2O-ik szám.

és

gyengeségeket^
katonai és polgári korházakban sikerrel hasznait egyszerü módszerrel bámulatos g> orsan és alapo.^angyógyit Weisz
J. gyak. orvos és szülész, az itteni cs.
kir. garnisoufókórhazban kiszolgált
osztály-orvos, minden alkalmatossággal
ugy a titoktartás, mint » gyógyczélokhoz jól beosztott reudelö-intézetében
Pest, kis mező-utcza 33- sz- 1. emelet,
bemenet a lépcsőn, naponkint reggeli
7 órától 10-ig és délután 1 — 4 óráig.
Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várszoba.
Díjjal ellátott levelekre leggyorsabban válasz, és kívánatra gyr gyazerról is
gondoskodik.
62(12-12)

Akatulyák az itt látható és
hivatalosan letett védjegyekkel vannak ellátva.

Külsö és titkos betegségek

Tizenötödik évfolyam.

Kitüntetve jutalom - emlékpénzzel a párisi világkiállításban I8ö5-ik évről.
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Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsbea.

ÓVAS. Azt tapassstahán, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasít-.
•anyaimmal szóról szóra üzcnosok és saját nevem aláirásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen
összetéveszthetők,— minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hosy az általam készitett
Seidlitzporok minden egyes skaiulai, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmárkkal vannak ellátva.

Ára egy bepecsételt eredeti katulyának i ft. 25 kr. — Használati utasitás minden nyelven.

E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert hán-szerek között
tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy4 császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél
levö hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok rögzőt . szorulásoknál, emésztéshiány és gyomorhévnél j
továbbá: görcsök, vese- és Ideges bajokban, szivdobogasnal, idegesség okozta főfájásnál, vértódniásnal, csúzos fogfájda«
Egy csinos mezővárosban egy 4000 ft. lomnál, végül hysteriára, bokorra és huzamos hányasra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósh
forgalmazó tözsjogu
97 (5—6) gyógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részérólv
kik, miután nálok minden, gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü házi-szerhez
folyamodtak, és ebben rongált egészségüknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek.— Ez elismerő^
iratok sr.erzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei
B V Bövebb tudósitást t.cz. Tha lmayer gzdák, tanárok és hivatalnokok, sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek
B. és társ uraknál Pesten kapható.
azelött még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kikrek egészségök csupán Csik a Seidlitiporoknak rendes has ználata által áííittatott helyre.

ár eladó.

"*""** A főraktár létezik: ~^f

Heckenast Gusztav könyvkiadó hivatalában Pesten (egyet im-ut cz a 4. sz.). magjelent és minden könyvárusnál kapható:

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Pel évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési dijak a Vasárnapi t j s á g és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnal 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatasnálTsak 7 krba számittatik. - Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, WoUzeile Nro. 9. - Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkrajezár.
.
_^____

JÓZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt.
UHL JÓZSEF ur kereskedésében, gránátoa-utezában.

A magyar

költészet története a norvégiai Bergen városból valo valódi Dorsch-májhalzsirolaJ is.
Ezen czégek alatt szintén megrendelhető :

az ősidőktől Kisfaludy Sándorig.
Ir a

Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.
Al Üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasitással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés.
jlőtt vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a
Toldy Ferencz.
Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
Mátodlk, javított kiadás, egy kötetben. vonatott, hanem a bepecsételt üvegekben levö folyadék egészen épen és ftzon állapotban van, miként az közvetlenül a
Ccimképcs kiadás. (.XVI. és 475 lap). ternsénzet alíal nyujtatott. — E val6 li Dorsoh-májhalzsirolaj Európának mii den orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
s mell- és tüdöbajokban, scrophulua >•» rachítis, köszvény és cs ún. Idillt bőrkiütés, ^zenutyuladás,
idegés több más
„zum Storch*',
Tuchlauben.
Füzve
2 ft.
Hajókban
alValmaztatik.
^WCÍil 1
A
gyógyszerész B é c s b e n ,
2345(15-50)
Diszkötésben
3 ,,

Pest, e^yetem-utczá 4-ik sz./alatt az 1868. évi további
folyamára, következő lapokra fogadtaíik el az elöfizetés*

LUKÁCS GYULA

ugymint:
ITicx/k<r> nagy politikai napilap, május hóra 1 ft. 70 kr. ; —

magán mémüli,

SVíir U j S a g

bány a-ter menyek-raktára
ajánlja készletét mindennemü nyers érezekböl, hengerezett és mélyített re'z áruit mindon nagyságban és sulyban, kutakhoz, vizvezetésekhez szükséges tárgyakat.
Árjegyzékkel kívánatra szolgálunk.
100 (3—3)

magán mérnök,

iroda: váczi ut 33. szám alatt Pesten,

2 hóra (május-junius) 3 ft. 40 kr.; - három

hóra (május—julius) 5 ft. — Április l-töl néhány teljesszámu példány
még folyvást kapható.

