúszerészek.

fM?" A központi raktár létezik Párisban,
dr. Girandeau de St. Gervais-nél, rue
Richer, nro. 12. — Hamisítások ellen óvás
tétetik. Minden elöforduló esetekben a sza-
lag elkérendő, melylyel a dugasz boritva
van, és melyen az aláirás: Girandeau St. Ger-
vais találtatik.

Hartleben és társai könyvkereskedé-
sében Pesten (váczi-utcza 17-ik szám)

kapható:
Legujabb és bővített

LUSTÁLÓ
vevés- és eladásra.

Tartalmaz : átalváltó-, átszámító- és
kamat-táblákat, minden eddig megje-
lent hivatalos árszabályokat.uj pénz-
ben, — továbbá : tuczat-kiszámitást s
fontok átváltoztatását latra.
Második bővített kiadás. Ára 88 kr.
Postán bérmentesen átküldvelft.lOkr.

Ezen hasznos és szükséges kézikönyv
különösen ajánltatik kereskedők, mé-
szárosokkal- és gyümölcsárulók, —
szóval minden kereskedelmi egyének,
gazdasszonyok és szakácsnék figyel-
mébe. Magában foglalja mindennemü
árak (tudniillik font, öl, mérték, darab,
véka) feltalálását % krajczártól kezdve
100 forintig. 477 (1)

uzenuet évi r» • " *
pasztalatai és V £v.akorlatának, ta-
tanárok utasitása; e s ¥ t ü n ö b b európai
delési órái a Jozsef "ti* g/,<5?1

yÍt R e n "
G r o s s z - h á z b a n . ^ n h é t SZámU

délelött l l órától 12,-e hé/a

2 órától 4-ig. - Szegények
ingyen minden rasámapmap a dél^t

órákban. 470(5-4)

Bécs indulás 8 óra — percz este
'est

Czegléd . .
Szolnok . .
Püsp.-Ladány
Debreczen
Tokaj . .

Megjelent HECKENAST GUSZTÁV könyvkiadó-hivatalában
Pesten egyetem-uteza 4-dik szám alatt, s minden könyvárus- és

könyvkötőnél kapható :

Határidő-naptár,
m i n d e n n e m ü

hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők, orvosok, gazda-
tisztek, utazók és üzérek számára,

TARTALOM.
Naptár. — Kisorsolási naptár. — Bélyegdij. — Törvénykezési szünnapok. —

Norma-napok. — Melyik napokon zsidót perbe idézni nem szabad. — A buda-pesti
cs. k. postahivatalok hivatalos órái. — Határidő-naptár.

16-rét. Angol vászonba kötve ára 1 fi. 20 kr.

A csász, királyi szabad, tisxavidéki vasut.

MENETREND, 9188

érvényes 1863. év dec. l-töl kezdve az 1863—64. évi téli-havakra.
I. Kassa és Nagyvárad felé:

6
9

10
1
3
5

25
27
27
26

25

reggel

délután

Miskolcz . . indulás 7 óra 29 percz este
F ó E 8Forró-Encs 8
Kassa . . . . érkezés 10
Püsp.-Ladány indulás 1
B.-Ujfalu . . „ 3
Nagyvárad . érkezés 4

50
„ 34
„ 58
.i 13
„ 38

délután

II. Arad felé:
Bécs indulás

est „ 6
Czegléd . . . „ 9
Szolnok . . . „ l l

8 óra — percz este
6 25 reggel25

47
19

Mezö-Túr . . indulás 12 óra 54 percz délut
C s l l h / 3 21
C.sllh/ „ 3
Arad érkezés 5

21
27

III. Kassa- és Nagyváradról Pest és Bécs felé:
Kassa . . .
Forró-Encs
Miskolcz .
Tokaj . . .
Debreczen
Püsp.-Ladány

zolnok . . •

indulás 5 óra — percz reggel
6
7
9

12
1
4

23
52
35
12
45
44

délután

Czegléd . . . érkezés 5 óra 41 percz este
PestT „ 8 „ 37
Bécs „ 6 „ —
Nagyvárad . indulás 10 „ 6
B.-Ujfalu . . „ l l „ 34
Püsp.-Ladány érkéz. 12 „ 48
~ - - - 5 „ 41Czegléd .

