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Társaskocsl lovas vaspályán. 
A ki mai képünkre tekint, első pillanatra észreveheti, hogy 

az nem egyebet mint egy kétlovas kocsit ábrázol. Iianem az a 
sok ember kivül belől meg a kocsitetején, mint ugyanannyi kér
dőjel sürgeti a magyarázatot, hogy miféle kocsi ez, minő uton 
és mifajta lovak képesek ezt az emeletes négykerekű házat tova 
gurítani, még pedig a mint látszik, gyorsan ügetve. A magyará
zat következő : 

Loubat ur Parisban azon gondolattal küzdött meg, hogy jó 

lenne a vaspályákat közönséges utakra és lóerőre is alkalmazni, 
s e czélból készitett is az ö nézete szerint próbára egy illyen 
utat és kocsit, melly mindenképen megfelelt várakozásának. Az 
ut sokkal egyszerűbb mint az ismert vaspályák, mert nem kell 
annak magasságait és völgyeit olly temérdek költséggel egyen
getni, hanem hegyen völgyön s különféle hajtásokkal lehet 
azt vezetni, következőképen : Czélszerü távolságban keresztbe 
raknak le küszöbfákat, vagy is rövid gerendákat a kiszemelt 



vonalon, ezeken hosszában más kát gerenda nyúlik tengely-
szélességű távolságban, s e gerendákon völgyes sinek folynak 
végig, mellyek völgyelete ollyan, hogy abban a kocsikerék 
könnyen foroghat. Sokba kerül illyen ut elkészítése is, de hozzá 
vetve a gyorsaságot melylyel haladhatni, s azt a terhet 
mit egy kocsival két ló ügetve könnyen elvonhat rajta, igen 
czélzzerüuek mutatkozik az uj terv, s tisztességes haszonnal ke
csegteti a vállalkozókat. Az előttünk levő kép azon kocsit ábrá
zolja, melylyel Parisban tett próbát Loubat ur, s mindössze 60 
személyt képes két lóval gyorsan tova szállítani. Az tagadhatat
lan, hogy sokkal különb a mi fakó szekereinknél, de még a váczi 
kétkerekű fiakerekkel is kiállja a versenyt. oo 

A i avar vezér. 
Regényes rajiok a mostani orosz-torok harczbdl. 

J Ó K A T M Ó R T Ó L . 

(Folytatás.) 

— Hallod e jövevény, szólt Dániel bey Balkár béghez, én 
hihetetlenebb vagyok, mint egyike apostolainknak, kit a szent 
könyvben Tamásnak hínak. 

Tudni kell, hogy Dániel bey keresztyén. 
— Én sebeidbe tettem ujjamat s tapasztalam, hogy való

ban kardvágások azok, láttam vereségeidet, valóban korbácstól 
származnak azok , de én mégis gyanakodó vagyok. Kicsiny 
gyermek voltara, mikor azt a regét haliam, hogy egy nagy vá
rost ostromoltak a görögök, s midőn nem tudták azt elfoglalni 
semmiképen, egy közülök el hagyta vágni kezeit füleit, s ugy 
ment panaszra társai ellen, kik vele gonoszul bántak, ellenfe
leikhez s midőn azok hittek szavainak, elárulta őket. A mosz-
kók nemde görögök és te közülök jösz. Azt mondod kegyetle
nül bántak veled, elhozta sebhelyeidet. De hátha te vagy 
urna trójai görög, ki czárod kedvéért megsebzetéd, megvereted 
testedet, hogy itt mi hozzánk befúrd magadat s azután min
ket elárulj ? 

— A próféta vágja ketté fejemet s lelkem egy moszkőba 
szálljon, ha illyen vád rajtam maradhat. Igy átkozá el magát a 
bég, kinek arczára senki sem emlékezik többé. Nem ismer en
gem senki többé. Mennyi idő mult el, a mióta el vagyok te
metve, magam sem tudom már, mert örök éjszakában és Örök 
télben járt velem az idő; minden megváltozott azóta, emberek, 
Tarosok, én sem ismerek senkire, én rám sem ismer senki; 
nincs egyéb bizonyságom, mint az öldöklő gyűlölet, a melly 
szivemben ég. Vagy hiszesz nekem vagy nem hiszesz. Egy kés 
van kezemben, egy éles, hegyes vas. Ha hiszesz és befogadsz, 
olly öldöklő kezet fogadtál szolgálatodba, mellyet ha törzsöké
től levágnak, még akkor is gyilkolni fogja ellenségeidet; ha 
nem hiszesz, ugyanez a kéz, ugyanez a vas itt előtted döfi 
keresztül szivemet, Allah ugy legyen nekem kegyelmes. 

Dániel bey meg volt hatva a bég heves indulatától s meg 
engedé neki, hogy maradjon ott táborában s külön sátort ren
delt számára, s küldött neki más öltözeteket; a miket midőn 
fölvett a bég, egészen más alakja volt. A moszka rabból* cser
kesz fejedelem vált ismét; ugy illett komoly szomorú arczához 
a hegyes tollas sisak, melly alól egybefont lánczfiirtök omlanak 
vállaira alá, büszke termetére a pikkelyes pánczél, mellyen fé
nyes párducabör van keresztül vetve; még az arcza is átválto
zott bele, vagy csak ugy tetszett, hogy átváltozott; a rongyok 
köaött nem venni ugy észre az arcz méltóságát. 

Három napig pihent egy helyben a tábor, akkor magához 
hivatá Balkárt Dániel bey s ezt bizá rá : 

— Ha te Balkár bég vagy, a ki igen jó vitéz volt, azt 
most kebixonyithatod. Mi az orosz erösitvények ellen készü
lünk, mellyek mint egy erős láncz, fognak bennünket körül. 
Ez ** *gtsa hadsereg, melly velem van, Kizliárt fogja megos
tromolni, a tfcoszkók legerősebb fészkét, melly előtt hadseregük 
nagyja áll_ Te -végy magadhoz ötszáz lovast s légy az előhad 
vezére. A leggyorsabb vonulással csapj alá a sikra s a hol el
lenséget talábw, táttedd meg, tartóztasd fel. Mennyien vannak ? 
ne számláld, r4 érsz Tnegszájnlálni, ha leölted őket. Én nyo

modban leszek a fősereggel, s ha minden oldalról körülfognak, 
akkor rajtok ütök, s szétszórom őket. 

Balkár bég nem kérdezte tovább, minek kell történni; a 
harcz kilátása feléleszté szivét, a kivont kardot gyönyör volt 
neki látni s midőn az ötszáz lovast parancsa alá adták, azt 
hitte, hogy ha még egy világ tele van moszkóval, még azon is 
keresztül megy velők. 

Ugy is rohant a kumükok földére, mintha Dzsingiszkán 
minden seregei jönnének utána, pedig voltaképen senki sem 
jött utána, mert Dániel bey alig várt egy órát Balkár bég eltá
vozása után, midőn hirtelen felszedeté sátorait s sebesen el
hagyta táborhelyét. Balkárt engedte előre rohanni, ö maga 
pedig az icskéri erdőn keresztül a derék sereggel oldalt távo
zott el. 

Balkár bég kis csapatjával meg sem pihent, mig a kumü
kok tiz alujdt fel nem égeté. Nem irgalmazott senkinek; mosz-
kók szövetségesei azok I 

Az orosz seregek egészen felriadtak e csodálatos rohamra: 
mit akar ez a dühödt ember, maroknyi ötszáz emberével itt az 
ellenséges föld közepén? Eleinte azt hívék ök is, mint Balkár 
maga, hogy vagy Dániel, vagy Samil jő nyomában egész had
dal, s ez csak elöcsapat; de midőn már csak néhány napi járatra 
volt Kizliártól s mélyen benn az ellenség közepett, akkor vették 
észre, hogy csak egyedül van, s ök minden haszon nélkül tet
tek nagyszerű sereg összevonásokat, hadmozdulatokat. Lega
lább azzal akartak boszut állani, hogy a vakmerő csapat-
vezért mindenestül elfogják, s ezért engedték egész Kizliárig 
menni. 

Balkár bég már látta a város tornyait a messzeségből 
s azt hivé, hogy majd nemsokára a földön fogja azokat ledöntve 
látni; e végett nagy örömében vissza küldött egy kémet, hogy 
tudassa Dániel beyjel; itt van már Kizliár, siessen ö is. 

De millyen nagy volt megütödése, midőn a kém viaszatért 
és tudósitá, hogy az a sereg, a mi ott a hátuk mögött jön, nem 
Dániel, hanem az oroszok serege s akármerre tekint, mindenütt 
ollyan porfellegeket láthat, a miket az oroszok vertek föl és 
hogy mindenestől kelepczébe van szorítva. 

Balkár hirtelen egy szük hegyi útba vetette magát erre s 
annak mind két oldalát eltorlaszolva, fogadást tön, hogy onnan 
élve öt a világ minden hadseregei ki nem viszik. 

Nem is fáradtak azok vele, hanem a mint odaszorult a bég, 
ágyukat szegeztek az útnak s szép csendesen elvárták, mint 
fogja az éhség őket onnan kiugratni. 

Napokig vártak ott a cserkeszek, még mindig remélve, 
hogy eljön Dániel bey őket kiszabadítani, s midőn látták, hogy 
hiába várnak, elszánták magokat, éjszaka elháriták a torlaszt s 
kirohantak az ellenségre. 