*J

Pest, L{pótváros, váczi-ut 33. szám,

ll/^i
ÁJI katonai hetilap, félévre 3 ft., teljesszámu példányok csakis
H O U \ " ü márcz, vagy ápril, l-töl kaphatók. — Az Oktatólevelek külön félévre 2 ft.; — Honvéd és Oktatólevelek együtt félévre 4 ft.
50 kr. Az Oktatólevelek hogy teljes legyen, - multevi november
l-töl rendelhetők meg, előfizetési ára: 1867. november 1-tól 1868.
junius végeig 2 ft. 50 kr.

A

Wkwx r#A. „ 1 AStt politikai képes nép'ap, félévre 2 ft., egészévre
l\"ü
LAhLWjd
4 ft. január—február havi számai elfogytak,
s iJy a lap csakis márczius vagy április l-töl kezdve rendelhető meg.

elfogad minden mérnöki munkálatokat.

Á regény- és beszély-folyóirat, félévre 3 ft., egészévre 6 ft.;
& C l ü mind a jelen, mind pedig az előbbi évfolyamokból teljesszamu
példányok még folyvást kaphatók.

Hivatkozással

A MAGYAR VASUTI KÖLCSÖN

_

,

Magyar földhitel-intéző. Magyar által, hitelbank.
Első magyar által, biztositó társaság.

• wríj„iíj„-T

(kapcsolatban a curiai ítéletek-

éí politikai szemle, az állam és egyház koréból. (E füzetek maris
4O
a legnagyobb elismerés s pártolásnak örvendenek.) Elöfizetési
ára félévre 4 ft. Január hótól kezdve teljesszamu példányok még folyvást kaphatók.

részlete, azaz: 50 frank köt vény enk int
folyó évi május' 10-tól 15-ig vagy N*poleonsdorban vagy papírpénzben, frankja 41
azaz: negyvenhét krral számitva, befi-

117 (1)

r

ft. A lapok csakis április l-töl kaphatók.

ezennel közhirré tétetik, hogy a befizetések 4-ik

zetendő.
H
A befizetések azon Intézelnél teljesitendök, Köl az aláirás történt.

,

J o g j u d o m a n j i K ö z l ö n y , w n e g y é é ™ a ft K M *

aláirási feltételeire

Pest, 18G8. május 6-án.

Pest, május 17-én 1868.

a
d
IldZUd*

félévre 3 ft., egészévre 6 ft. Az év elejétől kezdve
teljesszámu példányokkal még szolgálhatunk.

öírorszáiTKépekben ^ « V í - S f í S ^

előbbeni évfolyamból, teljesszámu példányok még szinte kaphatók.
1867. január—juni kettős tartalmu füzetek előfizetési ára 4 ft. — E
havi folyóirat több száa jól sikerült képpel van illusztrálva.

' IA
JO

D u n á t k é P e s ujság a nép s műveltebb osztályok számára; félévre
D Ó I Al j 1 ft., egészévre 2 ft. Megrendelhető április l-töl félvagy egészévre. — Pest, aprilhóban 1868.

Heckenast Gusztáv lapkiadó-hivatala
(2-3)

eo-yetem-uteza 4-ik sz. alatt.

