
A .Vasárnapi Újság' hetenként egyszer egy nagy negyedrétü iven jelenik meg. — £ 3 " Postán elküldve minden egyéb költség nélkül : márezius, április, május és ju-
i;iőti/.il<si dij helyben : marczius, április, május és június hónapokra, azaz : négy nius hónapokra, azaz : négy hónapra 1 pft. — Márcziustól fogva utolsó decemberig, 
hónapra 40 pkr. (Házhoz küldve 1 pft.) — Márcziustól fogva utolsó decemberig, azaz: azaz : ti* hónapra 2 ft. 24 kr. pp. — Az előfizetési dij az alulirt kiadókhoz bérmentve 
lis hónapra I ft. 40 kr. pp. (Házhoz küldve 2 ft. 24 kr. pp.) utasítandó. — l.nuderer és Heckenast, kiadók (Egyetem-utcza 4 szám alatt). 

Abdul-Mcd/síd padfsali, törökök szultánja. 
• A jelenben 

uralkodó nagy
úr Abdul-Med-
zsid, II. Mah
mud szultán 
fia, született 
1822-ik május 
6-án, a mako-
medán időszá
mítás szerint a 
Iledzsira 1237. 
esztendejében , 
Sábán hónap 
14-dik napján. 
— Trónra ült 
1839. jul. l-jén, 
a török biroda
lom legveszé
lyesebb napjai
ban , midőn a 
lázadó egyipto
mi alkirály Me-
hemed Ali se
regei a vad Ib
rahim alatt a 
szultán hadait 
Nisibnél tönkre 
verték, s Ibra
him előtt nyit
va állt már 
Sztambulba az 
ut, hol az ó tö
rök párt a győz
tes Mehemed 
Alit szándéko
zott kikiáltani 
a két tengeren 
uralkodó kha-
gánná; a mi 
mégis történt 
volna, ha a 
nagyhatalmas -
ságok közbe 
nem vetik ma
gukat, s a szul

tán számára 
meg nem men
tik az országot. 
£ lázadás el-
rsilapulta után 
ajózanujitások 
által iparko
dott az ifjú u-
ralkodó orszá
ga jövendőjét 
biztosítani. A-
latta hatalmas 

haladásokat 
tett a török nép 
a polgarisodás 
utján. A rendes 
hadsereg állan
dóvá tétetett, 
a keresztény a-
lattvalók sorsa 
megjavult; a 
keresztények 

az ozmánokkal 
egyenlőknek 

nyilvánitattak 
a törvényszé
kek előtt, a mi 
eddig nem volt 
szokás, s a ke
resztény tanú
bizonysága ér
vényes a török 
ellen, a keresz
tény templo
mok szabadal
mukat nyertek, 
és az egész oz
mán nép mind
inkább közelit 
azon időpont
hoz, mellyben 
nem hogy Eu
rópa népei kö
zöl, mint bele 
nem illő rész, 



kivettessék, söt mint a közös uton a közmiveltség felé haladó 
életre való faj, szorosabban csatoltassék hozzá ujabb miveltségi 
kapcsok által. Abdul Medzsid még egy nevet kapott mult ősz
szel eddigi neve mellé, mellyet a Soha templomában a Seik ul 
Izlám (legfőbb pap) ruházott reá a nép és a próféta nevében, és 
e név : „Gházi." Annyit jelent mint „győző" (Géza?) Mennyiben 
érdemelte meg e nevet? azt majd az idők fogják megmondani. 

Hinni és nem hinni. 
ELBESZÉLÉS. 

Mit ér abban válogatni, hogy mit higyjünk és mit ne higy-
jünk? Mit ér az imádság jó tett nélkül. Apuszta szótól senki sem 
üdvözül, és tudatlansága miatt senki el nem kárhozik. 

Ezt tartsátok meg,hogy a hit, szeretet nélkül, megholt állat, 
mielőtt e kis elbeszélés olvasásához fognátok,melly bár egy kissé 
nevettetésre van szánva, de tanúság vagyon annak mélyén. 

Élt, de még most is él aTisza két partján egy hires neveze
tes család, mellynek minthogy nem akarom valódi nevét kiten
ni, nevezzük azt Nemesházynak. 

Még a tizenhetedik század közepén szakadás történt ezen 
jeles nemzetségben, ollyan formán, hogy az akkori országos za
varok között egyike a Nemesházy ősöknek kivándorolván Er
délybe, ott felvette a reformata hitét, — a többiek katholikusok 
voltak, — 8 később helyreállván a békesség, ö is visszatért jó
szágára, de azután is református maradt. 

Ezentúl örökös volt a villongás a két külön templomba já
ró családig között, melly firól fira adatott át, és soha sem tud
tak kibékülni egymással. 

A mellett mindenféle praktikát elkövettek, hogy egymást 
saját Intőkre téritsók. A katholikus hitet követő .családágból 
nagy hatalmas férfiak támadtak, zászlós urak, prépostok, czim-
zetes püspökök, kik nagyszerű kecsegtető ösztön dijakat alapit-
ványozfak azon Nemesházyak részére, kik a katholika hiten van
nak, vagv arra áttérnek; viszont a református család tekintélyes 
tértiai, kik közé nem egy alispánt, főkuratort, söt még egy su-
perintendenst is lehete számitarri, hasonlóul mindent elköveté-
nek, hogy a rokonág téveteg juhait magokhoz térítsék. A szá
m i » és elterjedt kettős családban akadt is egyszer másszor vagy 
egyik, vagy másik oldalon egy-egy kevésbé szilárd tag, ki el
hagyta apái hitét, s nagybáryjaiéra tért át: a min azután a mily-
lyen nagy vult az öröm és diadal az egyik részen, olly nagy volt 
a harag és elkeseredés a másikon. 

Ez a harcz pedig folyt ivadékról ivadékra. A két osztályos 
rokon-család egyikének jószága a Tisza jobb partján, másiké a 
balparton volt, s minthogy időjártával a család nagyon elszapo
rodott, a jószág sok apró részre eloszlott, egyik vagy másik az
után vagy eladósodott, vagy elprédálta vagyonát, s kénytelenné 
lett birtokát eladni. 1 Ilyenkor azután a két családág egész had
járatokat folytatott egymással, nehogy vagy a református család 
vehessen meg egy talpalatnyit a katholikus ág jószágai közepé-
ÍKMI, vagy ez amuzéban, s lettek belőle a sok ősiségi, zálogjogi, 
elsőbbségi, újra osztozási, cserélési, s más efféle pörök, a mik 
idöjértával markális, violentialis. repositionalis, kríminália s más 
• •;}'<•!. -ális o ö r ö k k c l szaporodva egész asztagokká nőttek a csalá
di levéltárakban, és egynek sem szakadf soha vége. 

Már ebben a században történt, hogy Nemesházy Kálmán 
itju juratus korábau megismerkedék Pesten ugyancsak Nemes
házy -áladból való Erzsébet nevü - leánynyal, ki akkor itt neve
lőben volt. Valami bázi mulatság alkalmával látták meg egy
mást, s megtetszettek egymásnak. 

Cgy hiszem igazuk is volt. A ki azon időbeli arczképeiket 
látta a Nemesházy kastélyokban, Kálmánt asztrakán prémes fe
kete mentében, kondor fekete hajjal, pörge bajusszal, gömbölyű 
teli orezával, ̂ Erzsébetet, pásztor leánynak öltözve, hóna alatt 
átkötött piros ÖVvel, melly fiatal keble szelid domborulásait 
még jobban kitünteté. s a lefelé omló szép szőke bajfürtökkel, s 
szelíd búzavirágszínű, szemeivel, lehetetlen, hogy át ne lássa, 
miszerint ahoz bizony nem sok biztatás kellett, hogy két illyen 
liatul ember egymásba bele szeressen, kivált, mikor azt előre 

tudták, hogy nekik némileg kötelességük is egymást szeretni, 
mert mindketten Nemesházyak, bárha távoli is a rokonság. 

Arra természetesen egyiknek sem volt gondja, hogy ki mi
féle hiten van? Az illyen fiatal emberek egészen más dolgokról 
kateehizálják egymást, s hamar túlteszik magukat mindenféle 
dogmán. Mire Pestről haza kellett menniök, egyik is ollyan sze
relmes volt, mint a másik, s odahaza, mihelyt alkalmuk nyilt, 
tudatúk azt szülőikkel. 

No iszen lett ebből szép történet. Kálmán szülői reformátu
sok voltak, Erzsébeté katholikusok. Mind a két család ellene 
szegült e szövetségnek, mellyhez hasonló hallatlan volt még a 
két rokonág krónikáiban, kik egymást ez ideig csak gyűlöl
ni tudták, s fiaikat és leányaikat a gyűlöletben nevelték fel 
szépen. 

Elébb kiakarták őket tagadni mindkét félről, de hogy a 
fiatalok a Tiszába ugrást kezdték emlegetni, még is meggondol
ta magát mind a két fél, s inkább hasznot akart húzni ez eset
ből, hogy sem kárt, s azt határozá el, hogy no hát, ha ollyan 
nagyon szereti gyermekét az a másik, hát bizonyítsa be; térjen 
át az ő hitére. 

Mindkét félnek érdekében állván, szerelemből missionariu-
sokká lettek, s ki mi jót tudott saját hitérül, azt a másiknak 
szivébe oltogatá, ugy hogy mikor a két szerelmes egy-egy bol
dog órát tölthetett egymással, nem különben beszélének azalatt, 
mint ha a tridenti zsinatban értekeznének a hussziták paragra-
phusairól. 

Eldicsérték egymás papjait, megismertetek a szép imákat, 
szép ünnepi szónoklatokat, miket azok mindkét részről tartanak, 
és a miben mindkettőnek igazuk volt. 

Végre is a szerelem sokat tehet. 
Mikor az ember nagyon szerelmes, még a pokolban sem 

igen válogat, nem hogy még a mennyországban, s ha néha e 
tárgy felett kissé csipősebb szóváltások történtek is a szerető 
felek között, az vosculum pacis" (a béke csókja) ismét rendbe 
hozott mindent, melly mint tudjuk azon egy különös powt.. 
mellynek érvényességet semmiféle schisma (hitszakadás) sem 
vetette el, s mellyben orthodoxusok és reformátorok egyaránt— 
örömest találkoznak. 