IV. Aradról Pest és Bécs felé:

. érkezés

reggel
délelőtt

délután

9 óra 30 percz délei.
1 2 « 6 » „

2 „ 32 „ délután
4 „ 22 „

Czegléd
Pest . .
Bécs. .

5 óra 33 percz délut.
8 „ 87 „ este
6 ,, — ,. reggel.

Arad indulás
Isaba . . . .

Mező-Túr . .
Szolnok . . . n

A közállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett részletes
menetrendben van kimutatva.

CS" A debreczeni vásárok alatt Czegléd és Debreczen között a csász. kir.
izab. osztrák állam-vasuttársaság-vonataihoz csatlakozólag, a személyvonatok mind-

két irányban naponkint kétszer fognak közlekedni; — miről részletes tudósitás
annak idejében közzé fog tétetni.

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

kmt reggel 3 /t órakor. (Az utasok fölvétele nincsen korlátozva.)
Nagyvárad—Kolozsvárra : Indulás Nagyváradtól naponkint este 6% órakor. Érkezés

Nagyváradra naponkint reggel 6s/» órakor.
Nyiregyháza-Szathmár : Indulás Nyiregyházáról vasárnap, szerdán és pénteken este

6 órakor. Érkezés Nyíregyházára hétfőn, szerdán és szombaton reggel 2 órakor.
Nyíregyháza-Beregszász : Indulás Nyiregyházáról naponkint reggel7órakor.Érkezés

Nyíregyházára naponkint este 5 órakor.
Nyíregyháza-Nagybánya : Indulás Nyiregyházáról hétfőn, kedden, csütörtökön és

szombaton .este 6 órakor. Érkezés Nyíregyházára vasárnap, kedden, csütörtökön
és pénteken reggel 2 órakor.

Tokaj—S.-A.-Ujhely : Indulás Tokajból naponkint este 7 órakor. Érkezés Tokajba
naponkint reggel 4 /i órakor.

Kassa-Löcse : Indulás Kassáról naponkint éjjel 12 órakor. Érkezés Kassára naponkint
éjjel 12% órakor. " *

Kassa—Przemysl: Indulás Kassáról szombaton délután 2 órakor. Érkezés Kassára hét-
főn és pénteken délelőtt 10 órakor.

Kassa—Szigeth : Indulás Kassáról naponkint éjjeli 12'/i árakor. Érkezés Kassára napon-
kint éjjeli 12 óra 50 percz.

Kassa—Munkács : Indulás Kassáról naponkint éjjel 12'/i órakor. Érkézéi Kassára
naponkint éjjel 12 óra 50 perczkor.

o) Az igazgatóság.

Irodalmi újdonságok.
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DEMJÉ1V és SEBES könyvkereske-
désében Pesten megjelent, s minden

rendes könyvárusnál kapható:
Rónay Jáczint. Fajkeletkezés az

embernek helye a természetben és
régisége. Tiz kőnyomatu ábrával.

2 ft. 50 kr.
Pongrácz Emil, báró. Gyöngyvirág.

Regény. 2 kötetben. Ára 2 ft.
Irodalmi Hirdető. Megjelen időhöz

nem kötött folyó számokban. Elő-
fizetés egész évre 1 ft. A honi iro-
dalom terjesztése és ismertetése lévén
főczélja, minden irodalombarát szives
figyelmébe és pártfogásába ajánl-
tatik.

Magyar Fényképész. Kézikönyv fény-
képészek és műkedvelők számára. Irta
Tömösváry László(okleveles gyógy-
szerész). 8-rét. 220 lap. Ára 2 ft.

Növény-honosítás, számos technoló-
giai közlésekkel megbővitett 3-dik
kiadás. Irta Katona Dienes, kiadta
Kodolányi Antal. Ára 40 kr.

Veuinger Vincze. Könyvviteltan,
egyszerü és kettős. Ára 1 ft. 60 kr.

Kamat-tábla, 5%-es, más kamatlábrai
alkalmazással is, kidolgozta Keresz-
tes Ferencz (a hazai elsö pesti taka-
rékpénztár tiquidatora). Ára 50 kr.