Haszontalan, eredménytelen harcz lett belőle; kartács és 
congrév röppentyű elébb széttörte a kis csapat erejét, mintsem 
kardját a moszkók fegyvereihez mérhette volna, maga Balkár 
bég, a mint paripáját keresztül lőtték, ugy bukott le róla, hogy 
fejét egy kősziklához csapva elszédült, a ló maga alá szoritá s a 
nélkül, hogy csak egyetlen moszkó haja szálát meggörbíthette 
volna, elfogták, s megkötözve, meglánczolva vittek be nagy 
diadallal Kizliárba. 

Balkár bég mire magához tért, azt vevé észre, hogy ke
zéről lábáról nagyon jól van gondoskodva : el valának azok 
látva ollyan nehéz vasbékókkal, hogy mikor legjobban erejé
nél volt, sem igen sokat hajigálózott volna azokkal. Most pe
dig igen el volt gyengülve; az orosz tábori sebészek azt a jót 
tették vele : miszerint háromszor is eret vágtak rajta, hogy 
életre hozzák. 

Csak azt várták, hogy a szemeit felvesse, rögtön feltették 
egy targonczára s felvitték a vértörvényszék elé. 

Tele volt a terem büszke, sarkantyús, vállrózsás urakkal, 
a kik kíváncsian néztek a fogoly bégre, mint valami elejtett 
medvére, egy némelly mosolygott reá, mintha tetszenék neki, 
hogy ollyan szépen meg van vasalva, más meg öklével fenyege
tőzött felé s szidta tele torokkal. 

Balkár bég sokkal jobban össze volt törve testben lélek
ben, minthogy törődött volna velők; csak az esett neki nehezen, 



hogy illyen hamar el kell neki halni, a nélkül, hogy vagy egyet 
előre elküldhetett volna ezek közül a derék urak közül. 

Ekkor egy közülök papirost vett maga elé s kérdezni 
kezdé : 

— Te vagy-e azon szökevény rabszolga, a ki büntetése 
helyét mult évben engedelem nélkül elhagyá. Valót mondj, 
ne hazudj. 

— Ne fáraszd magad a kérdezéssel moszkó! felelt Balkár, 
majd én elmondom, mit csináltam : Szibériában megöltem az 
őrt, a ki felvigyázott rám, s meggyújtottam a kaszárnyában a 
kénkövet, mellyet nekem kellett oda hordani. Ott fuladt egy 
tiszt és tiz közlegény. Itthon elvágtam a fejét tizenkét kozák
nak, a ki elfogatásomra volt kiküldve s átfutottam Dániel bey-
hez; ötszáz emberemmel elpusztítottam a veletek szövetséges 
azer és kumük nép aluiból huszonötöt, a moszkók gyermekeit 
a tűzbe hánytam lábaiknál fogva, s a kezembe került katoná
kat százával akasztattam fel az utféli fákra. . . . 

— Hallgass! kiálta rá az elébb szólott főtiszt. Mit nagyob
bítod bűneidet? 

— Azért, hogy könnyebben átessetek a halálitéleten, s ne 
gondolkozzatok sokáig rajta. 

Erre egy ősz, roskatag tábornok emelé fel szarvasbőr kez-
tyüs kezét intöleg : 

— Hallgass fogoly. Nem tudod-e, hogy az orosz biroda
lomban nincs halálbüntetés, Oroszországban nem ítélnek el 
balálra senkit. 

Azután összedugták a főtisztek fejeiket s sokáig tanakod
tak egymás közt, mialatt egy veresképü kövér tiszt gyakran 
odalépett a béghez s figyelmesen nézegette arczát. A bég igen 
szerette volna főbe üthetni ezt az embert, mit bámul any-
nyit reá. 

Végre megegyeztek az ítéletben, s a legelébb szóló férfi tu
data azt vele. 

— Hallod e fogoly; azon számtalan bűntett, mellyet elkö
vettél, bármelly más országban halálodat vonná maga után; 
de hogy ne mondhassák azt az idegen népek, hogy az oroszok 
barbárok : azért a halálitélet nálunk el van törölve; ennélfogva 
köszönd a nagy Iván czárnak, ki a halálbüntetést eltörölte, 
hogy ezúttal nem kapsz büntetésül egyebet háromezer kan-
tsuka ütésnél. 

Háromezer kantsuka ütés! 
Egy is elég belőle, hogy érzékeny ember szive halálra bor

zadjon tőle, háromezer alatt nem egy ember, de egy bivaly, 
egy elefánt kiadja páráját! Ez annyit tesz, mint nem egy csa
pástól, hanem háromezertől halni meg; megöletni és újra 
életre kínoztatni és újra megöletni; nem egy perez alatt, hanem 
órákig gyilkoltat ni meg. 

Balkár bég jól tudta, mi vár reá! No már most, gondola 
magában, ha ezt meghallja Dániel bey, majd csak elhiszi, hogy 
nem voltam orosz kém. 

Ekkor ismét előállt az a vörös ember, a kinek ugy szere
tett volna a képére mászni s hosszasan beszélt azzal az ősz rok
kant tábornokkal; mire mind a ketten odaléptek hozzá s a tá
bornok szólt. 

— Lássad te gonosz ember, ez a te testvéred, Gyáma bég, 
most a magas czár hadseregében nagy rangú vitéz; ki te reád 
érdemetlenre még most is emlékezik 8 tégedet nem sztint meg 
szeretni, daczára annak, hogy te gaz lázzadó vagy. Mondsza, ha 
ő került volna a tieitek kezébe, mit tettél volna te ? 

— Levágtam volna a fejét; viszonza Balkár, hosszas gon
dolkozás nélkül. 

— Te azt tetted volna, gonosztevő barbár, ezt tudtam, 
mielőtt feleltél; ő pedig ime kegyelmet kért számodra és azt 
megnyeré. Az ő iránta való tekintetből, minthogy az ő érde
metlen testvére vagy, azon rendkívüli kegyelemben részesülsz, 
hogy az első tizenkét ütést fejedre kapod. 

Ez azt jelenti, hogy illyenkor egy, vagy két ütés rendesen 
a halántékot, vagy a fejlágyát éri, s az ember rögtön meghal 
bele s legalább a többi két ezer kilenczszáz nyolezvannyolezat 
holtteste nem érzi. 

Balkár bég szépen megköszönte a kegyelmet s csak azt 

sajnálta magában, hogy Dániel bey nem fogja látni, hogy halt 
meg ő. 

Történt azonban ez alatt, hogy mig Balkár bég a maga 
ötszáz emberével, mint a vak darázs belerontott az orosz figyelő 
seregbe, az alatt, ezeknek figyelme mind rá levén vonva, Dá
niel bey hirtelen egyesült Samyl seregeivel a tizenötezer lovas
sal kirontottak a negyek közül, áttörték a vonalakat, végig 
pusztították a Kabardát s mire a moszkók magukhoz tértek az 
első ijedségből, ök már akkor ismét régen hegyeik között vol
tak kétezer fogollyal, kik közt két tábornok s számtalan gu
lyákkal, miket az orosz telepekről elhajtottak, s a legkívánato
sabb löszer-zsákmánynyal. 

Dániel bey nem is késett rögtön megizenni a Kízlíárban 
levő tábornokoknak, hogy ha csak egy fogoly cserkesznek a haja
szálát meggörbítik is, ö pyramist rakat a határon az orosz fog
lyok koponyáiból, Balkár béggel pedig ugy lássák, hogy mi
ként bánnak? miszerint ő két orosz főtisztet tart kezei között 
s minden bántást, a mit a bégen elkövettek, duplán fizet vissza. 

Ez egy kis akadály volt a kimondott kantsukák kifizetésé
ben. A cserkeszek épen ollyan jól agyon tudnak valakit verni 
korbácscsal, csak hogy épen nem számlálják az ütést s hasonló 
mulatságnak nem lehete kitenni a fogoly oroszokat. 

Söt inkább igen ajánlatos volt, hogy kicseréljék őket a fo
goly cserkeszekért. Ennél semmi sem lehet természetesebb. 

Rögtön el is küldöttek követeiket Samyl táborába s meg-
alkuvának vele, hogy foglyaikat egymásnak kölcsönösen visz 
szaadják. Ebben megegyeztek, alá is irták az egyezséget. 

De hát ez a dühös ördög bég csak ugy elmenjen szabadon ? 
Hát ez akármikor vissza jöhessen ismét tűzzel vassal a mosz
kók ra, mikor most megkötözve, meglánczolva kezeik között 
van : és ők ismét.felszabadítsák öt maguk ellen? Ez nagy 
gond volt. 

Gyáma bég segített rajta. 
Mikor már bizonyos volt, hogy a foglyokat ki kell cse

réim, leszállt Balkár béghez a börtönbe s ugy tett, mintha 
könyezne fölötte. 

— Testvér, testvér, szólt Balkárhoz, de kár volt illy útra 
jutnod, rabló vagy, és mint rabló fogsz elveszni. 

— Vessz el te, mint nagyságos úr. 
— Sajnállak, nagyon sajnállak. Tudod hogy szerettelek 

mindig. 
— Engem ne is szeress, és én nem is tudok semmit Én 

csak annyit tudok, hagy atyám csontjait a vizbe hánytátok. 
— Az hazudság; pompás mauzóleumot építettünk neki. 

Megfogom neked mutatni. Látni fogod. 
— De öcsém, nem látok én akkor, a hogy engem a sírba 

fognak száUitaní. 
— Ne félj, nem ölnek meg. Az én közbejárulásomnak si

került meglágyítani a vezérek szivét. Nem csak életben ma
radsz, de szabadon bocsáttatok ha megesküszöl rá, hogy soha 
az oroszok ellen fegyvert többé nem fogsz. 