Erzsike, annyira haladt már, hogy egy vasárnapon a kálvi
nista tiszteletes prédikácziójára is elment, s niegvallá, hogy az 
igen szép volna, csak ollyan hosszú ne volna. Kálmán viszont 
péntek napon ebédre maradt. Erzsike szüléinél, s elismeré, hogy 
vannak ételek, mellyek vajjal is igen jók, s biz ő — Erzsikéje 
kedvéért — nem csak böjtölni, de még koplalni is kész volna; — 
a mi két különböző dolog. 

lllyenfonnán szépen közeledének az ifjak egymáshoz; köl
csönösen átjárták látogatni egymás szülőihez, rokonaihoz, kik 
nagy örömben kezdenek már lenni a felett, hogy családjaik ily-
lyen szépen közelednek egymáshoz, s mindegyik előre dicseke
dett a hódítással, mellyet közel gondolt lenni. A midőn tehát 
egy napon Kálmán atyja Egerből kap egy levelet fiától, melly
ben azt tudtára adja, miszerint ö részint az igaz hit tanai által 
meggyőzetve, részint szerelme által inditatva, az alólirt napon a 
római szentegyház hívei közé tére át. 

Ugyanazon a napon Erzsike apja Egerben kap levelet a leá
nyától Debreczenböl, mellyben az tudtára adja.miszerint ő egy
felől meggyőződését követve, másfelől Kálmán iránti szerelem
ből e*mai napon , kitöltvén a hatheti vizsgálatot, a reformata 
hitre tére át. 

E szerint megint ott voltak, a hol az előtt, csakhogy meg
fordítva. A szülők végre is kénytelenek voltak beleegyezni a 
házasságba, a mi nem sokára mégis történt, s mint tudjuk, nem 
volt Isten áldása nélkül. 

Tanúság pedig ebből az : hogy hit dolgairól vitatkozrű nem 
laikus embernek való. Minden hit jó. csak megtartsátok, s legyen 
mindenki tisztelettel a másé iránt. A teremtő egyik embernek 
is ollyan édes atyja, mint a másiknak, s nem elég, hogy valaki 
azt mondja: „uram, uram!" hanem szükséges, hogy szivében 
szeretet legyen, melly nélkül a hit megholt állat. 

Jókai Mór. 



Régi § ujabb világ. 
Változnak az időkl A régi világ dicsőségét kereste abban, 

hogy minél több holt vagyont halmozzon egymásra. Nem egy 
menyasszony volt, a ki egész vászonraktárt kapott kiházasitása-
kor, s a körülötte elszaporodott gyermekek és unokák idővel 
örök nyughelyére is kisérték az öreg anyókát, a nélkül hogy ez, 
mig élt, gazdagságának esak felét is használhatta volna. Mert 
hát akkor különben is igen háziasán, takarékosan éltek s éven
ként csak kevés ünnepélyes alkalom adta magát elő, mellyben 
ki szoktak tenni magokért. Egyébiránt ezen fejérnemüféle fény
űzés még az okosabb dolgok közé tartozott; s miután a szorgal
mas háziasszony a készletet egész életén át folytonosan szaporí
totta, a nagyanya által gyűjtött vászonnemüeknek igen jó hasz
nát vehették még a későbbi unokák is. 

Ennél sokkal czélszerütlenebb volt az ékszerek, arany és 
ezüst felhalmozása. Idővel ezeknek foglalási (facon) értéke min
denesetre alászállott, s a találmányok és fölfedezések korszaká
nak beálltával, valódi belértékökböl is sokat vesztettek. Nap
jainkban nem találkoznék többé herczeg, ki mint az Eszterhá-
zyak egyik őse, drágakövekből álló családi alapítványt tegyen, 
arra kötelezvén minden utódját, hogy a kincstárt uj szerzemény
nyel szaporítsa, mi által milliók vonattak el magától a család
tól, az országtól és emberiségtől, mellyek nem gyümölcsözve, 
használatlanul hevertek. Azonban meg kell engedni, hogy a régi 
időkben, midőn a drágakövek árát nem, mint napjainkban, a ve
vőhöz alkalmazták, hanem mindig az eladó maga szabhatta 
meg, s midón egy ékszerekkel telt szelenczévcl biztosabban le
hetett utazni, s a legtávolabb országokban is könnyebben tehe
tett pénzre szert az ember, mint most a legjobb hitelpapírokkal 
— akkor a drágaságok ama gyűjtésének volt némi értelme, de 
nincs jelenleg, midőn a párisi utánzott gyémántokat, s a velen-
czei hamis gyöngyöket az igazi gyémántok- és gyöngyöktől már 
alig lehet megkülönböztetni, ha csak egyenesen az ékszermüves 
által nem vizsgáltatjuk meg. 

Mind erre nézve nagyon megváltoztak az idők ! Még a ré
gi világ fösvényei is kihaltak. Azok az egy kaptára vert, állandó 
zsugori alakok, mellyeket u korábbi idők vigjátékiróiból és su-
tyrikusaiból ismerünk, azok a Harpaxok és Kapardiak, kik foly
vást élire verik az aranyokat, s örökké tallérzsacskóikon ülve 
remegnek, mindezek eltűntek épen ugy, mint a mopszlík, mely-
i vek hajdan nagy divatban voltak, de fajok ma már egészen ki
veszett. Ama fösvények helyett ma más alakokkal találkozunk 
az életben s irodalomban. Most vaunak helyettök börzespeku-
lánsaink, uzsorásaink, s mindennemű üzéreink. Még a gyufás 
gyerek is, ki garast nyert, nem temeti azt használatlanul zsebé
be, hanem legott uj üzletbe fekteti, s örvend, ha ismét egy kis 
proczentecskét nyerhet vele a maga számára. 

Korunkban, midőn mindenből hasznot meríteni, s mindent 
értékesiteni iparkodik a világ, midőn az utczák porából szobro
kat, a kiszolgált vén lovakból berlinikéket, a temetők csontjai
ból csizmamázt, a legnyomorultabb rongydarabból papirost stb. 
készitnek, illy korban a legnagyobb dőreség volna, holt tökéket 
szaporítani. De ez Bok tekintetben lehetetlen is volna, mert te
kintve a pénz bővebb kerengését, a hitelnek kifejlett nagyszerű 
rendszerét, s a nemzetgazdaság tudományának magas állását, 
melly dönthetlen okokkal mutatja meg, hogy ha örökké kraj
czárt krajezárra, forintot forintra halmozunk a helyett, hogy 
minden krajezámak minden forintnak saját rendeltetést szab
nánk, épen olly bölcsen cselekednénk, mintha saját tagjainkat 
«sonkitanók meg — mindez tekintetbe véve, át kell látnunk, 
hogy a kor szellemének nem állhatunk ellent, s a szerzés, taka
rítás és szaporítás régi rendszere a lehetetlenségek közé tar
tozik. / •"•FIRTJIIF U.i rÁii. -'.;;'!. 

Azonban itt is szükség, a kellő határokat megtartani. Nem 
szabad sem az egyik, sem a másik túlságba esni, s közepett ha
ladni legjobb. Az embernek azért adott az Isten öt érzéket, józan 
észt és szabad akaratot, hogy azt, a mi jó, hasznos és szükséges, 
meg tudja Ismerni és követni. A kik elfecsérlik, az ablakon dob
ják ki, haszontalanságokra költik vagyonukat, vagy pedig hiu 

fitogtatásra adják magukat, — kivül czifraság, belül nyomorú
ság, — vagy azok, a kik nagy sebbel lobbal iparkodnak levet
keztetni a régi embert, s nyakraföre uj bőrbe öltöznek, — ezek, 
mondom épen ugy nem értik a mai kor intő szavát, mint azok, 
a kik megrögzött régi szokásaikból egyáltalában ki nem moz
dulnák, s eredeti vastagnyakuságban tespednek el, mig körülöt
tük az egész világ sürög, mozog, változik. A mi korunk szép 
csendesen, de biztosau fejlődik, s hozza meg gyümölcseit min
denki számára, a ki iparkodik, s nem várja a sült galambot. Az 
uj találmányok és fölfedezések mindig ujabb jótéteményekkel 
árasztják el az emberiséget, közelebb hozzák a különvált osztá
lyokat, s gazdagnak és szegénynek egyaránt nyujtnak enyhülé-t 
és élvezetet. Akármit mondjanak is némelyek, de az emberiség 
többségének jobb dolga van most, mint volt a régi időkben. 
Nyolcz milliónyi népségből liat millió bizonyosan részesül a ci-
viüsatio, a polgárísodás áldásaiban, s az anyagi jótétemények
nek egyaránt veheti hasznát mindenki. A legszegényebb föM-
mivelö most már nálunk is 40 mérföldet haladhat egy röptiben, 
s ezért nem fizeti tizedrészét annak, a mire szüksége volt akkor, 
midőn 40 mérföldet még a gazdag is 15—20 nap végzett be 
nagy keservesen. A legrongyosabb kunyhóban, hol azelőtt aczél 
és kova segitségével nyertek nagy nehezen tüzet, most a gyufa 
egy pillanat alatt teremt tüzet és világot; pedig 60 évvel ezelőtt 
meg a leggazdagabb mágnásnak is sokszor tiz perczig kellett 
várakoznia, rnig a rosz tapló tüzet fogott, s az inas a büdös kén-
fonállal végre meggyujtá a drága viaszgyertyát. 

Nem folytatjuk most e szemlélődést, de szükség, hogy ko
molyan és gyakrabban gondolkozzék mindenki illy dolgokról, 
különösen magyar hazánkban, mellyet olly rögtön ért a válto
zás. Szükséges, hogy megismerje, s felhasználja minden ember 
a polgárisultság és miveltség áldásait. Különben a miveltség 
fog bennünket felhasználni és kizsákmányolni, a helyett, hogy 
mi szednök annak áldott gyümölcseit. K. 