Rendszabály a községi közgyámok
számára, az árva-vagyon kezelésére
nézve stb.,kidolgoztaGroffy Sándor.
Ára ' 50 kr.

Simonffy Kálmán. Dalvirágok, 40
legkedveltebb magyar dal, zongorára
ének- és dalszöveggel. Ára 3 ft.

Legnagyobb naptár 1864-ik évre
Megjelent Eggenberger Ferdinánd

akadémiai könyvkereskedésében Pes ten,
és kapható minden hazai könyvárusnál:

REMÉNY.
Honunk évkönyve.

N a p t á r 1 8 6 4 - d i k é v r e .
Szerkeszti

GIRÓKUTI P. FERENCZ.
T a r t a l m a .

Csillagászati naptár. — Irodalom, müvé-
szet, társasélet, adomák. — Hasznos tudni-
valók : állatorvoslás, gyümölcsészet, sely-
mészot, méhészet, földhitelintézetről min-
den tudnivalók. Növényjegyzék. Czimtár,
— Vásárok. — Hirdetések.

30 iv nagy 4-rét. 8 nagyobb és 70 kisebb
fametszettel.

t'blnos borítékba füzve áralft. 30kr.
Egy nagy jutalom-diszképpel (az alea
csoport) 1 ft. 60 kr. 465 (3—3)

Dr. Pattison

köszvénygyapotja
(Gicht-Watte)

gyógy- és óvszer a csúszok minden nemei
ellen; u. m. arcz-, mell-, nyak- és fogfájás,
— továbbá : derék- és vékony-fájdalmak,
fej-, kéz- és térd-köszvőny, nyilalás- és

tagszaggatások ellen.
Egy csomag ára 1 fit.
Fél csomag ára 50 kr.

Postai feladással 15 krral több.
Valódi minőségben kapható:

Pesten : T ö r ö k József gyógszerésznél,
király-utcza 7. sz. 472(3—9)

Életessentia
dr. J. G. Kiessowtól Angsborgban,
altest- és gyomor-betegségeknél nagy-
hirü és jónak bizonyult, valódilag
kapható a magyarországi főraktárban:

TŐRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnál Pesten király-utez*

7-ik sz. a. 458(6—6)
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft., egy

kisebbnek 50 kr. Posta utján két üveg-
nél keveaebb nem expediáltatik.
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Közgyülésrei meghívás.
Az osztatlan Földváry-nemzetség osz-

tályt előkészitő bizottmányának munká-
latai már annyira megérlelve levén, hogy
még csak a kihasitási terv megállapitása
van hátra, — ez pedig az egyes osz-
tályrészesek hozzájárulása nélkül meg nem
történhetvén; — ugyanazon bizottmány
határozatából ezennel tiszteletteljesen fel-
hivatnak az osztatlan Földváry-nemzetség
minden tagjai és osztályrészesei, miszerint
sz 1864-ik évi január 23-ik (huszonhar-
madik) napjára csupán e tárgyra nézve ki-
tüzött, s a szokott helyen tartandó sor-
kivüli közgyülésre, a mennyire csak lehet,
zemélyesen, s csak a hol ez teljességgel
nem lehetséges, törvényes meghatalma-
zással ellátandó teljhatalmu meghatal-
mazattjaik által mulhatatlannl és pedig
ugy megjelenni sziveskedjenek, hogy ezen
nemzetségi közgyűlésben az eljáró biró-
ságnak beterjesztendő kihasitási terv ok-
vetetlen és jogérvényesen megállapittat-
hasséfc. — Máskülönben mindazon osz-
tályrészes urak, kik ezen közgyűlésben
sem személyesen, sem meghatalmazott által
meg nem jelennek, kénytelenek lesznek
azon képviselettel beérni, mely a távol-
levőkre nézve az eljáró biróság által ren-
delve van. — Kelt Pesten 1864 évi január
hó 2-ik napján. 475 (2—2)