— Az élő Istent bántanám meg illyen hazudsággal, hogy 
lehetne az, hogy én éljek és ne harczoljak az orosz ellen, az 
annyi volna, mint megígérni, hogy élek és nem lélekzem. Te
gyétek, hogy meghaljak, mert él a lelkem, hogy a mig meg 
nem haltam, ellenségetek vagyok. 

— Szelek ellen harczolsz, jó bátya; mikor a tenger dagad, 
ki volna ollyan bolond, hogy neki állna lapáttal visszahányni 
azt medrébe. Ne tarts te engem népünk árulójának; én csak 
meghajoltam az omló ár előtt s iparkodtam szegény népünk és 
hatalmas urai közt közbenjáró lenni. Haszontalan minden el
lenállás. Dániel bey, ki téged maga előtt küldött, mind egy-
lábig elveszte seregét a csatában, midőn segélyedre akart jönni. 
Samyl be van kerítve dargoi várában a vagy éhen vesz ott, 
vagy elpusztul, nincs a ki ellentálljon többé; mit akarhatnak 
az egyes töredékek, ha a vezéreknek vége; azt akarod-e, hogy 
egyik határból a másikba űzzenek, mint kóborló zsiványt, b t 
maga a fóldnépe kiszolgáltat üldözőinek; vesd ti a kardot 
bátya, nem érdemes e faj, hogy érte feláldozd önmagad. Téged 
az avaroknál nem ért meg senki, a cseczenez pedig végsőt vo
naglik most. 



E szó nagy tűnődésbe ejté Balkár béget. Tehát valóban 
vége van már a hanzoknak! Hát nem terem többé ember a 
földön, ki a moszkónak ellentálljon ? 

Látod, ha te szavamat fogadod, biztatá őt Gyáma bég, 
fogoly társaid is mind szabadok lesznek ismét, haza mehet kiki 
családjához, felkeresheti nejét gyermekeit, a kik várnak reá. 

Balkár bég nagy ott sóhajtott e mondásra : ö reá nem vár 

senki. , 
Gyáma megérté testvére titkos sóhaját s halkan súgá neki. 

Hát te nem emlékszel e többé Gyöngyilére, a szerető 
Gyöngyilére, ki olly régóta vár reád. 

Ez a szó elvette Balkár bég eszét. A régi indulat, mellyet 
olly sokáig elrejtve elfojtva viselt, új lángra gyulladt szivében; 
látta a szép fiatal leányt maga előtt, a millyennek öt elhagyá 
és azt kérdezé; „hol van ő?" 

— Hozzád közel. Ollyan közel, hogy csak egy szó vá
lasztja el tőled ; ha igent mondasz, kezeddel eléred, ha nemet 
mondasz, akkor gondolatoddal sem többé; mert akkor te a vi
lág túlsó révén vagy, ő az innensőn. 

Balkár bég egy éjszakát kért gondolkozásra. Adtak neki 
egy éjszakát, még pedig hosszút, mert börtöne a föld alatt volt, 
a hová nem jár le a hajnal. Rá ért aludni. Egész éjjel a bűbá
jos Gyöngyilével álmodott, látta őt menyasszonyi koszorúval fe
jén, oldalánál ülve, látta sirva, kétségbeesve, midőn őt a vesz
tőhelyre viszik; látta maga előtt feküdni halaványan, meghalva 
szivszakadásban, bánat miatt s miután ez őrült álmokból föléb
redt, nem volt kedve meghalni többé, ostobául, oktalanul, leüt
tetni korbácscsal, mintegy eb, mint egy haszontalan nyúl, mely-
lyet már megfogott az agár, s csak egyet kell rá még ütni, 
hogy megmaradjon. Nem, igy nem akart meghalni többé. 

Társaival is elhitettek, hogy csak a bég esküje adhatja 
vissza szabadságukat s azután ráeresztek őket könyörögni; azok 
kezeit csókolták, hogy mentse meg őket, ugy hogy utoljára 
Balkár valami nagyon menthető dolgot vélt elkövetni, midőn 
az eléje tett alkoránra megesküvék, Allaht minden prófétaival 
tanúbizonyságul híva, hogy a moszkók ellen soha többé fegy
vert nem fog, őket fegyverrel meg nem támadja. 

(Folytatutik.) 

C s e r m á k . 
Cseh muzsikus Csermák hegedül, 
S a ki hallja, fölgyúl, fölhevül. 
Gyönyörű is minden nótája, 
Maga hnzza, maga csinálja. 
Csak neki nem tetszik magának, 
Mintha dalán átkok volnának, 
Érzi, hogy nincs abban valami. . . 
Az, a mihez ugy ért Bihari! 
S tudja mi az oka mindannak . . . 
,Oh mért nem születtem magyarnak!' 

S szive nyugodalma megtörve . . . 
Tort is ülnek immár fölötte : 
Iszazák piroa vérét a vágyak, 
S a muzsikus egyre halványabb. 
Nótája is mindig keserűbb, 
De lelkén ez is csak sebet üt; 
Nem ezt a bút, más bút kívánna 
Bele adni ő a nótába, 
Mitől a húrok is szakadnak . . . 
.Oh mért nem születtem magyarnak!' 

S ki akar fogni a vágyakon : 
Telik, és ürü] a billikom, 
Ha ők isznak, ő is iszik most, 
Hiszen a bor is vér . . . oUy piros I 

-Ott ül a korcsmákban reggelig — 
Elitta már régen mindenit . . . 

van neki még egy kalapja, 
A <»aplárnak ezt is od'adja, 
s aztán eltör minden p o h a r a t . . . . 
' mért n«n születtem magyarnak!' 

Kalap nélkül, szépen egy ingben 
Jár az ország hossza- széltiben — 
•Lakása a csárdák . . . . a holott 
A konyhákon mindig kormot lop, 
S beírja a csárdák falait 
„Vájjon mit irt ez a bolond i t t?!" 
S ott, hol nem hullott le a vakolat, 
Látják később a bús dalokat 
Mik egy őrült szivből fakadnak . . . . 
.Oli mért nem születtem magyarnak!' 

Egyszer a gubaczi csárdában 
Három mulatozó betyár van — 
Sir a magyar nóta . . . szól a tus, 
Csak hallgatja a cseh muzsikus . . . 
S egyszerre egy czigányt mellbe üt, 
Veszi tőle el a hegedűt — 
És ollyan nótát huz, mint soha, 
Haló hattyú volt a muzsika . . . 
Aztán hegedűjét levágja, 
Maga ia elesik utána — 
Emiékitől szive megszakad . . . 
Oh mért nem született magyarnak! 

Tóth Kálmán. 

Tervezet a vasárnapi iskolákra nézve, egy 
reformál! vallású magyar gyülekezetben. 

A magas kormány által kitűzött népnevelési eljárások 
között nagy figyelmet gerjesztenek országszerte a vasárnapi-
iskolák. Nem mintául, csak tájékozásul mutatjuk be t. olvasóink
nak a B. H. után egy illyen iskola tervezetét Szentesen, s feltesz-
szük mindenki józan ítéletéről, hogy Szentes népességét és anya
gi helyzetét méltó figyelemben tartván, kisebb helységekre is 
alkalmazni tudja az itt következő pontok után azon alapelveket, 
mellyeken a vasárnapi iskolák üdvös eszméje nyugszik. 

A gyülekezet egyházi tanácsa, az általa felállítandó vasárnapi isko
lákra nézve, a magas kormánynak é tárgyban kiadott 1854. mart. 31. 
8325, 1854. jun. 6. 12,437 sz. a. kelt szabályzó rendelvényeihez hiven s 
azok alapelvein a következő alapszabályokat állapítja meg : 

1. §. A vasárnapi iskolák czélja : a semmi iskolai képzést nem 
nyert gyermekeket az alapismeretekben oktatni, a közönséges iskolákban 
nyert ismereteket és képzettséget tovább folytatni, kiegészíteni, az életre 
gyümölcsözőkké tenni s megszilárdítani. 

2. §. A vasárnapi iskolákban, az azokba felveendő növendékek 
képzettségéhez képest különböző termekben, külön tanítók vezetése 
alatt, több osztályok fognak állittatni, olyaténképen, hogy félévenkint az 
alsóbból a fölsőbbe átlépni lehessen. , 

3. §. A z első osztályban tanitandó az irás, olvasás, számjegyek 
ismerete. Ide felveendők tehát, kik az írásban olvasásban kellő jártas
sággal nem birnak, vagy épen járatlanok. Ha az ide tartozó tanítványok 
száma az ötvenet meghaladná : akkor ezen osztály, két külön teremben, 
két tanitó vezetése alá adandó. 

4. §. A második osztály tantárgyai : észbeli és írásbeli számvetés 
elemei, a közönséges életben s különböző mesterségekben divatos mér* 
tékek ismertetése, rajzolás elemei, rövid helyrajz, olvasásban s irásbani 
tovább gyakorlás. 

5. §. A harmadik osztály tantárgyai : mind az Írásbeli, mind az 
észbeli számvetés tovább folytatása; különböző mesterségekre vonatkozó 
rajzolás elemei; fogalmazás levelek, folyamodványok, tervek, számlák 
stb. feltételében, mesterségi és kereskedelmi könyvvitel, magyar helyes
írás, birodalmi földrajz és statistika. 

6. §. A negyedik osztály tantárgyai : az előbbi osztály tanulmá
nyainak keUő folytatása, különösen számvetésben, rajzban, fogalmazás
ban; természettudományok, géptan, gyakorlati alkalmazásban. 

7. §. Ha a körülmények engedendik, még felsőbb osztályok is álli-
tandók, s az eddigiekben is, ha a növendékek száma, vagy a tantárgyak 
sokasága s mivolta kívánja, egynél több tanitó állítandó, s az oktatás, a 
mennyire lehet, szakrendszer szerint vezetendő. 