Gusztav. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Bonaparte Lucian, bibornok.
A kép, melyet itt olvasóinknak bemutatunk, azt hiszszük, nem egy tekintetben
fogja fölkelteni érdekeltségüket. A nemes
alak, melyen a nagy elme félreismerhetlen
kinyomata a nemes nyugalommal párosul s
a szép és szabályos arczvonások s idomok a
méltóság megkapó mezét öltötték magokra,
magában is elég volna igazolni ez érdeket.
Azonkivül a nagy név és eredet, mely az itt
ábrázolt férfiunak sajátja, azt csak növelheti;
kit ne érdekelne a Napoleonidák közül a
legkisebbnek is sorsa, kik
ugy látszik mindnyájan
arra vannak hivatva, hogy
kiváló szerepet játszszanak Európa ujkori történelmében, némelyik épen
intézője legyen a világ
sorsának. Tegyük hozzá,
hogy e férfiu a római egyház biborát viseli s több
mint lehetséges, talán valószinü is, hogy egykor
sz. Péter székén ülend s a
Vatikánból osztandja szellemi parancsait az öt világrész katholikusainak és
reá vár a nagy vagy végzetes feladat, hogy vagy
megoldja, vagy megoldatni lássa a pápaság világi
hatalmának roppant fontosságu kérdését.
Bonaparte Lucián, az
uj bibornok, 1828. november 15 én született. Apja
is, anyja is Bonaparte volt.
Apja^ Bonaparte Károly,
Luciánnak a caninoi herczegnek, a nagy császár
legtehetségdúsabb fivérének idösbik fia; anyja pedig Zenaide, Bonaparte
Józsefnek, szintén a nagy
császár fivérének, előbb
nápolyi, utóbb spanyol
királynak leánya.
Szülői egyaránt befolytak neveltetésére s
jellemére. Atyja nagy természettudós , kivált az
állattanban s nevezetesen
a
z ornithologiában (ma-

dár-ismében) hires szakember volt, — s mint
ilyen, többi közt a magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűlésében is részt
vett, 1847 ben. Soká lakott Amerikában,
tudományos utazásokat tett, Párisban is
megfordult s mint a tudomány emberét,
napoleonida létére is huzamosbban megtűrték Francziaországban, söt 1839-ben a franczia akadémia állattani osztályában tagul is
meg akarák választani s Agassiz csak egy
szavazattal ütötte el. Neje is magas értelmi-

B O N A P A R T E

LUClÁN.

ségü s tudományos müveltségü nő volt, ki
férjét segitette tudományos munkálataiban
s a mellett az olasz irodalmat Schiller nehány müvének forditásával gazdagitotta.
Fiók, Lucián a Porta-pia melletti villában nevekedett s atyja korán bele oltotta a
tudomány iránti előszeretetet, anyja pedig
a nemes és gyöngéd érzelmeket. Atyja egész
állatsereglettel (élö állatokból) vette őt körül, hogy az állattanban sikeresb haladást
tehessen. Gyermekkorából sok gyöngéd érzelméről tanuskodó vonást említenek, különösen
érzékeny szánalmát a kisebb rendű állatok, halak
és madarak iránt, melyeket az állati boncz- és
élettan tanulmányozása
kedveért az ő tudományos
képeztetésének áldoztak
föl. Mondják, hogy érzékeny természetét anyjától
örökölte. Fejlettebb korában ez érzékenység gyöngéd s benyomásokra fogékony kedélyben s meleg
vallásos érzületben nyilatkozott. Nagy kedve
volt a papi pályára s egészen fiatal volt még, midőn e szentséget fölvette.
Attól fogva visszavonult
a világtól s magányban
folytatta tanulmányait.
Az utóbbi időben Párisban élt, de ott is nagy
elvonultságban. — Bibornokká kineveztetése előtt
protonotariusi czimet viselt az egyházi rangfokozaton.
Ö a második Napoleonida, ki a bibornoki kalapot viseli; ámbár az első
csak félig volt az, t. i.
Feseh bibornok, I. Napoleon anyjának, Laetitiának féltest vére. III. Napoleon császárnak érdekében állt unokaöcscsét
a római szék közelébe állitani, részint a franczia
és a római udvarok sok-