Glós Sámuel,
nemzetségi ügyvéd Uri-utcza 8. sz

Árverési hirdetmény.
A barsmegyei törvényszék, mint telek-

könyvi biróság részéről ezennel közhirré
tétetik, miszerint báró Majthényi Lászlóné,
sz. Peli Nagy Ludovikának 7140 ft. és
2317 ft. 80 kr. tökekövetelés és járulékai
kielégítése végett néhai Gyurcsányi Gábor
örökösei tulajdonához tartozó, 8 a Nagy-
Sáró község 8. számu telekjegyzőkönyv-
ben A I 1—20 sorszámok alatt foglalt s
biróilag 124,590 ftra becsült, nemkülönben
a Szódó községbeli 2-dik számu telek-
jegyzőkönyvben A f 1—8 sorszámok alatt
foglalt s biróilag 10,707 ft. 55 krra becsült
nemesi jószágok végrehajtási elárverelése
elrendeltetvén , első árverési határnapul
1864. évi január hó 28-ik napja, és második
árverési határnapul február hó 29. napja
mindenkor reggeli 10 órakor a helyszinére
Nagy-Sáró községébe tüzetett ki, mely
árveréshez a venni szándékozók a becsár-
nak 5°/o tevő bánatpénzzel ellátva, meg-
jelenni azon megjegyzéssel kéretnek fel,
hogy ezen jószágok csak a második árve-
réskor fognak a becsáron alul is eladatni.
— Az árverési föltételek a kebelbeli te-
lekkönyvi hivatalban tekinthetők meg, meg-
jegyeitetik még, miszerint ezen két hely-
ségben fekvő birtokok egymástól elkülö-
nítve is eladatnak.

Barsmegyei törvényszék mint telekkönyvi
biróságnak Ar.-Maróthon 1863., november
hó 28.án tartott tanácsüléséből.

476 (2—3) Törvényszéki elnök:
1786 sz. GAAL ALAJOS.

Érczkoporsód
szilárdabbak s diszesebbek, mint a fakopor-
sók, s nem drágábbak a fából készülteknél,
ajánlja az alulirt gyár mindazoknak, kiknek
azon szomoru kötelesség teljesítése jutott,
hogy szeretett öveik holttetemeit illő mó-
don eltakaríthassák.

Bescíiorncr A. M. és társa
elsö cs. kir. legf. szab.

érczkoporsók ío«jári raktára,
hol ezen érczkoporsók nagy választékán
kivül még mindennemü szemíodelek, ván-
kosok, matráczok, virágok stb. lehetőleg

legolcsóbb áron kaphatók, — létezik:
Pesten, a kis-hidutezában, a „vadász-

k ü r f szálloda mellett.
C^ 3" Vidéki megrendelések pontosan és

gyorsan teljesittetnek. 348(11—12)

M i n d e n n e m ű

takaró-papirosok
(Makulatiir)

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

Az állam által biztositott nagy sorshuzás
összes nyereménye

1 millió 92 ezer 200 porosz tallér,
beosztva következö főnyereményekre, tt. m.:

100,000, 60,000, 40,000, 20,000, 10,000, 8000, 6000, 5000, 4000, 3000,
2000, 1000 stb. tallér ezüst-pénzben.

Legközelebbi huzás 1864, január 28-án.
Egy eredeti részvény ára 10 ft. Fél részsorsjegy ára 5 ft. a. é.

C 3 Ámbár a befizetések ausztriai bankjegyekben teljesíthetők, a nyeremények
mégis ezüstpénzben fizettetnek ki. Sorshuzási lajstromok közvetlen a huzás után ingyért
és bérmentesítve küldetnek meg. Megrendelések gyorsan, pontosan és t i toktartás mellett
tel jesittetnek w w _ _,. ,

Hensler Karoly
478 (2—S) állampapírok-kereskedése által mainai Frankfurtban.

LILIOM-viz:
Franczia- és Angolország legelső orvosai által ajánlott bámulatos sikerü

szépítő- és mosdó viz.
mely a hölgyek öszhangzó véleménye szerint páratlan, s a melyről föltalálója kezes-
kedik, hogy a napégetést, szeplőt, kiütéseket, pattanásokat, sárga bőrt, májfoltokat,
szóvai minden börtisztátalanságot eltávolít, az arczot, nyakat, váltakat, karokat,
kezeket, hófehérré, puhává, finommá teszi, s azoknak fris ifju kinézést kölcsönöz.'

Ara 1 nagy palaczknak 3 ft. Ára 1 kis palaczknak 1 ft. 60 kr.