8. §. Mindenik osztály tanulási ideje félévig tart, mellynek végé
vel a vasárnapi iskolák felügyelői, az illető tanítókkal együtt, határo-
zandják el s hajtják végre az előléptetést, miután e részben a tanítvá
nyokat kellőleg megvizsgálták. 

9. §. Az első osztályban tanulni kötelesek mindazon fi- és leány
gyermekek, — minden helyzetkülönbség nélkül, földmivelők, pásztorok, 
mesterinasok stb. egyiránt, — kik irni ós olvasni nem tudnak. 

^ 10. §. A második, harmadik negyedik osztályba járni tartoznak 
mindenféle mesterinasok, kereskedő-segédek kivétel nélkül és szigora 
pontossággal elannyira, hogy felsőbb parancsolatok értelmében, vasár-



napi iskolai bizonyítvány nélkül mesterságükben fel nem szabadíttat-
batnak. 

11. §. A vasárnapi iskolák egyik főtárgya és czélja a vallástanítás 
is, mellynek minden megszakadás nélküli szorgalmatos hallgatására kö
teleztetnek, minden helyzet- és nem különbség nélkül, mindazon fi- és 
leánynövendékek, kik 12-dik esztendejöket betöltötték, egészen 15-dik 
évök bevégzéséig, mesterinasok és kereskedő-segédek pedig, korukra 
való tekintet nélkül felszabadulásukig. 

12. §. Kik a vallásbani ekkénti oktatásról hiteles írott bizonyít
ványt elő nem mutatnak, a lelkipásztorok által házasságra nem bocsát
hatók, s a gyülekezet törvényes tagjainak nem tekintetnek. 

13. §. A vallás-tanitás helye a templom, ideje a vasárnapi és 
ünnepi délutáni közönséges istenitisztelet utáni idő. A többi tanulmá
nyok bani oktatás helye az iskolai épület, ideje a vasárnapok és ünnepek 
délelőttje X — X I I óráig. 

14. §. A vallásbani oktatást a gyülekezet egyik rendes lelkipász
tora, a többi tanulmányokbani oktatást az önként vállalkozó, vagy az 
egyházi tanács által kinevezendő tanitók adandják, minden dij nélkül; 
vévén jutalmukat önérzetüktől és az Istentől, ki a közjóért tett buzgó 
szolgálatokban gyönyörködik. 

15. §. A vasárnapi iskolák felügyelői testületét alkotják: azon ren
des lelkipásztor, ki a vallástanítás! vezeti; az egyházi tanács által kine
vezendő egy presbyter; a városi tanács által kinevezendő egy városi 
tanácsnok; a tanítással foglalkozó tanitók által kinevezendő egy tanitó; 
a a szolgabirói hivatal által kinevezendő két mesterember vagy keres
kedő. Ezen felügyelői testület elnöke a vallást tanitó lelkipásztor. 

16. §. A felügyelői testület minden a vasárnapi iskolákra tartozó 
ügyekben, a felsőbb rendeletek korlátai között önállólag mozog; magát 
ezen ügy fentartására és virágoztatására nézve a főszolgabirói hivatal
lal, az egyházi és városi tanácscsal érintkezésbe teszi, a tanitókat ottan-
ottan meglátogatja, a mulasztások a egyéb vétségek ügyében intézkedik; 
az egész ügyrőli felelősség terhét hordozza, s rendesen évnegyedenkint 
egyszer, rendkivüli esetben többször is egybegyűl és tanácskozik. 

17. §. A szükséges taneszközök és egyéb anyagi segitségek előál-
litását az egyházi és városi tanács eszközlendi. 

18. §• Minden tanitó, tanítványai szorgalmáról, előhaladásáról, 
mulasztásairól, hanyagságáról, erkölcsi magaviseletéről, — mellyre fő 
figyelem forditandó, — külön naplót visz. Ezekből alkotandó a főfel
ügyelő lelkipásztor fő naplója, melly a vasárnapi iskolák egyetemes állá
sát mutatja, s mellyből a főszolgabirói hivatal fölszólitására az illető 
kimutatások és tudósítások megteendők. 

19. §. Bizonyítványok a tanulást bevégzett növendékek számára 
mindenkor a felügyelő lelkipásztor 8 az Ulető tanitó aláírásával, díj nél
kül adatnak ki. 

Vidéki hírek. 
— Vásároa-Namény. oct. 22. A vásáros-naményi helvét hitvallású 

egyház, hálás köszönettel közli, a cs. k. magas minisztérium folyó hó 
22-ik napján vele közlött kegyes ajándékát, melly szerint w * l / m számú 
utalványozása folytán, 300 pengő forintot vett fel a cs. k. tiszaujlaki 
só- és számtnrtói hivatal pénztárából, iskolaháza és telke megvételének 
felsegélésére. Ez egyház, — mellynek semmi jövedelme nincsen, — ré
szint az egyház egyetértő tagjai által vállalni szokott mnnkából, vagy 
fuvarozásból gyűlni szokott jövedelemből; részint a v. naményi kegyes 
szivü birtokos urak többszörös adakozásaiból épitett tornyot, paplakot, 

újította templomának belsejét; most pedig szinte e módon begyült pén
zen iskolatelket s házát váaárlott 1650 pengő forintig. Ez utóbbi czélra 
kegyes adománynyal járult legközelebb a cs. k. magas minisztérium, 
mint V . Naményban egyik legnagyobb birtokos 300 pforinttal; a mult 
évben a tekintetes TJllman család 50 pforinttal; tekint : Lónyay 
György ur, épületekhez kivántató anyag szereken , s jó tanácson kivül, 
- mert ez ís szükséges, — 650 pengő forintot kölcsönzött egy évig 
kamat nélkül, készpénzben 40 pforinttal; özvegy Szabó Istvánné, — 
kinek férje 29 évig jó gondnok volt, — 323 pforintot egy évig kamat 
nélkül kölcsönözött. E jótéteményeket háladatlanság volna elhallgatni, 
s a nagy közönséggel nem tudatni; a midőn O császári királyi Apostoü 
Felsége magas kormánya nyilvános bizonyitványát tettleg adja azon ma
gasztos irányának, melly szerint azt akarja, hogy birodalmában minde
nütt, _ felekezetre tekintet nélkül, — iskolák legyenek, hol az állat-
gyermekből értelmes ember növeltessék. E jótékony adományozásokat 
sok örömmel közli a vásáros-naményi helvéthitvallásu egyház, s annak 
nevében lelkésze : Gerzaeni Gábor mk. 

— Bereg-Vgocaábói egyik érdemes levelezőnk nem épen örvende
tes tudósitást közöl. A kiásott burgonya ez idén sem igér hosszas tar
tósságot. A ruházatot tűrhető áron vásároljuk ugyan, de az élelmezés, 
sokszor fajtatja fejünket — nem különben a csizmadiák és gubások is 
igen nagy áron kénytelenek adni müveiket. — Aratás után voltunk, s a 
búzának köble 32 v. forint! Minő karácsonyt, s húsvétét várhatunk I 
Kinek kevés búzája termett, azt a legdrágább kinosnél nagyobbra be
csüli, s tartja a jövendő idők mostohaságai ellen — a szükség jelenleg 
legnagyobb mestere a takarékosságnak — s a legérzékenyebb s legirgal-

masb sziv is kénytetik korlátozni adakozó kezét, mivel a szeretet, mint 
tudjuk, £»-től kezdődik. — Kérteink sem fizettek a legjobban, s a ká
poszta dolga hasonlólag megvakartatta fejünket. — Merre csak tekin
tünk, kevés vidám jelenet ötlik szemeinkbe : itt az elpusztult curiália 
lakházak — ott a romba dűlt ólak és istálók — másutt a rongy csűrök, 
s nincs erő azoknak föltámasztására! —Mind ezeket egy ösz végbe véve, 
van okunk hazánk többi megyéinek jobb helyzetet, és sorsot őszintén 
kívánni! — Ha pedig egyes nyomorról értesitést kíván szeretve tisztelt 
szerkesztő ur! saját helyzetem adatul szolgálhat: folyó évi jövedelmem, 
mellyet lelkészkedésem nyujta, áll 7 köböl búzából — 6 köböl kukori-
czából — 4 szekér szénából — 9 öl fából a körülbelől 4—5 p. f. 
stólából — megjegyzésre méltó pedig az , hogy nálunk az erdők nagyob-
bára sequestráltak, s igy mivel én híveim eme tanácsában „hozunk hát 
atyám uramnak lopott fát" meg nem egyezhettem, tehát még a fát is 
kellé vennem. Vigasztalást keresek a közmondásban, hogy : „A fájdal
makban társra találni rigaaz". — (Szivből óhajtjuk, hogy a levelező ur 
aggodalmai ne teljesüljenek, s hogy nem Bokára örvendetesebb tudósitá-
sával találkozzunk). 

Háztartás. 
Poloska elleni szer. 

Csalhatatlan szer ezek ellen az alkalmatlan bogarak ellen a veres-
bogyóú bodza. Ezen növénynek gyenge friss leves gerezdéit egy fa
zékba teszik, vizet öntnek rá. és igy a tűzhöz teszik, éa néhány óráig 
addig forralják, mig annak meglehetős sűrű, barna leve lesz. Ezzel be
kenik vagy megmossák a poloskák tanyáját. Azonban szintén készitnek 
újra illy szerű levet, azt, miután az ablakokat keményen bezárják, azon 
módon forrón buzogva és gőzölögve a szoba közepére teszik, s addig 
tartják ott, mig az egész hely meg nem telik nagyon szagos gőzzel, és e 
szerint a poloskák örökre elpusztulnak. A barna mázt, mi a megszáradás 
után a bútorokon látszik, könnyen le lehet mosni szappanos vízzel. 