Olasz sajátságok. 
A z utazók többnyire csak az országokat teszik figyelmök 

tárgyává, s azokat helyrajzi-, ipar-, kormányzati, s ollykor gaz-
dászati tekintetben irják le; vasutak, és egyéb gyorsközleke
dési eszközökkel utazva, s kényelmesebb hotelekbe szállva, a 
népet nem ismerik, s nem ismertetik meg. Pedig a mint hasznos 
ismerni az országot, ép ugy érdekes ismerni lakóit — a nemze
tet, ugy a mint az szokásaiban, erkölcseiben ős időktől megma
radt ; a mit leginkább a tűzhelyét soha el nem hagyott — azon
kívül nem házastársult köznépnél találunk fel, mert a tanultabb, 
tehetősb résznél a jellemző nemzeti eredetiség idegenszerű mi-
veltségökben többé kevésbé felolvad, átalakul. Igy itt, midőn az 
olaszokról beszélek, a köznépet értem,mint a melly számú több
ségénél fogva is leginkább képviseli a nemzetet. 

Megjegyzendő itt az, hogy e jegyzetek saját tapasztalásom
ból levén merítve, csakis azon térre szorítkoznak, mellyen azon 
tapasztalást, két évig közöttök élve szereztem. Más valaki, más 
vidékeken, más körülmények közt, más talán némileg el is térő 
tapasztalatokat gyűjthetett, a mint már maga Piemont, — ada
tokból ítélve, — egy nagy kivétel, de elvégre is azok csak az 
ámyazatot teszik, a fő színek ugyanazon élesen jelöltek ma
radnak. 

Sajátságai megvannak minden nemzetnek, némelly szinte 
követeli, mert azokban nyomatékot, érdemet fektet, a mi min
denesetre méltányolni való, mert csak nemes vetélkedést idéz
het elő; de azon sajátságok talán egyiknél sem annyira kizáró
lag azok, annyira élesen jelöltek mint az olasznál. 

Az olaszban igen sok erdetiség van; mintha, nyelvén kivül, 
csakis annak kellene tenni magát az olaszlétet, a nemzetiséget 
is. 0 nem keresi, hogy ugy tegyen, mint a másik olasz, mégis 
mindig ugy tesz mint az olasz, mert hajlamuk, szenvedélyük, 
erényük, s hibájuk mindenütt ugyanaz, egyaránt olasz, a az ma
rad a világ bármelly zugában. Sás nemzet fia többé kevésbé 
büszke, vagy legalább érzékeny nemzetiségére, az olasz nem : 



süt ugy látszik csak annyiban tudja magát olasznak, a mennyi
ben olaszul beszél, pedig neki mindene, a nélkül, hogy akarná 
a legolaszabh. Bajos azonban meghatározni, miben áll ez az ola
szosság, mert annak valami positiv jellege nincs, hanem hiánya 
az, a minden más népeknél felvett, vagyis öntudatosan követett 
formáknak. 

Parisnak az egész divatvilág hódol, az olasz nem ; egy tár
saságban annyiféle föveget, annyiféle szabású öltönyt látni, a 
mennyi az egyén. A franczia konyha sem tudott még eddig 
győzni az olasz mártalék nélküli marhahúsa, Íztelen becsinált-
féle keverékjei, s főszerepet vivő reszelt sajátja felett. 

Vendégét nem házánál fogadja, hanem vendéglőbe, vagy 
kávéházba hija meg, és — együtt költ vele, vagy ha megkinál-
tatik, része fizetését és odaengedi; hogy nem vendégszeretök, az 
is mutatja, hogy kapuik mindig csukvák. Nem példátlan, hogv 
magok a nők, a magasabb rangúak, szállodák termeiben fogad
ják a látogatásokat. Családjánál, bizalmával megtisztelt barátját 
sem vezeti be. A nők különben is igen elzárkózva élnek. 

Éléskamrája szűken van ellátva, leginkább piaczról, falun 
az afféle szatócsboltból él; házi kenyeret nem ismer, ezt nála 
péksütemény, vagy a szegényebb néposztálynál, a kukoricza-
lisztből sürüre főzött polenta pótolja, mint némelly oláh vidé
keinken a málé. A pékkenyér többnyire kétféle u. m. franczia és 
olasz, mind alakjára, mind minőségére különbözők egymástól; 
ez utóbbi a mi görögjeink áldozó kenyerökhöz hasonlitván, ke
vésbé kovászos lehet. A pék czimirata : „fabrica di pane," ke
nyérgyár. 

Evés ivásban mérsékletes ; mindamellett, hogy hamarkod-
va eszik. Részeg olaszt nagy ritkaság látni. 

Levesét, ha csak nem igen sürü, mint millyen a minestrája 
is; issza, mert fogytig kanalazni nincs türelme. 

Szereti a keserű eledelt, s átalán a zöldséget, főleg a salá
tát. A fejes salátát, ugy a mint megtermett, kezébe véve megy 
az utczán, s élvezettel szaggatja és eszi leveleit. 

A reszelt sajt mindig ott áll asztalán, de só ritkán, bors 
még ritkábban, paprikája nincs. 

Szereti fejét fedve tartani. Láttam pongyolára vetkezett 
olaszt hosszúszárú pipából dohányozva magas tetejű kalappal fe
jén. S nem egyszer feltett kalappal számol vendégével a fo
gadós. 

A nyelv dolgát igen könnyen veszi. A midőn már több je
les íróink müveit fordításban az egész miveltebb külföld birta, s 
a midőn a magyar nyelvnek diplomatikai polczra lett felküz
désének zaja messze országokra elhangzott, sok, és pedig tanult 
olasz azt hitte, hogy Magyarországon latinul beszél a nép. Egyik 
olasz utazó azt irja, hogy a németek éjjelre álomitalt szoktak 
inni. Az olasz, ha egy pár szót elsajátít, azt gondolja, hogy már 
tudja a nyelvet, pedig épen ebben bír kevés ügyességgel; s vi
szont az olasz nyelvet még olly roszul beszélőről is azt hiszi, 
hogy képes, az ő igazán munkás segítségével, vele beszélgetést 
folytatni : jeleket használ, ügyekszik kitalálni gondolatát, s úgy
szólván szájába adja a szót. Nem is tudja megkülönböztetni a 
hibásan beszélőt, csak folyvást beszéljen; neki elég jól van, ha 
megértette. Atalán a nyelvészet nem igen erős oldalú, — a mi 
sok valószínűséget kölcsönöz amaz adomának, melly szerint a 
30 évig Bécsben lakott olasz, még mindig nem tudván) néme
tül, e feletti boszankodásában „dumme natio"-nak nevezte a 
nemzetet, mellynek olly nyelve van, hogy 30 év alatt nem tudja 
megtanulni. 

A h betűt nem tudja kimondani. 
Erősen állítja, hogy Cicero az olasz nyelv kiejtésével be

szélt, hogy pl. mant/us-n&k. mondja magttus-t. 
írása az olvashatlanságig rosz, gondolván, hogy a szépen 

irt betűk sem fejezhetnek ki többet. 
Miveltebb közönségnek szánt irodalmi nyelvezete is teli 

van felkiáltásokkal, és sóhajtásokkal; s mig az olasz élete ke-
ményszivüséget tüntet fel, itt kelletinél gyakrabban ellágyul. 

Vére heves, mit a meleg égaly is elömozdit; ezért hajlandó 
a fantáziára, mit zenéje, festészete eléggé tanúsítanak. Gyakori 
is náluk a véreresztés; ha a kézműves a szokottnál jobban fel
hevül, szalad a sebészhez, s eret vágat. Az orvosok még utóbbi 

időkben is rendesen érvágással kezdik a gyógyitást, hogy lássák 
a beteg vérvegyületét. 

Nem „borra" hanem „kávéra való"-t kér, leginkább idegen-
tői, mert öveitől megszokta nem kapni. A bottega-tól (korcsmá
ros, kávés, — sajátkép ugyancsak a helyiség) visszajáró legke
vesebbet is elteszi, de azért olly parancsolva szolgáltatja ki ma
gát, mintha bökezüleg jutalmazna, és mindamellett készséges 
szolgálatot nyer, mert a korcsmáros vagy kávés sem szokott 
különben tenni hasonló körülmények között. 

A boltos sohasem ád elég papirt a vett áru beletakarására, 
ha kérsz, ád hozzá egy kisebb darabot. 

Idegen véleménytöli függetlenség jellemének egyik főbb 
vonása. 

Gyakran látni ökörszekérbeh napernyőket, nökalapokat; s 
alóluk minden genirozás nélkül tekingető szép nőket. 

Esernyőt még akkor is visz magával midőn lóháton utazik. 
A jól öltözött olasz is maga vesz estelijéül szolgálandó 

hust a piaezon, s tenyerén viszi a korcsmába, hogy megsüttesse, 
közönségesen roston, nem gondolva avval, hogy legjava a pa
rázsra csepeg. # 

Szeret burnótozni, maguk a nők is. Szép, fiatal hölgyek 
burnót szelenczét hordanak magukkal; egy részt talán azért is, 
mert szemökben a burnótozás előidézett nedvesség azok ragyo
gását emeli. 

Nem igen szereti a csirit, tisztaságot, még temploma is sze
metes. Házaik ablaka alá mindenféle rongyokat függesztenek 
szárítás végett. Jobb házakon is láthatni már építéskor e czélra 
szánt horgokat. Főleg lábbelijével keveset gondol; jól öltözöt
teket látni fakó topánnal, azt legfeljebb nagy ünnepekkor fény-
mázoltatják azon alkalomra a város minden utcza sarkán mű
helyt állított tisztítók által. Fürdők nagyobb városban sincsenek; 
tehetősebbek házuknál fürödnek , bodnároktól e czélra bérelni 
szokott kádakban. 