LOHSE szakáll- és szemoldök-növesztö-szere.
(Cydonia Cremé".)

Ezen szer egy év alatt európai hirre vergődött, miután ezer meg ezer férfiu
tömött szakállát s számtalan hölgy szép tömött, sötét szemöldökét nyert tőle.

A szakállnak a kivánt állást lehet vele adni, s a vöröses vagy szineha s;yott
selyemfinomak, s a hajhoz hasonlók lesznek általa.

Egy eredeti nagyobb tégely ára 3 ft. Egy kisebb tégely ára 1 ft. 60 kr.
m j ^ ^ ^ K ö z é p p o n t i r a k t á r : LOHSE-nál B e r l i n b e n , Jagerstrasse 46.
g | ^ ^ » A porosz kormányzó herczeg, a sachsen-meiningi herczeg, Schwarzen-

burg-Sondershausen és Lippe herczegek udvari szállítója, — és

PESTEN a magyarországi főraktárban TÖRÖK J.
gyógytárban, király-utcza 7-ik szám alatt. 457(5—6)

Franczia 459(6-6)

HAJFESTÖ-SZIR.
(Ghromatique Párisién.)

Ezen, Párisban és Francziaország
egyéb városaiban több év óta a legjobb
sikerrel alkalmazott haj festő- szer,
mely minden eddig e czélra használt
porokat, kenőcsöket és folyadékokat
kényelmes és biztos alkalmazása által,
valamint gyors és meglepő eredmé-
nyével — mely 10—15 percz alatt be-
következik — messze fölülmulja; min-
denki által könnyüséggel és az egész-
ségre káros hatás nélkül használtatott,
melylyel a haj fekete, barna vagy
szőke szinre tetszés szerint megfestet-
hetik.— Ára 1 dobosznak, használati
útmutatással együtt, 2 forint. Postán
szállitva 20 ujkrral több. — Kapható
Pesten a magyarországi főraktárban

TÖRÖK JÓZSEF
gyógytárban, király-utcza 7. sz. a.

Ezerszeresen megpróbált, s minden kéményre
alkalmazható szögletes és gömbölyü

kémény-fedélzetek,
melyek a füstöt azon pillanatban eltávolít-
ják és minden vihar ellen védik. Egy darab
ára 10 ft., pakolással együtt l l ft. 50 kr.

Vizzel zárolt

légmentes szoba-ürszékek,
5 ft. 15 ftig.

Minden árnyékszékre alkalmazható, vizzel
zárolt légmentes késefiietek, légzárlattal
együtt darabja 12 ft., egyszerü árnyék-
székzárak darabja 4 ft. Készít továbbá:
angol és horgony-árnyékszék-csökét,
s azokat a lehető legolcsóbb árért számitja:

MIKSITS KÁROLY.
Raktár : a városház hátamögötti rózsa-téren

468 2-ik szám alatt. (4—6)

Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
Figyelmeztetés. Tapasztalván, hogy a Seidlitz-porok szóról szóra az enyéim után nyomtatott, sőt a közönség ámítása

végett hamisitott névaláírásommal ellátott használati utasitványokkal adatnak el, a e végett a külső alak hasonlatosságánál fogva
saját gyártmányommal könnyen felcseréltethetnek; ezen hamisítványok megvételétől mindenkit azon megjegyzéssel óvok, miszerint
„az általam készitett Seidlitz-por minden katalyá.ja megkülönböztetésül hasonló készítményektől saját iparjegyem és
aláírásommal van ellátva; és minden egyes adag fehér papir-bnrkolatán ismerjelül viznyomásban „Moll's Seidlitz-
Pulver" látható."

Ára egy bepecsételt eredeti kaüilyának 1 ft. 25 kr. — Használati utasitás minden nyelven.
E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert házi-szerek között

tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél
levő hálairatok a legrészletesebben tanusitiák, hogy e porok rőgzött szorulásoknál, emészthetetlenségnél és gyomorhévnél;
továbbá görcsök, vese- és ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájásnál, vér-todulasnál, csúzos fogfájda-
lomnál, végül hysteriára, búkórra és hazamos hányásra hajlamnál stb., a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb
gyógyhatást eredményezték. — Az ez érteiembeni igenis kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről,
kik, miután nálok minden, gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü házi szerhez
folyamodtak, és ebben rongált egészségüknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gvógyszert meglelek — Ez elismerő-
iratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei-
gazdák, tanárok és hivatalnokok, sőt gyógyszerészekés orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek
ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségük csupán csak a Seidlitz-
poroknak rendes használata által állíttatott helyre.