Tökkenyér, 
t 

Minap közlők egy becses hazánkfiának tudósítását a tökkeli ke
nyérsütés felől, ennek következtében, volt szerencsénk e napokban a 
következő két gyakorlati bizonyítványt nyerni : 

„Tisztelt szerkesztő ur! Becses lapjában ajánlott kenyérsütést tök
kel megkísértvén, ime önnek egy czipó, hogy minőségét megízlelhesse.*) 
— Gazdasági oldalát tekintve a szaporaságot nem igen tapasztalam; e 
tekintetben a burgonya és kukorícza elsőbseget érdemel, sütés dolgában 
nagyon csalatkoznék, ki vizet is használna hozzá, mert az uri vagy selyem-
tok kására főzve, sőt levét is leszűrve, a dagasztásnál annyira vizenyö-
sített, hogy éppen elegendő lágy lett a kovász. Nálunk városiaknál, ha
bár az illy kenyér csak mint újság is kellemes izü és zamatu, nem 
igen kaphatand lábra, mert a selyemtök már magában majd költségesebb 
a drága lisztnél, de falusiaknál, hol elegendő terem, czélszerüségét érde
mes megismertetni, minthogy eddig aüg alkalmaztatott csemegének-eű-
tésnél egyébre. Legközelebb a disznó tökkel is megkisérlendem a ke
nyérsütést, abból is küldendek, ha sikerül ? **) 

Pest 1854 oct. 23-kán tisztelője Magyar Mária. 
n. 

A Vasárnapi Újság 34-ik számában ön által közzé tett „uj kenyér
pót léki" módot, minthogy abban mindenki felszólítva lőn, hogy ha ne
talán a gyakorlati kísérletek uj felfedezéssel s kedvező eredménynyel fog
nának fizetni, azokat t. szerkesztő úrral, másoknak leendő közzétehetes 
végett, közölje, — alulirott megpróbáltatván; mivel az a közzétett módon 
nem, hanem alulirott neje által feltalált uton sikerült csak : — bátor
kodtam néhány sorokban ezen uj utat s módot t. szerkesztő urnák meg
írni, soraimnak becses lapjábani fel vételeért kérvén, s egyszersmind magam 
nevében ezen közzétett uj kenyérpót léki módért köszönetet mondván, 
mert előre mondhatom, hogy nagy áldás leend a szegény néposztály 
számára, ha majd egyszer gyakorlatba veszi. 

Az emütett 34-ik számban megirt mód éppen nem áll. és azt senki
nek sem javaslom; mert ha 10 iteze liszthez, 10 iteze viz, és 5 iteze fött 
tök vétetik, abból nem kenyér, hanem egy sürü folyadék lesz, mellyből 
nincs olly magyar gazdasszony, a ki kenyeret sütni tudna; éa est onnét 
írhatom, mert csakugyan az ezen módon vegyitett 10 iteze lisztet elvesz
tettem, az a sertvések által emésztetvén fel. De feltaláltam egy más mó
dot, mellyen a' kenyérsütés csakugyan sikerült, t. L készíttettem nőmmel 
8 iteze lisztet — ezt azért tevém illy kevésben, hogy sokat el ne pazarol
jak, — ezen 8 iteze liszthez 4 iteze selyem tököt, vagyis mint hívni szok
ják, uri tököt, ezeket öszvevegyitve, és semmi vizet nem használva, igen 
jó izű, sárgás színű, és szivacs természetű kenyeret kaptam, annyira sza
porítva, hogy ezen tapasztalásom után elmondhatom, BŐt állithatom, bogy 
azon lisztmenyiaégből, mellyből tökkeverék nélkül csak közönségéé 3 ke-

*) A szerkesztőségi conferentiána felszelt czipó jó izü, parázs, rugaapa* Műnek 
találtatott, csupán azt hiaswttk, hogy só szüksége* a tökkenyar tésztájához 
több a szokottnál. Sterk. 

**) Fogadja kegyed ügyszeretö figyelméért méltányos kúsiö—tiaket. Start. 



nyer lett volna, 4 egy nagyságú kenyér lesz, — a miből következtetem, 
hogy igaz az , miszerint a selyemtökkel fentebb általam mondott módon 
kevert Észtből először jó izü, — másodszor szép ruganyos, és harmadszor 
szapora kenyér lesz. 

É n részemről azt tettem fel hogy mig élek, kenyeremet mindig 
tökkeverékkel süttetem, mert bizonyos vagyok benne, hogy azon 10 
pozsonyi mérő gabonából, melly kis családom számára évenkint szükséges, 
4 pozsonyi mérőt meggazdálkodhatok a tökvegyiték által, — a mit ha 
mostani piaczi ár szerint veszek, 24 pengő forintra rug évenkint. — Hát 
még nagyobb caaládu és cselédcs házaknál! — 

Ezen általam feltalált módot tehát mindenkinek figyelmébe ajánlom, 
és kérem, hogy ha jó izü kenyeret akar enni, ezen módot kövesse, termé
szetcsen a proportione. Gáál Mihály. 

Szilva- ecset. 
A szilvát némelly vidékeken következendőleg aszalják. A z aszaló

vagy sütő-kemenczét behevitik, s miután a fa elégett, a szenet s hamut 
jól kiseprik; azután a szilvát beteszik, s ha a kemencze meghűlt, kiszedik, 
azután újra behevitik, s az aszalást irt módon mindaddig folytatják, mig 
a szüva egészen megaszalódik. Sokkal czélszerübb, ha ez első hevítés 
után a szilvát aszalókon vagy tálakban rakják a kemenczébe, s aztán a 
•zaját jól bedugják. A tálakat a kemencze tetejéig egymásra is felrak
hatni. Ott a tálakban leve ereszkedik, azt leszűrjük, azután a kemenczét 
újra behevitjük, s a szilvaaszalást, szilváiészürést a fentebb irt módon 
folytatjuk. Ha a szilva valamennyire aszalódik, megapad, s ekkor ismét 
fris szilvát lehet berakni s a fennebbi kezelést folytatni. Miután az aszalás 
elvégződött, a leszűrt szilvalevet üvegekbe töltjük, s ez, mérsékelt meleg
ben minden egyéb hozzátétel nélkül is elkészül. Azután vagy kétszer 
letisztuljuk, s olly eczetet nyertünk, melly savanyúságára s izére a leg 
jobb boreczetnek sem enged. (Hetil.) 

Házi orvos. 
Ssemgyvladás elleni szer. 

A mint felébred az ember, azonnal tegyen a fájós szemre világos 
zöld, nyálkás egerfa leveleket, és minden reggel frisseket, mellyeket szedni 
kell addig mig a nap meg nem süti, azokból egy jó csomót egymásra 
rakni, melly aztán a szemre köttetik. Ezt 15—20 perez múlva vagy 
tovább uj más levelekkel ismét ráboritni. Ezek a szemet kellemesen hi-
vesitik, a nedvességet és genyedést abból kihúzzák. 

Tárogató. 
— Egy jeles férfiúval ismét kevesebb! Kerkápoly Sándor, Eszter-

házy herczeg több uradalmának főügyésze Zalamegyében mult hó 7-én 
iobb életre szenderült. Béke hamvaira. 

- — Vasárnapi előadások! Szabó József, pesti egyetemi tanár vasár
naponként d. e. 11—12 óra között népszerű előadásokat fog tartani az 
ásvány- és vegytani mütanból (technica), november 12-től kezdve april 
végéig. A ki részt akar e tanulságos leczkékben venni, a kísérletekhez 
szükséges szerek költségeinek fedezésére egyszer mindenkorra 2 pftot 
fizet s vasárnaponként jelentheti magát az egyetemi nagy épületben 
jobbra l-ső emeleten. 

— A budai alagút csakugyan jövedelmező vállalat lesz. Még készen 
sincs, és csak vasárnaponként szabad rajta az átmenet gyalogoknak, e 
eddig már is 4000 pftot vett be. A társulat részvényesei tehát már most 
is húzhatnának hasznot, kaphatnának osztalékot, azonban jobbnak látták, 
ezen előleges jövedelmet összegyűjtve a takarékpénztárban kamatoztatni. 

— A sokszor emlegetett pesti kikötő, mellynek épitését annyira 
sürgeté gróf Széchenyi István, végre komolyan czélba vétetett. A kikötő 
helye Uj-Pest irányában van kijelelve s alkalmas téli szállásul fog szol
gálni a cs. k. dunai flottillának, a gőzhajótársaság megszaporodott gőzö
seinek, gabonahajóknak, malmoknak stb. 

i — A losonczi könyvtárat, melly a nemzeti múzeum igazgatója 
Kuhinyi Ágoston ur felszóUitásának köszöni lételét, ujabban ismét 
özvegy Boryné asszonyság 1077 kötetnyi ajándékkal gazdagító. Tisztelet 
• nemeskeblü adakozóknak. 

— Ujabb tudósítások szerint Tolna, Veszprim és Sopron megyékben 
» marharész ütött ki. Ennélfogva az azon vidékből Ausztriába hajtandó 
vágómarha Brucktól kezdve csak vasúton szállittathatik Bécsbe. Külön-
• « M s a vasutoni szállítás más helyekről is czelszerübbnek bizonyult be, 
mintha messze földről hajtják a hízott marhát,mert akkor nincs kitéve az 
e'T* ,lJ ,*»Mttk, megbetegedésnek, mit a hosszú útban gyakran változó 
takarmány & y i z miatt sokszor ki nem kerülhetnek. 