Y
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szoros összeköttetései tekintetéből, főleg
pedig a jövőre nézve, oly időpontban, midőn
a pápai szék megüresiilése valószinüleg nem
lehet messze. A bibornokok mindenike egyegy jelöltje a hármas koronának; s ha meggondoljuk, hogy egyik nagy uralkodó családnak sincs egy tagja is jelölt-társai közt,
ő pedig nagy összeköttetése által Európa
egyik legnagyobb uralkodójával ép oly
igényt tarthat a pápai székre, mint, nemes
jellem s elmetehetségei folytán, leendő megválasztatását épen nem tarthatjuk valószinütlennek. S ha a bibornokok collegiuma öt
megválasztaná: ez oly constellatio volna,
mely mindenesetre fontos következményeket szülhetne, habár korunkban nem volna
is ép oly világrenditö események s fordulatok szülője, mint ha például II. Fülöppel
egyszerre egy habsburgi, vagy XIV. Lajossal
egyszerre egy Bourbon ült volna a szent
széken. Mert ma is beláthatlanok lennének
annak következményei, ha a katholikus világot egyik Bonaparte igazgatná, mig a
másik Európa legnagyobb n< mzetét kormányozza, s egyik a szellemi, másik a politikai
világnak adna irányt.
Lucian bibornok külsejét képéből teljesen megítélhetjük. A megszólalásig hasonlit
az elsö császárnak ugyanazon életkorabeli
arczához; de a mily nagy a hasonlat külsejökben, a bibornok szelid, engedékeny kedélye, mély vallásossága s önzetlen jelleme
oly ellentétet képez a nagy császár vasjellemével.
^ r

Tűnődés.
Virasztok árva lámpa mellett,
Olyan nyomasztó a lehellet,
A lég olyan nehéz!
Künn a világ vigalma, zajjá
S a „honfiság" lármás zsivajjá
Tompult morajba vész.
Mily felfuvott, ön hitt dicsek vés,
Kótya-vetye, konczon-veszekvés,
Dobot ver az ima;
Nincs időnk az időre várni,
S mit szánk, szemünk meg bir kivánni,
Mind kell, egyszerre, ma.
Remény, öröm jelzője-e ez? —
Oh félek: inkább vesztet érez,
Ki élni így siet;
Mint a hajósnép örvény szélén
Már csak nehány perczet remélvén
Élvbe dől — s elsülyed.
S mindezt a költő némán lássa?
Nem volna-e szent hivatása
Mellt szegni ellenök:
„Megállj! Korán e lázas eszmék.
Kitartás! A küzdőkre lesz még
Idő, pihenniök . . ."
Hajh, volt — alig egy emberöltő —
.Szebb korszakunk, midőn a költő
Zenghetett szózatot;
Betólté égi hivatását,
És tisztelek olymp varázsát,
És meghallgattatott.
Oh ti dicsők, kik telve hittel,
Haladtatok szent ihletettél
Az ifjodás terén:
Az éj-homályból fölverétek
Régi dicsőségünk' — a tiétek
Volt a legszebb remény.
Aztán te, pezsgés nemzedéke!
Dalodban harczok lángja ége,
Mely gyujt, hol megjelen :
Buzditva mást, csatára kelni,
Ágyúk zajában énekelni!
— Tied volt a jelen.
De sőt ti is, kik tört reménynyel
Küzködtetek tiranni kénynyel,
Viselve lánczait:
Tudtátok él, bár csendbe némult
A nemzet, s a migélt dicső mult
Volt a jövőre : hit.

Volt czélotok, mely vont előre;
Szent küzdelem a költő bére;
S ha zenge ajkatok,
Akár csatán, veszélybe híva,
Akár rablánczon, rejtve, tiltva:
Egy nemzet hallgatott.
S megértett és figyelt reátok,
Velotek érze, ti valátok
Testében az ideg.
Mily pálya : így magasbra törni,
Vagy a kétségb'esést kiölni,
S táplálni a hitet.
Ma álmainknak íme vége. —
Ha felvillan multunk emléke,
Fáj tőle a jelen:
Fáj a dics, a mit elfed a múlt,
Fáj a viszály, mely im' megujult
S megújul szüntelen.
Nem áll magasztos czél előttünk,
Mint szétriadt nyáj tépelődünk,
Megrezzent bármi nesz.
A holnap is már fél-sötétség,
Lépnénk, de visszatart a kétség,—
A tett aggályba vesz.
És a költő buzdíthat-é mást?
Ki még nem élt, csupán csalódást,
Hirdethet-é reményt?
Futók ösvényét hogy' jelölje,
Az égi láng eltünt előle,
Nem lát seinmerre fényt.
S ha szólna is tán — hangja elhal :
Ki érti, annak biztató dal
Kételyén nem hat át;
Ki meg vakon hisz, s ront előre,
Reá zúg a kételkedőre:
„Eladtad a hazát!"
S átok, gyanú, gúny égve terjed, —
Mindig erősebb lángra gerjed
E szenvedi ly loha:
A vész-ütött törzs igy kiépül? —
Igen, fattyusarj nő lövebül,
A fa, félek, soha.
Arany László.