PESTEN {
A főraktár létezik :

TÖRÖK JOZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt.
STElftBACII JÓZSEF ur kereskedésében, gránátos-utezában.

Ezen czégek alatt szintén megrendelhető:

a norvégiai „ B e r g e n " városból való valódi Dorsch-májhalzsir-olaj is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmarkommal és kimeritő használati utasitással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
előtt vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosb májhalzsir-faj a
Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
vonatott, hanem a bepecsételt üvegekben levö folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a
természet által nyojtatott. — E valódi Dorsch-májhalzsir-olaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
a mell- és tüdő-bajokban, seropuulus ea rachitis, köszvény és csúz, idült bőrkiütés, szemgyuladás, ideg- és több más
bajokban alkalmaztatik. . •_ _̂  ^ «• w « ^ ^ -n .<« . v...

• , MMá^W ¥ /A gyógyszerész B é c s b e n ,
295(21-50) Jfiíirwi*: I l l V l ^ l ^ A . $ ,%Um Storch", Tuchlauben.

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

Pest, januárius 24-én 1864.

Elöfizetési föltételek 1864-dik évre :

a Vasárnapi Ujság és Pelitikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. Fél évre ft ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft. — Csupán Politikai

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

háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk i
mára hirdetményeket elfogad, Hainburg és Altonában : Haasenstein és Vogkr. — M. Frankfi
ban : Olts Mollien és Jneger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — és Pesten : a ll
trNZgazdáNzati üjtyniikséii; is, Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 újkr.

novem-
.._ 10 krba;
italunk szá-

ikfurt-
ker

•jkr.

lapjainkban a legjelesb magyar juhász-
gazdák egyike, Czikhert Robert, 1809-ben
született Beszterczebányán Zólyommegyé-
ben. Szülei e város müveltebb polgárai közé
tartoztak, kik mérsékelt vagyonukat öt gyer-
mekök nevelésére gondolták legczélszerüb-
ben forditani. Elvégezvén az első öt iskolát
Beszterczebányán, a miskolczi ev. gymna-
siumba küldetett, hogy a magyar nyelvet is
magáévá tegye; philosophiát azután egy
évig Selmeczen, egy évig Pozsonyban hall-
gatván, íényes bizonyítványokkal jelent meg
a bécsi egyetemben, hol is mint rendes or-
vosnövendék már 17 esztendős
korában beíratott.

„De morbis metallurgorum"
(A bányászok betegségeiről) irt
értekezése után 1831-ben tudorrá
lett, s a 24 éves alapos müvelt-
ségü orvost a sors már akkor sze-
melte ki a magyar gazdaság szá-
mára, anélkül, hogy ez neki ma-
gának ekkor eszeágában is lett
volna. Feltünő, hogy a gazdászat
épen e zászló alól szedi minde-
nütt legkitünőbb embereit, s hol
volna még gazdasági tudomá-
nyunk, ha azt a külföldön Thaer,
Block, Burger, Sinclair, Dom-
basle, Liebig stb. nem világosítja
meg a tudomány fáklyájával, —
pedig ezek eredetileg mind orvo-
sok valának.

A mi fiatal orvosunkat is pá-
lyája kezdetén a sors az akkori
nagyhirü magyar gazdával, Klau-
zál Imrével hozá össze, ki szo-
kott mély pillantásával azonnal
felismervén emberét, gr. Károlyi
Lajosnak ajánlá a tót-megyeri
uradalom orvosául.