~ A *Mroj Góóor által kiadott Magyar népdalok gyűjteményének 
2-ik füzete merffJent a kapható 2 ft. 12 kron. Nemzeti zenénk kedvelői 
örömnél veendik a hirt. 

— Megjelent tavábbá Vahot Imre „Képes naptára" 1855-re úrén 
i r . **^-? 1 1 3 a *«*Mswttel s a legújabb tiszti névtárral. Bolti ára 
1 ft. 3 0 kr. p . p- A z edd.g. nagy naptárak méltó versenytársa. 

— Felső-l\ogra4bil „ aratásról, a burgonya rothadásáról, hal

l a t l a n u l csekély szüretről, a f ó l d i egerek roppant sokaságáról panaszkod
n a k . A vadgalambok, m e l l y e k már september elején szoktak azon vidékről 
elköltözni, még mult hónapban is ott tanyáztak, sőt Losoncz tájékán egy 
vén m e d v e is mutatkozott, mellyről nem t u d n i , miként vetődött az ottani 
ritka erdőségbe. 

— A ,/ourchroya gigantea" a fiivészkertben végre n y í l n i kezd. Ez 
óriási növényről sok mindent összeírtak már lapjaink. Egyik hirdette, 
hogy egy „aloé" másik hogy egy „agavé" fog n y i l n i . Az utóbbiakat az 
zavarta meg, hogy Endlicher hazánkfia az agavefélék családjába Borozta 
a fourchroyát, melly azonban az agavetői k ü l ö n nemet képez. A four-
chroya sokban különbözik az agavetői, melly a mult évben virágzott fu-
vész kertünkben. Már a színben feltűnik a különbség; az agavé kék
hamvas zöld , a fourchroya sárgásabb füszínü. Az agavé virága henger-
ded, mellyből hosszasan kinyúlnak a porodák; a fourchroya virága ha-
rangalaku, mellyben ékforma szálcsán ülnek a portokok. Amannak vi
r á g a sárgásabb, ez zöldesebb. A növénytudósokra hagyjuk a körülmé
nyesebb leirást. Emlékszünk rá, hogy mult évben, mikor az agavé vi
rágzott, sokan csodálkoztak, hogy a roppant növénynek olly kis virágai 
vannak, a mintegy csalatkozva érezték magokat várakozásukban. Figyel
meztetjük olvasóinkat, tekintsék az egész virágzatot, s nem csak az 
egyes virágokat. Nagyszerűbb valamit alig képzelhetni, e négy öles 
virágszárnál, e roppant liliomszálnál, mellyen ezer meg ezer virág füg
gene, ha az alsóbb virágok el nem fagytak volna. Egy roppant kande
láber áll előttünk, sok kiterjesztett karral. S e négy öles virágszár au
gusztus 3-dika óta fejlődött ennyire, september közepéig. Csoda-e, ha 
egész életerejét fölemészti a virágzás! A másfél százados növény elher
vad, a m i n t elvirágzott, m i n t a mi fünemü növényeink! S Délameriká
ban, melly e növény hazája , mintegy 10,000 lábnyira a tenger szine 
fölött, jön elő óriási növényünknek még óriásibb testvére, a fourchroya 
longaeva, mellyről a benszülöttek azt hiszik, hogy négyszáz é v b e n vi
rágzik egyszer. A füvészkert könyvtárában van egy illyen n ö v é n y rajza; 
e növény virágszára a természetben 85' / , lábnyi magas. Képzelhetjük, 
mi roppant liliomszál! 

B. Jeszenák Béla szép reményű fiatal hazánkfia f. é. october 26 -án 
rövid ideig tartó tüdövészben meghalt Vükén, hideg tetemei Pozsonyban 
a családi sírtboltbau nyugszanak. Kik ez ifjút ismerték , nem győzik 
eléggé dicsérni szép tulajdonait, s különösen vasszorgalmát, mellyet mind 
a komoly tudományokban mind kedvencz foglalkozásában a festészetben 
tanúsított. aJ^lai.-

x* A choleráról mindenfelől jó hírek érkeznek; — a hol K i ü t ö t t , 
mindenütt csillapult dühe, s napról napra kevesebb áldozatot zsákmányol, 
a hol pedig nem is mutatkozott, mintha összebeszéltek volna, mindenün
nen azt üzenik neki, h o g y ne is fáraszsza magát, mert nem szeretik a 
szokását, i g e n gorombául gyakorolja a vendégjogot. 

x* A panaszos szüreti híreket mindenfelől a z oskolaügyrc vonat
kozó tudósitások váltják fel. Kiváltképen a vasárnapi o s k o l á k körül, 
mozgás ébreszt komoly figyelmet. Legtöbb illy tudósításban hálás elis
meréssel emlittetik Dr. Haas Mihály ur , ki majd a Tisza vidékén 
majd a Dunántúl jelenik meg, majd ismét a fővárosi tanítókat serkenti 
gyámolítja szerény, de igen fontos hivatalukban. Kövesse á l d á s a 
népnevelés szent ügyében tett minden léptét. 

— Debreczenben közelebb egy gaz gyilkosság rémitette el a lakoso
kat. Kim, ottani füszerárus, éjszakának idején, a boltja melletti hálószo
bában 3 ember által megtámadtatván, meggyilkoltatott s minden kész 
pénzéből kiraboltatott. A főgonosztevő egy 17 éves suhancz, ki az előtt 
háziszolgája v o l t a szerencsétlen meggyilkoltnak s most boszuját akarta 
tölteni volt gazdáján, mivel ez egyszer lopás m i a t t bezáratá. A gyilko
sok a hatóság kezeiben várják érdemlett büntetésöket. 

Bécsi börze 
október 

Statuskotelezvény 5 % . 
d*o- 4 % . . 

1834-ki sorsjegyek 100 ftos 1839-ki . . . 
Bankrészvény darabja . . 
Éjszaki vaspálya oszt. . . 
Dunagőzhajózási részvény 
Augsburg 
Hamburg 100 bcotallérért 
London 1 font sterlingért 
Paris 300 frankért . . . 
Cs. zir. arany . . . . . 
E*ust . . . 

Dunarizallas oktobe 

T á v i r a t i k é z i e s 
20. 

857,, 

21. 

65 8 , 

186% 

1772','a 
552 
118% 

8 6 % 
11.27 
187'/ . 

2 3 % 

187Vs 
1248 

1779% 
552 
118% 

8 6 % 
11.29 
137'/ , 

2 8 % 

22. 23 

85 

187% 

1767% 
551 
119% 

8 7 % 
11.39 
139 

24. 25. 

85 % 

138% 
1248 

1762% 
8 7 % 

119551 
11.35 
188 

24»/s 

84'Vi, 

136% 

1772% 
652 
119% 
8 7 % 

11.36 
139 

2 4 % 

26. 

85 

1772% 
650 
120 

8 8 % 
11.41 
140 

2 5 % 

l f l . 4 ' 3 " 6 " ' 0 föl.123. 3 ' 6 " 6 " ' 0fbl. 124.3' 1 0 " 9" 'Ofdl. 

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

Pest, október 17-kén : Buia 6 ft. — kr.—7ft. 12 kr. — Kétszeres 5 ft. 20 kr. 
- 5 ft. 36 kr. - Boa* 6 ft. 20 k r . - 6 ft. 36 kr. — Árpa 2 ft. 46 kr 3 ft, 20 kr. -
Zab 1 ft. 56 k r . - 2 f t . — kr. — Knkoricza 3 ft. 12 k r . - 3 ft. 44 kr. 

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

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

A július-decemberi folyamból a még jelentkezhető tisz
telt előfizetőknek teljes számú példány okkalmég folyvást szol 
gálhatunk. Előfizetési ár postán küldve 1 ft. 30 kr. pp. A 
pénzesleveleket bérmentesítve és e czim alatt: „A Vasárnapi Uj 
ság kiadó hivatalának Pesten" küldetni kérjük. 

Landerer és lleckenast, 
a Vasárnapi Újság kiadói. 
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Gazdasági gépek és eszközök. 
Alnlirtnál 1, 2, vagy 3 lóerejü cséplőgépek amerikai s más minta 

szerint készítve, többféle ekék, angol szóró s egyéb tisztitó és szelelő 
rosták, zabzuzó, kukoricza morzsoló, s különféle más gazdasági gépek 
közt, készen kapható az amerikai szecskavagó gép is, melly minden
nemű takarmányt és kukoriczaszárat tetszés szerint apróbb vagy gorom
bább szecskává vág; úgyszintén kapható vagy megrendelhető, az itt 