A gozár.
(Kép a bányász-életből.)

Herodot, az ó-kor klasszikus történetirója,
műve egyik könyvében, melyet Melpomene múzsának szentelt, részletesen leirja Darius persa
király legnagyobb hadivállalatának szinterét,
Szittyaországot, és megismerteti a népeket, melyek e tájakut lakják. Ha nem csak műbecséért
olvassuk is Herodot könyvét, igen sok érdekest
találandunk benne, már azért is, mert a színhely
nagy része hazánk és szomszéd országai.
A mennyiben tudósitásai után el lehet indulni, Krdélyt körülbelől két és fél ezredév előtt
az akaczirok lakták, kik e név alatt az Al-Duna
táján sok századon át szerepeltek, s később mint
kozárok hatalmas birodalmat alkottak, mely, miután a VIII. században virágzásának tetőpontját
érte, folyton hanyatlott, és melynek romjaival a
honfoglaló magyarok még találkoztak.
Erről a népről mondja Herodot, hogy aranyban bővelkedő, aranyban gyönyörködő nép, — és
hazájáról irja, hogy aranydús ország.
És azokat, kik aranynyal kereskednek, kiknek ez az élettelen szinü érez bálványuk, üdvök
és kárhozatuk, azokat Erdélyben ma is gozároknak nevezik.
Röviden megmondom: mi a gozár. Egy aljas
csaló, — különben pedig gazdag ember és mindenekfölött — ur.
A legtisztább folyadéknak is van seprője. A
társadalomnak is van söpredéke, mely áll azon
különféle rangu és rendű emberekből, kiknek egy
részénél a fásult kebel már nem fogékony többé a
vallás tanaira és az erkölcs követelményeire; más
részénél pedig a vallás hiányát nem pótolja az
emberi méltóság öntudata és a becsület, melyet
ha összegázolni hagy mindenki, megrendül a társadalom 8 az egészben az egyes, és az egyesben
az egész nem találja többé biztosságát. E söpredékhez tartozik a gozárok utálatos faja is, mint
privilegizált orgazdák.
A ki az aranyat, melyet a bányász a bányából, hol dolgozik, sokszor bámulatos leleményesj séggel kilooott—megveszi, azt gozárnak nevezik.
j
Lopásban a bányásznak roppant a lelemé-
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nyessége. A bányabirtokos még oly szigoru rendet, még oly pedáns ellenőrködést hozhat üzletébe, azért lopásoknak elejét nem veszi. Oh, mert
az a sárga kő, halvány fényével oly csáberővel
bir, mikor kezében forgatja a munkás, hogy — ha
az enyém és tied fogalmait nem ismerő kommunismusról soha sem olvasott is — a kísértésnek
ritkán állhat ellent! Nem akarnám azon osztályt,
mely napjait is éjekké teszi a föld fojtó legü
odúiban, igaztalan állitás-al sujtani, azért — bármely vidék vagy helység megnevezése nélkül —
egyedül az általános tapasztalatra hivatkozom. A
leleményesség e lopásban szomoruan meglepő
gyakran-, hogy csak egyet, a legprózaibbat emiitsem, akárhányszor máléjával együtt nyel el egyegy kis darab aranyat a bányász; — sőt ismertem
olyat is, ki hosszu körmöket és hajat növelvén,
mikor aranypornál dolgozott, mindegyre vakargatta a fejét, — otthon aztán jó adag aranyat
fésülj ki hajából.
És ily embereknek pátrónusa a gozár; ezen
mesterséggel elkaparitott aranyat vásárolja ő meg,
és ez üzletből lesz dúsgazdag, — lesz valódi ,,ur."
Kisérjünk be egy bányászt, kinek lelkét és
zsebét fúrja valami, a gozár házába.
A bányász végre besompolygott a kapun.
Ott olálkodott órahosszat a ház körül, lopva tekintve szét, ha nem látják-e meg ezondrája ujjában azt a fényes követ? ha nem olvassák-e le arczáról, hogy ő valami tilosban töri a fejét? — ha