A város főhelyein mészárszék, hentes, s egyéb élelmiszer
boltok foglalnak helyet; van mégis minden népesebb városiján 
egy kiválólag disz utcza, mint a fényűzési czikkek kirakata; ez 
egyszersmind sétahely, s minthogy rendesen szélesebb a többi 
utczánái, nem is utezának, hanem „corso"-nak híják; Velenczé-
ben „Mezceria". i ^ ^ ^ 

A nők a templomba lépve letérdelnek, csak rövid ima után 
mennek beljebb. Maga a pap a szószéken olly heves tagjárta
tással él, olly színpadi mozdulatokat tesz az annak megfelelő 
széles emelvényen (nem cathedra), hogy az lélekből eredő ama 
szent buzgalomra nem indíthat. A figyelmesen vizsgáló véghetet
len sok ellenmondásokat fog találni e nemzet jellemében. Igy 
van a vallással is. A vallás cselekvényeit nemcsak gyakorolja, 
de tulviszi; azonban a morál tanait, a keresztény szeretet igaz 
elveit magán élete müveire nem viszi át. A böjtnapokat szigo
rúan megtartja, rnig némelly korcsmában sem kaphatni húsé
telt ; s ekkor a korcsmáros a játékot, kártyát sem engedi meg. 
Alig van ház, mellynek homlokzatán vagy a szentkehely S.S.S. 
(sanctus, sanctus, sanctus) felirattal, vagy valamelly szent szob
ra ne állana. De történt, hogy a részvéttel ápolt beteg idegent, 
megtudván, hogy protestáns, iszonyodva hagyá oda. Mig a ka
tonák is rendes időbeli imáikat kiki ágyánál térdelve végzi, de 
azért az olasz részvétére a szerencsétlenség hiába számit, — csú
fot tud űzni a halottból, s volt idő, midőn az oltár előtt gyilkol
ták le a papot. Más részt meg a templom szentségét még a tol
vajok is tisztelik, kik előtt bizton állnak nyitva az ollykor épen 
ajtó nélküli templomok. 

Az Isten szolgái iránt tartozó hódolatteljes tiszteletből ná-
lok igen sokat levon az, hogy sokan azok közül szük ellátás kö
vetkeztette heíyzetöknél fogva, gyakran kónyszeritvék a nép 
közé vegyülni, s kiki bizonyos házakat nyerni meg ép ugy mint 
az orvosok. A papi rend már azáltal is profanáltatik, hogy arra 
szánt gyermekeiket már kis korukban papi ruhában járatják. 

A templomban a karénekhez hangosan bravozik. 
Ünnepi járdalatokkor rtiinden társulatok, (nem csupán a 

czéhek) mint gazdászati, ipar, zene, stb. egyletek, saját zászlóik 
alatt, s ebbeli rendszabályaik különbsége szerint képviselvék; 



igy van ollyan is, mellynek rendszabálya : meztelen lábbal, 
másnak álorczás dominóban menni kettesével a járdalaton. 

Illyen ünnepi menetek alkalmával a város nagyobb téréin 
megállapodnak; az arra készült szószékre fellép a szónokpap, a 
fentebb előadott hevességgel prédikál, s végre a szenteket sorban 
élteti, fel felkiálva : „eviva Santo Antonio!" (Éljen Szent-Antal) 
a nép rákiáltja „eviva!" (éljen) — „eviva Santo Pietro!" a nép: 
„eviva! s igy tovább; végíe „tutti santi!" (minden szentek), s 
ekkor a nép szűnni nem akaró „eviva!" kiáltásokban tör ki. 

Templomaikban ülésre rendesen kevés pad van, hanem a 
bemenettől oldalra lát az ember egy rakás szalmaszéket, mely-
lyel szegény vén asszonyok szoktak ismerőseiknek alkalmasint 
bizonyos jutalomért szolgálni. 

A papok, úgynevezett háromhegyü kalapot viselnek. 
A szünteleni harangozás (némelly szerzetek szabálya sze

rint még éjjel is) azon öszhangzatnál lógva, mellyet abban elő
idézni tudnak, nem annyira untató a fülnek. Ugyanis a kötél a 
harangnak nem fülére vagy fájára, hanem ütőjére van kötve, 
mellyet a harang két oldalába erösebben vagy gyengébben, 
gyorsabban vagy lassabban vervén, ezáltal lehetővé válik a han
got vezetni, s a többi harangok szólásával öszhangzatos játékot 
idézni elő. 

Épületes vasárnapi és ünnepi délután látni mint eathekizál 
a lelkész mindkét nembeli fiatalabb híveivel, hol a szónoki ra
gyogó hatás helyett a bizalmas beszélgetés egyszerű szavaival 
jut szívhez. 

Az olasz szereti a sorsozást, s átalán minden játékot, hol 
találgatásra nyilik alkalom, önámitva is mentül tovább ringat
ja magát a nyerés boldog hiedelmében. Egyszer az u. n. tombola 
sorsjátéknál egyik, kinek száma 34 volt, miután a kihúzott 35 
kikiáltva, s circulálva mindenkinek, s annak magánakis a meg
győződésig tudomására volt, mert már azon számot lapjára fel 
is irta, s a magáét, mint vesztettet kitörülte, — egy közel álló 
csoportozathoz fordult, s monda „nemde 34 jött ki?" várván, 
hogy majd valaki tévedésből rá mondja talán az igent. 

Illyen találgatós játéka a la murra, az ujj-játék. Egyik né
hány ujjait, a mennyit akar, előre kitartja, a többit szinte ké
nye szerint játszótársával egyszerre mutatja ki, s mondja is az 
összes számot; e másiknak tehát ki kell találni, hogy mennyit 
fog még társa már előre kimutatott ujjaihoz, s igy összesen 
mennyit — kivágni; az ujjak összes kimutatása és kimondása 
mindkét részről egyszerre történik, mindinkább emelkedő han
gon, végre egész torokból a haragosságig komoly arczczal, e 
közben annyira közeledve, hogy majd felütik egymás orrát. — 
Kedvelt játékuk a bogi (bodzsi) golyójáték is. Czélpontul kido
bott egy kisebb golyóhoz dobnak a többiek mind, a ki legköze
lebb dob, az nyer egy poin-t vagyis szemet, pontot; és gondo
lom tiz kell egy partiéhoz, vagyis egy játékhoz. Mulató helye
ken legnagyobb pontossággal vizegyenitett aréna, sima homok-
tér van arra készítve ; különben uton ut-felen, golyók hiányában 
kövekkel, tégladarabokkal az olasznak ifja véne evvel tölti üres 
idejét. A ballonjáték csak nagyobb alkalmakra van felhagyva, s 
az azt mesterileg játszók nyilvánosan mutogatják ügyességüket 
hozzá öltözötten, e czélra majd minden népesebb városban levő 
amphitheatrum féle szintéren; és mert az olasz szereti a specta-
culumot, az illyen mutatványok szintolly közönséget képesek, 
hasonló belépti dij mellett csődíteni mint az operák színházban. 

Mi kinevetjük az afféle ponyvás szini hirdetményeket „a 
még soha nem látott" „világhíres" stb., és minden ollyas vásári 
hűhót, mig nagyobb olasz városban is illyen szinházczédulai 
hirdetések napi renden vannak. 

A nép zenéje csengettyűs rosta, mellynek közepét öklével 
verve, a rostafáról körülfüggő csengettyűk hangja mellett ket
tősben csárdásféle tánczot járnak. 

Sajátszerű kártyája van, de szinte négyféle : kard, bot, pénz, 
és csavar jegyekkel. 

Nála csakugyan (a szélsőségek találkoznak). Mindamellett, 
hogy elmés, ollykor még a logica, combinatio nem legerősebb 
oldala. A midőn bombázzák a várost, ö a falak megül pisztoly-
lyal lő ki — ez tény. 

Hidegebb telekben sajátos hordható tűzhelyén kőszén-pa
rázs mellett csak kezeit melengeti, a többivel nem gondol. 

Női iránt udvarias. Láthatni némelly napszámost, a ki a 
kofát karján vezeti haza a piaczról. 

Szerelemben is a természet embere levén, az reá nézve el
veszti a rejtélyesség ama varázsát a költőiesség zománczát, s a 
kielégített kéjvágy nemesebb gyönyörét. 

Találkozáskor a férfiak is minduntalan csókolódznak, mint 
nálunk a nők. 

Hajukat vagy a la fiesco nyírják, vagy vállig érő fürtökben 
— művésziesen viselik. 

Az olasz nőknél a főbb kecsek egyike, — kis kéz, láb, 
hiányzik. 

(Vége következik.) 

Az oroszok a tengerparton. 
Akeleti tengerben,melly jelenleg az angol hajósereg ágyúit 

ringatja hátán, három hatalmas kikötője van az orosz hajóhad
nak, még pedig a legkeletibb részen (a finn öbölben),u.m.Kron-
stadt, Reval és Sweaborg. Már pedig a hadi kikötők a tengeri 
háborúban ugyanazon szolgálatot teszik, mellyet a szárazföldi 
háborúban az erősségek, varak. Azok őrzik a tengeri szorosokat s 
utakat; azoknak vetik meg hátukat a hadakozó felek. Anevezett 
három kikötő roppantul meg van erősítve. Reval kikötőjét te
mérdek ágyu-üteg lepi, mellyek a legveszedelmesebb kereszti 
tűzbe foghatják a beléjök vetődött ellenséges flottát. Sweaborg, 
óriási sziklavár, hat szigeten fekszik, s középpontját teszi a finn 
öbölbeni hadimüködéseknek; egy 100 hajóból álló flotta bizto
san és kényelmesen elférne e kikötőben. Mondják, hogy Swea
borg egyike a legerősebb tengeri erősségeknek a világon. A har
madik orosz hadi kikötő Kronstadt, mellyet nagy Péter czár ala
pított. Ez is szigeten fekszik, s az 1824. évi áradás óta első rangú 
erősség; minden erösitvény gránitkőből van benne épitve. Csak 
4 mérföldnyire van az oroszok fővárosától, Szent Pétervárától, s 
az ehhez vezető utat a tenger felöl teljesen elzárja, mert a Newa 
folyót, melly Sz. Pétervártól jővén, közel Kronstadthoz szakad 
a tengerbe, nagy szikladarabok lesülyesztése által egészen el
torlaszolták, egy másik részen pedig ugy vezették, hogy csak 
egyenként vonulhatnának bele a nagyobb hajók, mellyeket az
után az erősség 4 oldaláról kényelmesen lehetne agyon lövöl
dözni, ugy hogy Pétervárát ez oldalról bevenni, vagy csak hoz
záférni is, ugyancsak erős dolog. 