rajzban látható, 

Eperjesen Z.'emberi Ign.; Erzsébeti! varoson Schmith Andris; Eszeken Honiing 
József gyógysz.; Esztergomban Bierbreuer J. B.; Facseten Wiener Károly; tiyftn-
gyosón Kocianovich János gyógysz.; Győrött Unschnld Ede; IIolil-JIezÁ-Vasár-
helyen Braun József és társa; íglón Sóltz T. Imre; Kaposvárott Kolin Jakab ; 
Kassán Eschwig Ede; Kézsniarkoo Szapko K. K.; Kolosvarott Wolff testvérek 
gyógyszerész; Kőszegen Küttel István gyógyszerész ; Liptó-Szent-Miklóson 
Fischer J. L. és Krivoss M.; Losonczon lí.i.ly L E.; Lúgoson Arnold Józsefei 
Schiessler Antal; Makón Dobsa Sámuel; Maros-Vásárhelyen Fogarasy Döme; 
Médiáson Orendi I. F.j Miskolczon Zahr J. B.; Moharson Kögl András; Slui*-
knrson Tóth Károly; Nagy-Banyán ifjabb Bremer János gyógyszerész ; Nagy-
Becskerekea Pyrra J. 1» . Nagy-KnulKsán Welisch M. V. ; \a i í j -Karoly haa 
SchöberlK.; Nagy-Klkindán Schanner N.; Nagy-Mlhályban Brenning Ferenes; 
Nagy-Szebenben Zöhrer J. F.; Nagy-Szombatban K- szel) József; Nagy-Vara
don Huzella Mátyás és Janky Ant.; Pápán Bermuller József és Tsehepen Ede; Pé
csett Adler Antal és Berger Kár.; Pozaonban Weinstabl bienes; Rlma-Szombat-
ban KrXtschmar K.; Hosnyon Feymann Ant.; Rózsahegyen Jureczki A . Benn.; 
Sátorallya-Ujhelyen Fröblich A. és fia; Segesvnrott Misselbacher I. B.; Sellyén 
Weigel József; Selmeczen Dimák L E.; Sopronban Rupprccht József gyógyszer.; 
Sümegen Hirschler Miksa; Szabadkán Farkas József; Szász-Sebesen Weissörtel 
I. Frigyes; Szászvároson Spech G. gyógysz. ; Szegeden Suján József; Székes-
Fehérvarott T.egman Alajos; S z o l n o k o n Scheftsik Tstv. gyógysz.; Szombatfnlván 
Hensch Ede; Szombathelyen 'lumpéi F. és Fachhofcr Gyula; Temesvnrott Jeney 
és Solquir; Tordán Welits György; Torok-Kanizsán Firugyhaaky Pétor; Újvi
déken Sterio János; Vág-ljhelyen Freund V.; Vrrserzen Karnáp János; Vesz
prémben Hafner Mihály; Znla-Egerszegen AnisitsPál; Zomborban Michailovita 
G- és Zsombolyban Telbisz Ján. uraknál kaphatók. 

s már több illy ve tógépet használó gasdaurak által,minden vetőgépek közt gazdasági 
viszonyainkhoz képest legczélszerúbbnek ismert, minden gabonanemet, repezét, 
lóhert, s más egyéb magot egyformán szórva vetógép, melly egy nap alatt egy ló 
húzása által tetszés szerint sűrűbben vagy ritkábban 30 holdat vet be ; mire nézve 
figyelmeztetnek, a tavaszi vetéshez illyen vetógépet használni akaró t. cz . gazdaurak, 
hogy annak idejére magukat megrendeléseik által mielóbb biztosítsák, mert már 
eddig is több megrendelések következtében eleget készen tartani előre bizonytalan. 
Alulirt minden általa készült g -pert olly módon kezeskedik, hogy ha az tökéletlen 
vagy használhatlan lenne, azt egész ára megtérítése mellett v i sszavesz i . Pesten 
Ferencz-város, két nyul-utczai 11 számú saját házában. , 

S Z I J J S Á M U E L , 
gazdasági gépész. 

127 1 - 1 4 
A királyi közegészségügyi választmány véleményes aján

latára a magas bajor királyi ministerium által szabadalmazva 

D O G T O R 

porosz királyi 

N Ö V É W i-

K O G H 

kerületi orvos 

CZUKORKÁI 
elismert jó hatással vannak = mint ezt a leghitelesb bizonyítványok erő
sitik = a legczélszerűbb fü- és növénynedveket bőven tartalmazó alkat
részeinél fogva szintúgy az idült, valamint a múlékony meghitté*; köhö
gésnél, nátha, rckedtség, szflkiuellüség, uyálkásodás, tuellszo 
rulás a más egyéb hurutos bajoknál is, minthogy mindezen esetekben 
enyhitőleg, csillapítótag s különösen jótékonyan hatnak az ingerelt 
lélekzőműszerekre a ezek ágazataira, a turha-pökést igen könnyítik, s 
gyengéden tápláló és erősítő vegyrészeik által a tüdőcsövek beteg nyál
kahártyáit újra megerősítik. 

Netáni tévedés elkerülése végett jól kell vigyázni arra, bogy = Dr. 
Koeh jegcsztett növény-czukorkái= csak a fentebb látható bélyeggel 
ellátott hosszúkás eredeti katulyába 20 és 40 pkrjával, vannak rakva 

8 hogy azok valódi minőségben B l H . a i l csak G r Ú Q u C r g F C " 
rencz udv. gyógyszerésznél, ugy nemkülönben Pesten <*.k S z é 
k e l y J Ó Z S C Í gyógyszerésznél, továbbá : AUá-Kubioban Tyroler Gábor; 
Aradon Tedeschi és Zakovics; Baján KlenáczJán.; Besaterrzr-Banyán Damay K; 
C'servenkán Dominics Sándor; Czegléden Christof A.; Cxernoviczon Schnirch I 
és Zachariasievicz Tam.; Debreczenben Csanak József es R. Vincze Kár. gyógysz.; 

130 / 1—9 
Haitiében K. A. könyvkereske

désében megjelent : 

, Nemzeti 

KÉPES és VERSES 
R Ó N V V 

olvasni tanuló gyermekek számára. 
70 egészen uj pompásan szinezett kép

pel. S-rét ára 1 f t 48 kr. 

Gyermekélet 
a 

házi állatok körében. 
Képes és verses könyv. 8-rét ára M kr. 

Uj A. B. C, 
ki akar 

magyarul és németül olvasni 
tanúin i. 

Irta PERECEtlNY ELEK. 
Fekvő 8-rét ára 1 ft. p. 

Az emlősök és madarak 

k é p e s t e r m é s z e t r a j z a 
vagyis : 

azoknak természethü képekkel 
ellátott rendszeres leírása. 

Készítette 
HANNÁK KER. JÁNOS. 

Nagy 8-rét 67 ábratáblával ára kötve 
7 ft. 30 kr. p. p. 

Magyarország , Erdély, 
Szerbvajdaság, Horvátország, 
Szlavónia és katonai határvidék 

FÖLD ABROSZA. 
Ára 16 kr. p. p . 

126 1—3 
Haitiében K. A. könyvkereskedé

sében Pesten megjelent: 

U j k é z i é s 

ISKOLAI ATLASZ, 
mind fóldirati mind statiskai jegyzetekkel 

megtoldva. 
I jsiágolvasok és tanulók 

számára kiadta 

Dr. Vállas Antal. 
M Á S O D I K , részben njjá dolgozott 8 

• mostani idóig folytatott kiadás. 
Földirat és statistika jelen állapotjához 

alkalmazta 
Dr. F A L K M I K S A . 

19 földképpel ára 2 ft. 80 kr. p. 

A t i sz ta m e D D y i s é g t a ű 
elemei. 

A z uj rendszer szerint készítette 

Dr. Latter Ferdinánd 
kegyesrezxii oktató. 

Számtan. 
II. füzet. Ara 24 kr. pengőben. 

119 í-a 
Gazda tisztek 

kerestetnek. 
Rosnyói püspöki uradalomnál közben

jött halálozás által megürült udvari ezám 
tartói — ugy rendszeresített iipáni gazda-
tiszti állomások mielébb betöltendők lévén 
— versenyezni kívánók ex iránti folyamod
ványaikkal az uradalmi igazgatósághoz, 
hol is vagy személyesen vagy bermentes 
levelek által bővebb értesítés nyerhető, 
utasíttatnak. 

Ugyan ezen uradalomnál nj évtől egy 
alkalmas kertész kerestetik; ezt elnyerni 
óhajtók jelentsek magokai az uradalmi 
igazgatóságnál Rosnyón. 

129 1 
Olcsó és ajánlatra 

méltó 

KÖNYVECSKÉK.! 
. MAJER ISTVÁN pesti iskolaigaz-, 

f atónál mint szerzőnél (uri utczában, j 
. sz. Horváth házban) kaphatók : ! 

1. Egésség-taa népszámára. Ára J 
4 krajezár pengőben. 

2. A j * házigazda napszámára. I 
Ara 4 kr. p . 

3. C3~ Leszállított áron : Szín
darabok ifiúság számára, á r a csak 1 

30 kr. p. 
4. Veaérkönyv az állat-, novény-

a ásványtan oktatásában. ífiuság azá- I 
mára irta Minikas Vincze székesfehér- I 
vári gymnasiumi tanár,» kiadta Mnjer i 
István. — Magyar-német példánynak ] 
ára 48 kr. p. Magyar péld. ára 36 kr. p. 

Ezea könyvek azines borítékban ' 
*f fűzve vannak. 

121 1—9 

Oszvald testvérek 
a Széchényi sétatér közelében saját hasuk
ban, a jelen évszakra ajánlják követkesz} 
legjobb * legújabb ezikkeiket : 

Moderateur lámpákat. 

(MI ni mi felezipűket. 

Thea-ftstöket 

Thea-teritékeket és legfinomabb 
theákat. 



. 125 * - » 
Épen most jelent meg Heckenast Gusztávnál és Pesten Edeliuann 

Károly, váczi-utcza 7. sz. könyvkereskedésében kapható : 

MAGYARORSZÁG 
iftr.vi.eti. l'ftldirati s nllami 

LEGÚJABB LEÍRÁSA 
os. kir. 

czim alatt, hivatalos uton nyert adatokból 

ifj. PALI U \ \ \ IMRE 
Pest-kerületi tanácsos, s magyartadós társasági levelező tag által 

Első kötet: 

S Z A B A D KIRÁLYI VÁROSOK LEIRÁSA. 
1852. X . 552 lap nagy 8-rét és két alaprajz BTDA-PESTRÓL. 