Tót-Megyeren Czilchert Ró-
pert két évig müködött áldástel-
jes orvosi gyakorlat közt, mint a
magyar gazdaságok egyik fény-
pontjában alkalmazott; és sza-
mos családnak nagyrabecsült or-
vosi barátja é

D r . C z i l c h e r t R ó b e r t .
mes és kölcsönösen oktató, eszmeébresztö
társalgás lassankint mind a kettőnek szel-
lemi irányát azonositá : Klauzál, a roppant
birtokok kormányzásával elfoglalt gyakor-
lati gazda, mindinkább a természet titkai-
nak fölfedezését czélul kitűző tudománynak
lőn embere (az ez idötájban kidolgozott s
késöbb közzétett tenyésztési alapelvei ezt
eléggé tanusítják); Czilchert, az orvos, vi-
szont a gazdálkodás egyéb gyakorlati ágaira,
jelesen az állattenyésztésre forditotta mind
inkább figyelmét.

Áldott baráti viszony volt ez, s a közre

D r . C Z I L C H E lt T lt ü 15 E R T.
k nagyrabecsült or-

vosi barátja és a szegény betegek jótevője, í
T * L b °M°- g r ó f b i z a * m á t megnyert ta'
nácsadó, s Nyitramegye egyik legtekinté-
lyesb orvosa de mindenekelőtt mint felejt-
hetién Klauzál Imrénk lelki testi barátj'a
Üz utóbbi viszony oly b e ő l h

nézve nem eredmény nélküli; fájdalom, hogy
midőn legszorosabbra füződött az által,
hogy Czilchert elválván végkép az orvosi
gyakorlattól, s követvén barátját Megyer-

pv , , , , . . , . -- — «••• "cn^ja. ről Rohonczra, a halál nemsokára felbontá
£z utóbbi viszony oly benső vala, hogy a a szép frigyet; kiragadta Klauzál Imrét az
tolytonos együttlét s a két barát közti, ne- | élők közöl s végetvetett a szép remények-

nek, melyeket hazánk, teljes joggal kötött e
szép frigyhez, melyből már addig is a ro-
honczi gazdaképző-intézet, s emellett egy
okszerű haszonbéri rendszer gyönyörü min-
tája, valamint példánykép szolgálható több
gazdasági vállalat keletkezett.

Mielött Czilchertnek határozottan gazdái
életét tovább rajzolnók, röviden megérint-
jük, hogy hét évi orvosi gyakorlata alatt
mit köszönt neki magyar irodalmunk. Mint
hiv látogatója és vizsgálója a szliácsi fürdő-
nek^ volt az, ki e jeles gyógyvízről első irt
magyar nyelven kimeritő monographiát,

mely 1838-ban jelent meg Pes-
ten, s még mai nap is az orvosok
és betegek kedvencz szliácsi ka-
lauza. Irt tovább szakmája érde-
kében az „Orvosi tárban," s eb-
beli czikkeiböl látjuk, hogy Nyit-
ramegyében különös orvosegyle-
tet is hozott létre, söt a magyar
orvosok és természetvizsgálók
gyülekezeteinek l é t e s í t é s é b e n
neki, az öreg Bene mellett, nem
csekély része van. Közfigyelmet
gerjesztettek átalánosb müvelés-
történelmi terjedelmesb értekezé-
sei, melyek mint: „Napoleon ko-
ponyája phrünologiai tekintet-
ben" —- „az országok elhalása"
— a „lelenczházak" stb. akkor je-
lentek meg töle részint az Athe-

° ^x naeumban, részint az akkori Pesti
N Hírlapban.

Igy töltvén orvosi gyakorlata
első stádiumát, Czilchert 1839-ik
évben gazda lett, oly társaságban
bérelvén ki gr. Batthyányi Gusz-
táv n. sz. mihályi s borostyánkői
uradalmait Rohoncz mellett Vas-
megyében, mely nálánál kevésbbé
fogékony s képesített egyéniség
szakbeli kimiveltetésére is csak
kedvezően hatott volna. Tudja a
gazdaközönség, hogy most élő
legjelesb magyar gazdáink tete-
mes része e társaságból került ki.

Korszakos volt ugyanis a magyar mezei-
gazdaság fejlődésére a jeles Klauzál Imre
átköltözése Rohonczra, hová a szeretett
vezért lelkesedett válogatott sereg követte,
hogy kitűzze Rohoncz és Borostyánkő vá-
rainak bástyáiról nemcsak az okszerűbb
gazdasági termelés haladási zászlóját, ha-

4-ik szám. Tizenegyedik évfolyam.