Az oroszok tehát, a mint látjuk, keményen el vannak sán-
czolva partjaikon, a mellyek felé Napier angol flottája villám
gyorsasággal közeledik, s mégis alig találhatnánk jelenleg olly 
helyet, mellyet szivesebben nem választanánk lakóhelyül, mint 
az említett orosz erősségeket. Reval mellett van egy hegy,melly 
a leggyönyörűbb kilátást nyújtja a tengerre, s azért a pétervá
riak különösen tavaszszal, midőn a jég olvad, igen szeretik meg
látogatni. Most nincsenek e hegyen mulatságból látogatók, ha
nem igen is van számos őrálló,ki a jég olvadását lesi s azt,hogy 
kivel találkozik az eltakarodó jég a nyilt tengeren. Azt is mond
ják, hogy ámbár tömérdek hajója van az orosznak, de vala
mennyi nem sokat ér. Kisebb tengerekben, a hova sok folyó önti 
édes vizét, ez igen kártékony ellenséget teremt a hajóknak. Igy 
p. o. régen folyik a panasz, hogy a Duna s a többi nagyobb fo
lyók, mellyek a Fekete tengerbe ömlenek, bizonyos férget hoz
nak magokkal,melly idő múlva a hajók derekát át meg átfúrja. 
Hasonlót beszélnek most a Newa folyóról, melly a finn öbölbeni 
orosz hajóknak szinte meghozta azt az ágyukkal ki nem pusztít
ható ellenséget. Kijavítani a hajókat pedig most már késő is, de 
más részről a jég s a közeledő ellenség is akadályozza. 

Az orosz császár megparancsolta, hogy nemcsak Révaiból, 
hanem az egész tengerparton fekvő városokból valamennyi asz-
szony és gyermek azonnal eltakarodjék, s az ország belső ré
szeibe vonuljon. Nem látni itt most egyebet, mint vizsgáló őrö
ket, kik naphosszat ott lesik, nem látni-e már valami nyomát 
Napier admirálnak? Reval lakosai többnyire németek és protes
tánsok, s eleget búsulnak, hogy épen őket, házaikat s vagyonu
kat fenyegeti olly iszonyú csapás. A mellett éjjel nappal hangzik. 



az orosz ágyu-üntök vad zaja és éneke, s az üntögyárak szaka
datlanul okádják u lángot. 

Innen fel egészKronstadtig vonulnak az űrállomások a ten
gerpart hosszában. A jég megindulásakor tavaszszal néha iszo
nyú áradások szoktak történni, s az örök épen olly félve lesik a 
jég ropogását,mint az ellenség ágyúinak megdördülését. A rend
örségnek és katonaságnak kétszeres munkája van e tavaszszal. 
Még mindig erős fagyban bevernek ott az úgynevezett nyári 
nigetek. mellyen többnyire Szent Pétervár gazdagabb polgárai 
bimak igen csinos nyári lakokat. Ez idén nehezen fogják ezeket 
meglátogathatni, s a péterváriak nemcsak hogy nem készülőd
nek ide, gyönyörű nyári palotáikba, szép kérteikbe, hanem nagy 
része már Pétervárt is oda hagyja, s Moszkvába, vagy az ország
nak még belsőbb részébe vonul. Azt irják, hogy a legszebb ut-
czasorok Pétervárott feltünídeg puszták és üresek már most is. 
Azonban uton útfélen mindenütt az orosz keresztvan kiaggatva, 
felhívás gyanánt a „szent habomra." — Az orosz császár, miután 
maga személyesen meglátogatta volna, még folyvást tetemesen 
erősíti a tengerpartot. 

Egyveleg. 
Az orosz katonaság. Erről egy angol utazó, ki nem régiben 

Oláhorezágban járt, többi között ezt irja : Az orosz katonáknak komoly, 
katonás nézésük van. melly a szigorú rendtartástól jön. Csak a fiatal 
njonezoknak, kik még nincsenek kellőleg betanitva, van kissé barátságo
sabb pillantásuk. Az orosz katona még szolgálaton kivül sem mutat sem
miféle vidámabb lelket, soha sem lehet mondani, hogy széles jó kedvében 
van. Megtörténik ugyan néha, hogy a piacz közepén egész zászlóaljak 
szép, ünnepélyes módon egész sor nemzeti dalokat vagy bizonyos har-
czias színezetű vad melódiákat énekelnek el, meJJyekbe ollykor-ollykor 
egy éles kurjantás vagy sivít.", fütty vegyül. Csupán a dobok pergése ki
séri tz éneket, a mi által még izgatóbb szint nyernek e harczi dalok. Ezen 
ezer meg ezer férfihang, melly egy harmóniává olvadt, s az Istenben és 
czárban való bizalmat vagy az ellenség büszke kihívását mondja el, meg
rázó hatással van a hallgatóra. Hanem még ezen éneklésen is meglátszik 
a katonai szigor. A katonák arczain semmi nyoma a belső megindulás
nak; lépéseik kimértek, testtartások merev, épen oUyan énekök is. Éne
kelnek, a hogy a kommandó parancsolja. 

-""Próféta zászlója. Ismét irják, hogy a próféta zászlóját ki fogják 
tűzni, midőn május hónapban maga a török szultán is a hareztérre mé
néin!. Ezen zászlót azért tartják a törökök olly nagy tiszteletben, mert az 
a hit vau róla, hogy prófétájuk Mohammcd maga hordozta. Most 300 
embernyi őrsége van rendesen, 40 tafota burkolatban van eltéve, s ebben 
van elzárva egy kis korán is, (török szentírás) a Mohammcd sírjának a 
Kaaba-nak ezüst kulcsai. Eleinte a szent zászló a damaszkusi pasa őrizete 
alatt áüott, most Konstantinápolyban őrzik. Nevezetes, hogy 1 í 1 • Murád 
szultán alatt az akkor Magyarországban harezoló hadsereghez is hozták, 
hogy azzal a csüggedt csapatokat ismét fölelevenitsék. Most, midőn a 
hadsereghez viszik, akkor egy külön pompás sátort készitnek számára, s 
itt egy fekete ébenfa póznához ezüst gyűrűkkel illesztik. 

Amerikai fogak Bécsben. Egy bécsi lap szörnyen magasztal egy 
fogorvost, ki olly amerikai fogakat illeszt az emberek szájába, mellyek 
birtokában semmi kívánni való sem marad fenn. Mennyivel civüizáltab-
bak ezek a bécsi yankee-fogak a mi tősgyökeres magyar fogainknál, mely-
lyek olly paraszt természetűek , hogy mindennap szükség hozzájok vere
getni holmi prózai dolgokat, mint a sódar, töltött káposzta, gulyáshús, 
túrós lepény stb. 

Os olajfák. Krisztus urunk korából. Hogy az olajfák igen hosz-
szu életűek, tudva levő dolog, mégis meglepőjaz, mi angol természet
búvárok vizsgálódásai után bebizonyult, hogy t. i. van Jeruzsálem köze
lében az olajfák hegyén 8 olajfa, mellyek már Krisztus idejében ott vi
rultak, s néma tanúi valának azon buzgó imának, mellyet az Üdvezitő 
kínos halála alatt mennyei atyjához mondott. Ezen olajfák körülete30— 32 
láb, magasságuk 10 öl. p-

Házi gazda. 
A burgonya-vész. Sok mindenféle szert kitaláltak mára burgonya 

-vész ekén, cfcakíwgy ezek mind oUyanok, mint az egyszeri házaló bolha
vesztő pora, a rait kanállal kellett beadni mindenik bolhának. Ki győzné 
szemenként orvoeolgatni az elvetendő burgonyát, kivált a hol egy pár 
száz holdat kell vele bevetni. Hanem ujabb időbén azt találták fel gaz-
dáazaink, hogy magjáról veszik a burgonyát, őszszel megszedve az érett 
magot. Első évben ugyancsak apró gumók terenmek róla, de ugyanazok 
el vetve második évben egészen egészséges burgonyát adnak. Megkísérteni 
nem árt. •' ,-

Makk-kenyér. Boldog Isten, hová jutottunk! A tejjel mézzel ib-
lyóKanahán közepében arról kezdünk értekezni, hogy mint lehet a bükk-
makkból kenyeret sütni — emberek számára. Ne arról tanakodjál kedves 
gazdám, hanem iparkodjál földedet jobban mivelni, trágyádat fordítsd ha
szonra, mocsaraiddal ismertesd meg az alagcsöveket, homokodat kösd 
meg taraczkkal. vadvizeidet fordítsd szabályos rétöntözésre, szerezd meg 
az angol gazdagabb buza fajokat, és gazdálkodjál okszerűen. Jó a bükk-
makk, de csak szalonna képében, s Magyarországon mindig kell annyi 
búzának teremni, hogy minden embernek legyen újig kenyere, s ha több 
van kelleténél, állitsatok takarék-magtárakat, ne bitangoljátok el a ga
bonát . akkor azután nem kell felfedeznünk a makk-kenyeret, melly fel
fedezés tudományos ismeretnek elég szép, de vigasztalásunkra elég sovány. 

Házi orvos. 
Hosszú álom. Lapjaink mult számában közlöttünk egy elbeszé

lést, melly azon fordul meg, hogy egy ember huszonuyolcz hétig aludt. 
Vannak, kik azt lehetetlennek tartják. Épen most olvassuk azonban kül
földi lapokból, hogy Amerikában jelenleg is van egy hasonló tünemény. 
Egy középidejü férfi, kit ritkaság gyanánt pénzért mutogatnak, nyoloz, 
kilencz hétig egy húzómban aluszik, s csak néha ébred fel ételt és italt 
venni magához, s ez álomkór többször előfordul évenként rajta; a mellett 
pedig tökéletesen egészséges. 

Tárogató. 
— Fejedelmi kegyesség. Ö cs. kir. Apostoli Felsége következő 

sajátkezű iratot méltóztatott a, belügyminister úrhoz intézni : 
„Kedves minister Bach! 