FUzve 8 ft. 30 kr. pengó pénz. 

Második kötet: 

Szabad királyi városok leírása. 
Első rész: 

Esztergám. Székes-Fehérvár, Szeged, Nagy-Várad, Debreczen, Szathmár-
Németi, Nagy-Bánya, Felső-Bánya, 

1858. X . 628 lap nagy 8-rét, és két alaprajz SZEGED- és DEBHECZEV-röl 
Fűzve 8 ft. 80 kr. p. p. 

Harmadik kötet : 

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

A Unom társalgó. 
Útmutatás jó társaságokban, 

ebéd, estély, születési, névnapi 
és menyegzői alkalmakkor.táncz-
vigalomban és más társas körök
ben, udvarias beszéd, illedelmes 
viselet, és egyéb készültség meg
szerzésére. 

Tartalma : A társalgási mivelt
ség és Üledék szabályai. Módok, 
magát a társaságban kedvessé 
tenni. Minden alkalomra való üd
vözlések. Különféle visszonyokbani 
levelezések cs tzimezések. Mulat
tató társas játékok gyűjteménye. 
A színek magyarázatai virágnyelv. 

Kötve ára csak 48 pkr. 

161 2—8 

JÁSZ -KUN KERÜLETEK 
külső Szolnok vármegye leírása. 

1854. X X . s 444 lap, nagy 8-rét. 
Egy táblázattal a Jászkun-kerületek s községeik pecsét-czimereiről, 

két színezett térképpel a Jász-Kun kerületek és külsó S z o l n o k 
megyéről. 

Fűzve ára S ft. 30 kr. p. p. 

ét 

124 
L A N D E R E R ÉS H E C K E N A S T N Á L 

Pesten, egyetem-utcza 4 

1 - 3 

sz. a. megjelent és minden könyvárus s könyv
kötőnél kaphatók : 

G A Z D A S Á G I 

Irodalmi jelentés. 
Ujabb korunkban szép haladásnak in

dult magyar nyelvünk, mellyben egymás 
után szapoián jelennek meg mindennemű 
müvek; a szépirodalom kitűnően van kép
viselve. Mindez arra mutat, hogy számo
san vannak, kik nemzeti nyelvünket mun
kás kezekkel ápolják, meleg kebellel pár
tolják. 

Én is e szent ügyet elősegíteni óhajtván, 
egy fiatal írónk Kiss László ur beszély eit 
napfényre bocsájtom e czim alatt: 

Élet és költészet, 
E munka elhagyja néhány nap múlva 

a sajtot. Ára 1 ft. p. 
A t. olvasó közönség pártolásába ajánlja 

Rader Antal, 
könyvkereskedő és kiadó. 

Székesfehérvárott, oct. 3. 1854. 

D nyomott iv, közberakott 

1855. évre. 
Első évfolyam. Szerkeszté Fényes Elek. Nagy 8-rét, 

irópapir-levelekkel. 

Ara fűzve 2 4 kr. p. 
Ezen naptárhoz a népszerű modorban szerkesztett gazdászati részén kivül, tol

dalékai a közönséges országos tiszti névtárnak rövid kivonata, valamint szintén egy 
különös legpontosabban késztilt névjegyzék a magán uradalmaknál szolgálatban levő 
tisztviselőkről csatoltatván, az által ezen naptár érdekessége különösen emeltetik. 

Vas Gereben kis képes naptára 
1855. évre, szines borítékba fűzve 12 kr. p. 

Közhaszon házi naptár 
1855. évre, 6 iv, borítékba fűzve, a legolcsóbb minden naptárak közt. 

Ara 6 kr. p. 

Jász-kun nép naptára 
1855. évre. Szerkeszté Imiik József. 1854. 23 iv 4-rét. Ara fűzve 48 pkr. 

Kemény borítékba kötve 1 pft. 

ISO 1 - 3 

GYÓGYSZERÉSZGYAKORNOKNAK Ajánlkozás. 
Egy kitanult gazdatiszt, a legjobb bizo-

egy legalább* •egyedik deák osztályt jól nyitványokkal ellátva, hasonló állomásra 
végzett soWJUisfejBber.Veszprémmegve ajánlkozik; — értesítést nyerhetni szemé-
egyik mczöVMJtlgyógy1(zertára*ban alkál-. lyesen Pesten Dorottya-utcz* 10. szám, 
mazás végett MiM^fc, értesítést nyer-i 2. emelet, 14. sz. ajtó reggeli 9 óráig, hová 
bettu bermentett UvsUkre a .Vasárnapi a bérmentcs levelek is intézendók. 
Cjság-* kia.lo luvateUbaa. * 106 3—8 

118 2 - 3 
Epen most jelent meg Heckenast 
Gusztávnál és Pesten Edeliuann 
k á r o l y , váczi-uteza 7. sz. könyvke

reskedésében kapható : 

M A G Y A R 
PÉLDABESZEDEK, 

közmondások 
és 

SZÓJÁRÁSOK G Y Ű J T E M É N Y E . 
összeszedte, értelmezte, s más nemzetek
nek hasonértelmú mondataival fölvilágosí

totta 
Ur. Ballagi Mór. 

Második kiadás egy kötetben. 
1865. (XXVin és 464 kp, kis 8-rét.) 

Ara keményen kötve 1 ft. 20 kr. p. p 

128 1 - 2 
iB^Koziiasznu és olcsó 

TÖRVÉNYKÖNYVEK 
KLÉH ISTVÁN 

Ügyvédtől: 

Polgári perrendtartás, betűrendben. 
136 lap, fűzve 24 kr. 

Uj austriai büntetőtörvény, betűrend
ben, fűzve 24 kr. 

Austriai közönséges polgári tArvén 
betűrendben. 815 lap, fűzve 2 ft. 20 kr. 

Törvénykezési rendeletek gyűjte
ménye 1848—1853ig, fűzve 50 kr. 

C3r" Fönebbi munkákban az egész tör
vény öszpontosul s olcsó áruknál fogva 
nem csak nagyobb könyvtárakban hiányt 
pótolhatnak, de még a falusi mestergeren
dákon se hiányozzanak, annál inkább is, — 
mert a törvény áthágását tudva vagy aka
ratlanul — a törvény nemtudás — fol nem 
menti; betűrendes szerkezetüknél fogva 
pedig ezekből mindenki legkönyebben el-
igazodhatik. Kaphatók Pesten az egyetem 
utczában (a takarékpénztártól átellenben) 
Magyar Mihál könyvárusnál. 

Hirdetmény. 

A 

PROTESTÁNS NAPTÁR ÜGYÉBEN. 
Legközelebb megjelent Landerer és 

Heckenastnál, Ballag] Mór tanár ur által 
1855-ik évre szerkesztett nj első évi folya
ma Protestáns czimü naptár. — Felkéret
nek tehát a tisztelt előfizető és gyűjtő 
urak — leginkább távolabb vidékiek — 
miszerint költség-kímélés tekintetéből meg
rendelt példányaikat a jövő pesti vásár al
kalmával vagy is f. hó 18-ig annál is inkább 
a kiadó hivatalból elvitetni szíveskedné
nek: minthogy ezen idő elmultával járandó 
példányaikat postai alkalommal kétiytele-
nitetűnk az illetőknek kézbesittetei. 

Előfizetések még folytonosan elfogad
tatnak és a már kész példányok mindjárt 
ki is szolgáltatnak, egy-egy példány ára 
24 kr. pp.-ben, minden 10 példány után 
egy ingyenpéldánynyal szolgálunk. 

Landerer és Heckenast 
könyvnyomdája 

Pesten, egyetemuteza 4. sz. a. 

88 2 - 3 Geibel Ármin, 
pesti könyvárusnál és minden hiteles 

könyvkereskedésben kapható : 

S Z E M É L Y E S O L T A L O M . 
Orvosi tanácsadó 

a 

nemzőrészek minden 
betegségeiben, 

gyakorlati észrevételekkel és 
ennek gyógyítása. 

40 felvilágosító boneztani ábrával 
ára 2 pengő forint. 

Postával bérmentcsen 2ft. 20 kr. 

108 3 - 6 
Landerer és Heckenastnál 
Pesten, egyetem utcza 4. szám alatt 
kapható s minden könyvárus által 
megszerezhető következő iskolai 

könyvek : 

Tatai András, 
a kecskeméti rcf. főiskolában mér- és ter
mészettan ny. rend. professora munkái, 

úgymint : 

Elemi mértan : I. rész Számtan, kemény 
táblába kótve 1 ft. 6 kr. 

n , II. rész Tértan, (hőt idom
táblával) 1 ft. 16 kr. 

„ „ III. rész Háromszög és kup-
szelettan (két idomtáblá
val) 46 kr. 

Deák grammalica, első folyamat az első 
grammal ii a iskola szá
mára 46 kr. 

„ „ nyelvtani gyakorlatokkal, 
Cornelios Nepos jeles had
vezérek életlen-ágával, és 
Phaedrus Aesopusi meséi
vel második folyamat 

62 kr. 
Görög nyelvtan, gyakorló résszel és gö

rög-magyar szótárral, kez
dők számára 46 kr. 

Továbbá 
Római régiségtan (Archaeologia), irta 

Bélák József a kecskeméti 
h. v. t. főiskolában költé
szeti és szőnoklati osztá
lyok ny. r. tanítója 42 kr. 

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

. M a i s^murrkioz van mellékelve PERGER és MTJRMANN posztókereskedők ajánlati hirdetménye. — Ugy szinte OLÁH 
ZLO előfizetési korlevele a Végrendeletek készítése és az Örökösödési rend és jog'tárgyában megjelenendő kézikönyve iránt. 
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