„Tudomásomra jutott, hogy több tartományi városokban szándék 
létezik, bekövetkezendő egybekelésem napját különböző ünnepélyessé
gek, névszerint közkivilágositésok által, ünnepélyesen megölni. 

„BérmUly örvendetesen hat is reám a részvét minden tanusitása ez 
alkalommal, mégis a sok helyen uralkodó drágaság sürgetve ohajtatja ve
lem, hogy azon költségek, mellyek hasonló örötnnyilvánitásokra fordíttat
nának, az önvétketlen Ínséget enyhitő, jótékony tettekre fordíttassanak. 

„Megbízom önt, ezen kívánságomat általánosan közzétenni. 
„Alattvalóimnak ismeretes, « olly sok alkalommal ujolag tanúsított 

jótékonysági érzete azon meggyőződést ébreszti bennem, hogy várakoza*-
simnak ez irányban is megfelelendnek, s hogy ennélfogva e nap a legsze
gényebbre nézve is az örom-napja leend, mint azt teljes lelkemből kí
vánom. 

Bécs, april 8. 1854. 
Ferenez József, B. k." 

— Régi olcsóság. lxl;i-dik évben Miskolczon a búzának köble 
(két pozsonyi mérő) 30 váltó garas. a kétszeresé 28, a rozsé 24, a kuko-
riczáé 20 garas volt. Most? — Meg kell nézni a „Vasárnapi Újság" vé
gén a gabona-árakat; onnan láthatjuk , hogy most két pozsonyi mérőért 
csaknem annyi forint jár, mint hajdan garas. De ez ugy van mindenütt a 
világon. 
. — A budai városi tanácsnak szándéka van, Ö cs. k. Felsége leg-
magasb nászünnepélvéhez két hordó legfinomabb budai borral járulni. A 
kiválasztással egy külön bizottmány foglalkozik. A tiz-tiz akós hordókat 
Szabó bodnármester készíti, s ezek igen díszesek lesznek, és a felséges 
császári pár czimereivel ékesek. 

— A pesti Rókus-kórházban a lefolyt évben 6,995 beteg nyert 
ápolást. Ezek közöl felgyógyult 5,371, javult 379, meghalt 796. A bete
gek nem mind pestiek,hanem az ország és a birodalom különböző részei
ből valók voltak. 

— Mezőgazdáinknak, különösen azoknak, kik Pestre jönnek, ajánl
juk figyelmébe dr. Entz Ferenez ur kertész-iskoláját (Pest, kerepesi-ut, 
külső telek, 3-dik szám). Tudva van, hogy e derék intézet a magas kor
mány figyelmét is kiérdemelte, s nem régiben annak ismertetése a megyei 
hatóságoknak utasításul adatott. 

— Május első napjaiban ismét virág-kiállttá* fog tartatni Pesten 
a nemzeti múzeum termeiben. Mult évekből tudjuk, hogy ez nagy díszére 
vált virágtenyésztőinknek s reméljük, ez idén is ugy leend. 

. — A budai császárfürdőben az idei első társas ünnepély t. hó 
117-én, húsvéthétfőjén fog tartatni. Az erélyes bérlő, .Szekrényessy József 
lur, most is elkövet mindent, hogy az ide kivándorló pesti közönségnek 
minél több mulatságot szerezzen. Gondoskodott egy nj zenetáreaségról. 
A tavali évben közkedvességet nyert szokást ismét föleleveníti. újra ki-
fuggesztend két képtalányt (rebuszt), egy magyart s egy németet. s a ki 
kitalálja, külön külön egy palaczk pezsgőt nyer. Reméljük, hogy ekko
rára s ezután is egy hajónál többet fog járatni a gőzhajótársaság Pest és 
O-Buda között, mert az csakugyan kevés, mint eddig, minden két órá
ban egyszer. 

— B é c s b e n óriási készületek tétetnek az april 23-kán kezdendő 
legfelsőbb nász-ünepélyck fényének emelésére. Különösen kapósak ez 



azon utczákra néző házak, menyeken keresztül a fenséges császári meny
asszony tartandja bevonulását. Az ablakok már régen ki vannak bérelve 
drága pénzen. Mondják, hogy az illető lakosok az ablakok e bérbeadásá
ból annyit nyernek, hogy egész évi kázbéröket kifizethetik vele. Egyes 
ablakért ez alkalomra (30 egész 100 pengő forintot fizetnek. Az összes 
ablakbért azon egy napra egy millió és 500,000 pengő forintra becsiilik. 

— Különben az ünnepélyek rendé Bécsben ez leend : april 22-én 
A Fenséges menyasszony megérkezik Nuszdorfon; 23-án bevonul a cs. k. 
várba; 24-én este fél hét órakor esketési ünnepély; 2ő-én az egész város 
fényes kivilágítása; 26-án ünnepélyes előadás a cs. k. udvari várszínház
ban; 27-én nagy udvari bál; 29-én nagy népünnep A práterben; 30-án 
polgári bál. 

— A magas uiiiiistcrium rendeleténél fogva az eddig szokásos 
bélyeg-papiros meg fog szüntetni, S helyette azon rendszabály lép életbe, 
hogy tetszés szerint választható papirosra KÜLÖN E czélra készített belyeg-
jegyek (Stempelmarken) lesznek ragasztandók, ollyan formán, mint ez 
JELENLEG A postai LEVELEKKEL történik. Igy az is meglehet, HOGY olcsóbb 
LESZ A bélyeg. 

— A cs. K. dunai hajóhad (DouauflottiDe) 9 uj hajóval szaporo
dott, mellyek a Dunagőzhajó-társaságtól vétettek MEG, S MELLYEK KÖZÖL 6 
már teljesen fel van készülve. , 

— Egy frankfurti nagy borkereskedés főnöke UEHÁUY nap Pesten 
tartózkodván, jelenleg Magyarország TÖBB bortermesztő vidékét látogatja 
meg azon czéllal, hogy nagyobb mennyiségű borokat vásároljon. 

— Friebeisz István, Czuczor Gergely köztiszteletben álló népköl
tőnk ÖSSZEB népdalaira hirdet előfizetést. Ajánljuk e derék gyűjteményt 
olvasóink figyelmébe. Az egész egy kötetes MÜ, ára 1 pft, MELLY díjért az 
postai uton bérmentve fog az előfizető kezébe szolgáltatni. 

— Heckenast Gusztáv kiadónál megjelent és kapható a török biro
dalom európai és ázsiai térképe, ára 40 krajezár. Fő előnye e térképnek 
nemcsak abban áll, hogy benne a legkisebb helység is pontosan fel van 
jegyezve, hanem ránk nézve különösen abban, miszerint magyarnl van 
szerkesztve, s ez által képessé teszi AZ olvasókat, kik a hírlapokat figye
lemmel kísérik, a legkönnyebb tájékozhat ásni. 

— Vidács István hazánkfiának gépész-gyári növendékei a Garay 
árvák számára 5 pftot küldöttek be szerkesztőségünkhöz; derék honfi 
gépészeink fogadják üdvözletünket A megholt költő iránt tanusitott szép 
kegyeletükért. 

A magyar irók nyugdijául alakítandó pénzalap gyarapítására 
Mátrny Gábor azon ajánlatát nyilvánítja, miszerint, ha az általa legköze
lebb kiadandó magyar népdalok egyetemes gyűjteménye 2ik fűzetérc f. É. 
május, LU-ig áOO előfizető, sőt ha ennél több is jelentkezik, s az előfizeté
si dij, vagy legalább az előre megrendelők névsora nevezett napig egye
nesen hozzá bekiildetik, ezen előfizetés öszvcgéból a kiadás költségei le-
vonatása után fenmaradii tiszta jövedelem harmadrészét az említett pénz
alapnak szentelendi. - Ennélfogva AZ előfizetés határnapja c jótékony 
czél MINÉL BÜkeresb előmozdítása végett f. é. május 10-ig elhalasztatik, 
midőn t. i. a nevezett dalok 2-ik füzetének nyomtatása az előfizetők szá
mához irányozva megkezdetik. Az előfizetési dijt (1 ft 30 kr. a magyar 
szövegű, 2 ft A német s magyar szövegű példányra) 8—9 ivnyi zenemű-
nyomtatványért mindenki csekélynek ismeremii, ki a müárusoknál ZENE
müveket vásárolni szokott. A jutányos ár tanúsítja, hogy e mii kiadatását 
NEM haszonvágy vezérli. Megjelente UTÁN ANNAK mindenesetre felemelt 
bolti ára LEEND. — Ki az első füzetet MÉG NEM bírja, azt is megrendelheti 
A fennebbiekhez hasonló dijakért. Postán küldésért minden füzet dijához 
még 20 kr csatlandó. Pes ten előfizethetni a kiadónál (Muzcum-épület-
BEN), és a- zenedében; hol nyomtatott aláírási IVEK is kaphatók. — A 
megjelenendő 2-ik füzetben közöltetni FOG Tinódi Sebestyén XYI- ik szá
ZADI krónikájából KÉT dal; A X V I I . és X V I I I . század mindenikéből két-
KÉT dal; a többiek mind A folyó századiak lesznek a legutóbbi évekig, 
öszvesen mintegy 4U DARAB; minél fogva CGY-CGY DALRA csak 2'/* kr esik. 
— A belgák királya 1849-BEN nyilvánosan megparancsolá, hogy az or
szágában divatozó népdalok gyűjtessenek öszve, és állami költségen nyo-
mattassanak ki; SÖT a közpénztárból 2400 frankot is utalványozott nép-
daldzerzö költéozeknek kiosztandó jutalmakra. — A páriái conservato-
riumnak mindjárt kclctkeztekor feladatul tüzetett ki, hogy a franczia 
nemzeti zenét feutartani s megőrizni törekedjék. Innen uyeré ez intézet 
a eonservatorhim nevet is. — Mátray Gábor hasonló szándokkal a pesti 
zenede igazgató választmányát, midőn népdalai első füzetét kiadá, fel
kérte volt, tenné a zenede magáévá a magyar népdalok kiadását: de fáj
dalom, óhajtása nem teljesült. Ez intézet gazdag szellemi s anyagi tehet
ségekkel megáldott jeles elnöke valóban örökzöld koszorút fűzne homlo
kára, ha nemzeti népdalaink ügyét felkarolván, ezeknek folytonos kiadá
sát nagylelkű pártolása mellett eszközölné, a igy n nemzeti zeneirodalmat 
egy mindenkori értékű művel gazdagítaná. 

Vidéki hírek. 
Duuaföldvárotl takarékpénztárt szándékoznak alapítani. Sok sze

rencsét kívánunk e szép vállalathoz 
Soroksárott april 7-én éjjel 102 ház égett le, mellyek közöl csak 

42 volt biztosítva. IIlyenkor azután későn jut eszébe a szegény károsult 

nak a mulasztás. Pozsonymegyéhen is több helységet ért illy szomorú 
csapás. 

Tokajból , hol a világnak az a legelső bora terem, igen panaszos 
levelek érkeznek. Itt, a hol a szöllöhegyek csaknem egyedüli keresetfor
rásul szolgálnak, most a szőllőmivelő épen ugy, mint a szőüőbirtokos na
gyon szenved a mostoha idők sanyarusága alatt, Ennek következése az, 
hogy a nép szegényedik, s Tokaj városa, melly pedig olly szép fejlődés
nek indult, mindinkább hanyatlik. Himny Momont ujwtg, a megérdemelné, 
hogy igaz ne legyen. 

Szintén Tokajból azt is írják a „Pesti NapbV-nak, hogy az ottani 
kereskedői testületbe bejegyzett 80 ember közöl 75 zsidó van. Erre iga
zán mondja a „Pesti Napló" szerkesztője, hogy az igen természetes, ha a 
magyar ember nem alkalmazza magát azou életmódra. A kereskedés igen 
hasznos, hálás és tisztességes kereset, s az angol és franczia azért olly ha
talmas, mert országaikban a kereskedés és ipar is az Ő kezükön van, s a 
legelöbbkelő ur IS örömest adja rá fiát. Régen ugy kellett volna már Ma
gyarországon IS. 

Von ei énk alább következő t. cz. gyújtóiakét bálás köszönetünk nyüvá-
nítása mellett tudósítani, miszerint tizeripéldányaikat az illető posta-ál lom ásókra el
küldöttük, s lixentúl is pontos szétküldéséről a lapnak gondoskodtunk. 

A „Vasárnapi Újság" azon t. ci. gyűjtőinek 3-ik névsora, kik tiz vagy több pél
dányt küldtek bc : 

DE 

Alberti Lajos Marosvásárhelyt. 
Medrey, cs. kir. postakiadó, ítéthságbon. 
Szól! ősi Santa, Marosvásárhelyt. • 
Cs. k. postahivatal, Kéraéndon., 
Donáezy Lajos, c?. kir. postakiadó, Zala-

Egerszegen. 
Szita Sándor, tanár', Keszthelyen. 
Schmidt János, jegyxó, 11. Komáromban. 
Han iné és Stein, Kolozsvárt. 
Hetesay Dániel, Vajszlón. 
Lajos György, Nagy-Bányán. |várt. 
Ilonig József, cs- k. postamester, K:i| 
Kiss Károly, 
Keresztényi 1 
Erdélyi Józse 
Horczcgk Kard1 

K., Zcntán. 
Farkas János, tisztJ 
Fekete Endre, Zilahon. 
I>r. Kovács, Győrött. 
Ilakovszky István, lVtrrvasárán. t 

.Szabó Lajos, tanuló, N. Kóroson, 
K.. postamester. Moóroít. 
KuváV-i Albin, tanuló. Komáromban. 
Cs. k. postahivatal, Hatvanban. 
Basa István, ref. lelkész, Abrudbányán. 
Toringer, cs. k. postamester, B. Füreden 
Nagy László, Székesfehérvárt. 
Györfy látván, tanító, Lövőtén. 
Szenköszky, cs. k. postaadni., N. Szőllóson 
Sándor Ferenc/. Csíkszeredán. 
Sípos József, Mezóberíoyben. 

Arbesscr, cs. k. postakiadó, Tatán. 
Berzsenyi Pongrácz, Szigethvárt. 
Czukor Mózses. Szentesen. 
Id. Fehér Péter, Ácson.. 
Cs. k. postahivatal, K. Sut-Miklóson. 
Szittyay Aloizia k. a.. Tatán. 
Keimárk}' ígnácz, h. főbíró, D.-Földvárt. 
Kászoni Mihályi Elek, Vajdahuuysdon. 
S/.entpétery Sáml., h. ügyvéd, N. górösöo. 
Béllyey Dániel, jegyző, Csabdibao. 
Pataki Ferenez, Deésen. 

onát, Lúgoson. 
"crencm, postakiadó. N.Mihályon. 

- ...stahivatal, N. Kallón. 
ÁwÁrty,l*Vtf ft liT (/ fii i t Sándor, Szoboszlón. 
raff"^ j y r > Q Jf O'fitJi. tir. postahivatal, N. KiíJlón. 

" -Pragcr János, jegyei, Szákon. 
U i ,/ lurnyvkcrejkeiiéBe, Bécsben. 
Szoinbathy József, j egyző , Nagy-Sápon. 
Orley Dénes, ügvvcd, N. Váradon. . A " 
Czopf Mihály, Siófokon. 
Pap Tivadar, segédlelkész, Szainosujvárt. 
Sándor Ferenez, Csikmártonfalván. 
1 'iuó Lajos, cs. k. pmstaejtpe<L, Ctdkmár-

tonfalván. 
Fellnur Ajital. Uaár, Váezon. 
Fok Ferenez, ' f őke-Terebesen. 
Szőcs Márton, Székelyudvarhelyt. 
Peregréuyi Géza. K. Pojúnán. 
Fehér Bertalan, M. Szigetben. 
Fetlorovich Feranci, l écsóu . 
Pauier Mihály, tanuló. Szombathelyt. 

MÁJfBBS 
TÓ, EMIN; 

Heti naptár. 
Hónapi 

és hetinapi, 
KALBOLIKUS 

NAPTÁR 
Protestáns 

naptár 
Görög-orosz 

naptár 
Nap Nap 
kelet nyug. 

Ipr i l i s 
VASÁRNAP 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 
Péntek 
Szombat 

A Ilusv. vas. 
Húsvéthétfő 
Apollónia 
Krescentia 
Ágnes 
ANSELTN 
Sot és Cajus 

A llüsv. vas. 
Ilusvéthétfó 
Apollónia 
Antónia 
A i ' - i i l i m 

iLicbrocht 
G usztáv 

\prili-
4C96bój tb . 
5 Theod. 
6 Eutich p . 
7 György p. 
8. N . esőt. -j-
9 N . pént. t 

10 N . szom.f 

3 6 
ll 6 

Í9| 6 

Hold
negyedek 

Utolsó ne
gyed 20-kán 
reggeli 1 óra 
29 perczkor. 

B r r - i borzé 
' április 

Státu kötelezvény 5 % . 
dto 4 . . . 

1834-ki sorsjegyek 100 ftos 
1839-ki . 100 ftos 
Bankrészvény darabja . 
Éjszaki vaspálya oszt. . . 
Dnnagözhajózási részvény 
Augsburg 
Hambnrg 100 Itcotallérért 
London 1 font sterlingért. 
Pária 300 frankért . 
Cs. kir. arany 
Ezüst . . . . . . . 

T á v i r a t i k ö z l é s fc 

7. x. 9. 10. l t . 12. 13. 

m; — 86V. Ó6»« 8 5 % 

203 313 214 216 
118% iw% 120% 120 119% 
1162 1166 1200 1310 1211 1208 
2200 2200 : ^ . ; .^y j 2245 2265 2240 2240 
577 565 • — 576 576 Ó69 — 
l:)7' , 138 - 135% 184'/, 135% ' 185 
103 187 100'/, HO'/i 100'A 
n.2y 13.32 13.10 13.18 13.15 
168% 164 '^ 159 161V* 160 

.it; r>7 34'* SS S4 34 

DUNAVIZIILLÁS április 1 .8 ' 10" :V"0 fol.113. V 10"0"'Ofol.11 -1. ii' 0f' 

Jeleule^i j^abi»ua-ár. 
Austriai mérők. — (PcngŐ pénzben.) 

Peat, aprü 11-kén : Boza 6 ft. 24 kr.—7 ft- 12 kr. — Kétszeres 6—6 ft. 12 kr. 
— Rozs 5 ft. 52 kr.—6 ft. — Árpa 2 ft. 56 kr.—S ft. 44 kr. — Zab 2 ft. 24 kr.—2fc. 
28 kr. — Kakwiwa 8 ft. 36 kr.—3 ft. 52 kr. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 

file:///prili-
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Hirdetmények elfogadtatnak a „Vasárnapi Újságba" egy negyedhasábos apróbetüs sorért 
3 pkr.jával egyszeri hirdetéssel, háromszori hirdetésért fizetendő soronként 6 kr. p. p. 

i , ( 1 - 1 2 ) 
NAGYSZERŰ, Pesten még eddig soha nem létezett 

FEHÉR-RUHATÁR 
található a váczi-utczában 

az ..Ypsilantihoz"* czimzett kereskedésben Pesten, ugyanis : 

Férfi-ingek rumburgi vagy hollandi vászonból 
2 ft. 45 kr., 3 ft., 3 ft. 30 kr., 4 ft., 4 ft. 30 kr., 5 ft., 5 ft. 30 kr., 6 ft., 

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

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

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

Nöi-ingek schweitzi mellel és pasztákkal 
(Streif), készítve rumburgi vagy hollandi vászonból 4ft. 30kr., 5 ft., 5 ft. 

30 kr., 6 t't., 6 rfc 30 kr., 7 ft., 8 forintjával. 

Tiszta és minden painnf-lceireréstöl' ttr^jM^vászonért 
kezes sés ; vállaltatik*. 

J. B. lIofTmann ur füszerkereskedésébcn a rózsa-piaczon, Sz. Fehérvárott Kovács Pál, 
Duna-Füldváron Nádhera Pál, Pakson Nussbaum János és Baján Klenautz János urak 
kereskedéseiben. 

Azon gyógyszerész és kereskedő urak, kik illy rakhclyet tartani kívánnak, szí
veskedjenek bénnentcs levelekben alólirtat az iránt értesíteni. 

Alsó-Alapon, márcziusban 1854. 
Dr. Eleméi y Ferenez, 

1—(3—3) kút-tulajdonos. 

Épen most jelent uicg Heckenast Gusztávnál Pesten, és 
Edellliaiin Károly, pesti könyvárusnál (váczi-utczában 7.sz.), 

ugy mint minden hiteles könyvárusnál kapható : 

A Törökbirodaloin Földabrosza 
nagy alakban, színes nyomat. — Ára 40 krajezár pengő pénzb. 

( 3 - 3 ) 

3 0 ) 

Haszonbérbe fog adódni 
árverés utján , Pestmegyei N . Abonyi ha
tárban, 1,300 hold első osztályzata föld 
egy tagban, vagy három részre osztva ; az 
illetők megjelenhetnek Abonyban , április 
27-kén reggeli 9 órakor, az úgynevezett 
VERES UDVARBAN. 

Árverés. 

Előfizetési f e l h í v á s a i 

DIVATCSARNOK 
tudományos , szép iroda lmi és művésze t i 

DIVATKÖZLÖNYRE. 
Megjelen minden hónap 5, 10, 15, 20, 25 s 30-dik napján. 

Előfizetési árak : folyó évi april I-mitől kezdve, helyben '/« évre 4 ft.; 
7, évre 1 ft.; »/t évre 11 ft.; vidéken % évre 4 ft. 3 0 kr.; % évre I ft. 

40 kr.; 3 /„ évre 12 ft. 10 kr. pengő pénzben. 
A gyűjtőknek minden 6 előfizető ntán 1 tisztelet-példánynyal szolgálunk. 
A munkatársak névsorát jövőre kedvelt regényírónk Jókai Mór is gazdagbi-

tandja még, a kit ez alkalommal, adott szava szerint, szinte mint e lap rendes dolgozó
társát mutathatunk be a t. olvasóknak. 

Ezen évnegyed folytán, mümellékletül, közkcdveaségU irónk, Degrt Alajos arcz-
képét fogjuk szétküldeni. Divatképeinket ezentúl is Parisból hozatjuk. 

Minden olvasónak , ki a ..Divatcsarnok" folyó évi april-
decemberi folyamára előfizetett, vagy elöfizetend, igen csinos al
bummal fogunk kedveskedni, melly 7 magyarországi tájképet 
előtüntető tollrajzból álland, külföldön lakó egyik művész ha
zánkfia müve, s Parisban már sajtó alá adatott. 

Ezen album, mellyből egy példány, magának a kiadónak csaknem annyiba ke
rül, mint e lap >/t évi ára : akkor küldetik szét. ba a t. olvasók, a folyó évből hátralevő 
3 /

4 évre, akár egyszerre, akár y / K évenkint előfizettek. 
A lap szétküldése körül sem leend akadály. A z a postaközlekedés mostani gyor

sasága mellett, bármilly irányban eszközölhető. És a kiadó-hivatal ntasitva van, hogy 
a t. előfizetők lapjait óda , például azon fürdőbe, stb. juttassa, — még pedig minden 
potdij követelése nélkül — hova azok küldése rendeltetni fog. 

Pesten, márcziusban, 1854. 
A „Divatcsarnok*' sxerkesztösége 

(Szervita-tér, 3. sz., 2. emelet). 

2 - ( 2 _ 3 ) F R I E B E I S Z I S T V Á N irodájában. 

Idei (öltés Alsó-Alapi keserű viz 
korsókban. 

Ezen ásvaajrviz. mint létrészeire nézve, Icfctartalomdúsabb. leghathatósabb 
és l e g o l c s ó b b minden eddig nálunk ismert efféle vizek közt; kapható a forrásnál 
Alsó-Alapon (Fehérvarmegye, utolsó posta Czecze) 100 darab pakolatlan 13 forint., 
egy láda 50 darabbal 7 forint 40 krajezár, 25 darabbal 4 forint 12 kr. pengő pénzben. 

A szállítani költségek és mérsékelt provisio beszámításával szinte kapható a kö
vetkező lakhelyeken : Pesten a „Nádorhoz" czimzett gyógyszertárban a váczi-uton, és 

Néhai Vranovics született Csúzy Judith 
asszonynak végrendeleti meghagyásából, 
Nyitra megyei Felső Átrak helységben f. 
é. april 26-kán nyilvános árverés fog tar 
tatni, következő jószágok eladatása végett 
Felső-Atrakon Galgócz közelében emeletes 
lakház, terjedelmes gyümölcs- és konyha
kerttel és gazdasági épületekkel, körülbe
lül 1000 pozsonyi mérő szántófold, 40Vj 
kaszás rét, , kapás szólló, 45 p . m. ma 
gán erdő, u a közös erdőből évenkint 60— 
70 öl favágás; — Alsó-Átrakón használható 
állapotban lévő gazdasági épületek, 997 
pozsonyi m. szántóföld, 24 kaszás rét és 
két helységben 410 igás, 1647 gyalog-nap
szám, majorsági földekért, s 2000 db juhra 
közlcgeló : határos Szorbitz helységben 95 
p. m. erdő, Tót-Soókon 45 p. m. erdö 

Nvitra, marczius 17-kén 1854. 

PINIPINE LLE .Akarzmag s más egyéb nemű 
magvak j ó minőségben és jutányos áron 
kaphatók 

UALBAUER JÁNOS C-NÉL PESTEN, 
irodája : a király-utczában, 

(1 ) Majthényi-féle 5. sz. a. házban. 

B a t t h y á n y i F e r d i n á n d , m. 
mint végintézeti végrehajtó. 

k. 

Mérnöki pályázat. 
Kis-Kun-Ualas város 110 —120 ezer ka-

tastrális holdakat tevő határának felmérése, 
rendezése és kiosztására. 

E munkálatra vállalkozómérnökök20,000 
pft. biztosíték,saz illy munkálatoknál szer
zett gyakorlati jártasság hitelesen leendő 
kimutatása mellet e folyó évi május 15-én 
délelőtti 10 órakor, Halasváros tanácsterc 
mében tartandó árlejtésre tisztelettel meg 
hivatnak. Levélbe teendő titkos ajánlatok 
is elfogadtatnak, s az illy levelek, egyedül 
a fóbirói hivatalhoz czimzendők. 

A feltételek a város fóbirói hivatalánál 
előlegesen is megtudhatók. 

Kelt Kis-Kun-llalasonmárcz. 28-án 1854, 
Gazdaság gyűlési megbízásból 
Tl iorma Imre, m. k., főbíró 

Fris vetö-magvak 
ngymint : 

LÓHERE-MAG, valódi franczia luczerna, és 
magyar, stájer vörös, fehér réti-lóhere; 

Pf rje, angol, franczia és olasz; 
Baltaczim. réli-esibebur; 
Hepnmag. mindenféle; 
Bükköny, mohar, nyári-repcie; 
Pohánka (hajdina); 
Mezei komócsin (Thymotheus-Gras); 
Juh-per jc (Featuca ovina); 

Koseladás 
Jelenleg méltóságos Gróf Zichy Ferraris 

Bódog, előbb Klauzál ImreFársai név alatt 
ismert csunyi (Sarendorf) törzsök juhnyá-
jában, valamint kitűnőbb nyájak számára 
ugy a közép finom és kezdetbe lévő juhá
szatok javítására is, nagyob számú fiatal 
tenyész-koeok vannak eladásra felállítva. 

Ezen kosok valamint gyapjumennyiség 
és uiinóscg tekintetében, a külföld bármely 
juhászatával vetélkedhetnek, ugy jutányos 
árusítás, és azon körülmény miatt is^hngy 
a juhászat Pozsonytól csak l ' / i órányira 
igy a vaspálya közelében fekszik — igen 
ajánlhatók. Bővebb tudósítást az ez érdem-
IX-NI megkeresésekre az oroszvári urodahni 
felügyelói hivatal adand. A levelek Pozso
nyon által Csunyba (Sagrendorf) utasitan-
dók; utolsópos főállomás Rajka(Ragcndorf)-

Jószág bérbe adás. 
Fehérmegyében Pesthez 3 órányira Ba-

racskán 3000 holdnyi tagositott birtok lak
házzal és gazdasági épületekkel együtt, ré
szint termesztményekért, részint készpén
zért árendába kiadó; a feltételeket megtud
hatni a tulajdonosnál Sebestyén-piacz 2. ez. 
második emelet 12. sz. 

Nevelői ajánlkozás. 
Tanításban s nevelésben gyakorolt és j ó 

bizonyitmányokat mutatható egyén, fi vagy 
nőnemi úri növendékeket tanítani jelentke
zik. Beszél magyar, német és deák nyelven: 
taníthatja a görögnyelv elemeit is. Többi
ben költség okozatlanul értesülhetni t. cs. 
Geduli Ferenez úrtól Pesten a nemzeti mú
zeumban. 

Szántóvető is/kozok. 
Auguszt, szász-eoburg-gothai herczeg, 

Felső-Magyarországon Gömörmegyébe ke
belezett Kima-Szécsi szántóvető eszközök 
gyára igazgatósága részéről (utolsó posta 
Rima-Szombat) a tisztelt mezógazdálkodó 
közönségnek tudtul adatik, hogy azon már 
a gyakorlatban is hasznosaknak tapasztalt 
szántóvető eszközeire, mellyek az 1853-dik 
évi utolsó pesti gépkiállításkor arany ér
dempénzt nyertek, rendeleteket elfogad, éa 
azok a megrendelés sora szerint teljesíttetni 
fognak. — Az ezen egyszerű erősen készült 
s olcsó szántóvető szerek folyóár-jegyzéke, 
s az azokkali bánás iránti utasitás a meg
rendelők kívánságára megküldctendnek. 

Kelt Rima-Szécsen, jan, havában 1854. 
(J) Fery Araold, gyárigazgató. 

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