nem látja-e őt ura, vagy a „Hutmann" bemenni
a házba, miből azonnal gyanithatnák azt, hogy
mi járatban van ő, a szegény bányamunkás, kinek
bányája, bányarészvénye sincs, honnan aranyat
kaphatna, — a gozárnál . . •
Nagy félénken megáll az ajtóban. Nem mer
a nehéz szőnyegekre lépni, nehogy sáros bocskorával bepiszkitsa azokat, a padlat egy tisztás
helyére állva gozár nagy boszuságára. Miután
meggyőződött, hogy tauutlanul vannak, előkeresi
a sok lim-lom szerszám közül az annyi viszontagságok után szerencsésen ellopott aranyat. A gozár mérlegbe veti, hogy megtudja sulyát; nem
azért, mintha ehhez akarná szabni azt, mit érte
adni fog, — ezt már tisztázta magában, hanem a
bányász szemfényvesztésére, s hogy körülbelől
hozzávessen nyereségéhez.
— Biz ez nem sok; 5 frtnál többet nem adhatok érte; (pedig 5 pizetát nyomott a darab, a
mi ugyanannyi arany.)
— Talán eltévesztetted a számítást uram! az
én szemem szerint többet megér az, — könyörög
a bányász.
— En biztosan számitok. Hanem, hogy szót
ne szaporítsunk, fogd — itt van 6 frt; — nem tudom, ez egy forintnak nem magam vallom-e kárát. . . hanem isten neki fakereszt! — Jó szerencsét!— s azzal markába nyomva a bankókat, ajtót
mutat neki.
— Nöm, uram! — ennyiért nem adom aranyomat, merészli válaszolni a bányász, számlálgatva a bankjegyeket.
— Nem adod? — kérdi gorombán a gozár.
— Kérd a többit azon bánya birtokosától, a honnan ez az arany van.
Erre a szóra ugy ott hagyja a szegény ember
az uri rabló házát, mintha soha sem is fogta volna
kilincsét.
Azonban némelyik, a ki már nem ujoncz e
mesterségben, meg nem állhatja, hogy oda ne
mondja:
— Jól van uram . . . száradjon a lelkeden!
En tolvaj vagyok, ki megloptam uramat, hogy
kenyeret vihessek a kunyhóba éhező családomnak.
És te — nagyságos ur! (ilyenkor gúnyból is nagy
czimet ad) — társam vagy. Én tolvaj vagyok, —
te meg rabló vagy és hízol másnak a bűnén, másnak lelki üdvösségén. Az én helyem — tudom
jól, a pópa akárhányszor mondta —- a pokolban
már készen áll, — de te is ott leszesz, együtt sülünk majd . . . . Száradjon a lelkeden !
Vannák vidékek, és e vidékekben „urak",
kikről tudja mindenki, hogy az a nagy vagyon,
mely felett rendelkeznek, ily uton harácsoltatott
össze. Oh, mert még nem nagyon rég igen jól jövedelmező üzlet volt a gozárság.
Törvényeink, de rnág számosabb szabály
rendeletnél fogva a termés-aranyat sem volt szabad más helyen beváltani, csupán a kincstárnál,
ely a király bánya-főuri jogából folyó tized és
még sok egyéb levonások után az értéknek alig
felét fizette vissza. Igy keletkeztek emberek, kik
termés aranyukat nem vitték be a kincstárhoz,
hanem maguk verték pénzzé, — a mi nagyban
űzve, igen jövedelmező üzlet volt. Egy ily titkos
pénzverő társaság félszázadnál tovább űzte hivat-

lán mesterségét Eidélyben, hol emlékök máig
élénken fönmaradt. — Az emlitett rendszabály
által igen nehezítve volta lopás is, — mennyiben
a tolvaj egyhamar lopott aranyán tuladni nem
biit, mert ha a kincstárba viszi, ott hamar nyomára akadtak volna. De azért élt a gozár . . . ő
megvette az aranyat potom áron; nem is volt bolond, hogy azt a kincstárnál váltsa be, hol annyi
levonások tétetnek, — többnyire érintkezésbe
lépett más aranycsempészekkel, és igy folyvást
jókora aranyérték vándorolt tul az ország határain.
A gozárokkal szemben hasztalan volt a kincstárnak — mint érdeksértettnek legszigorubb intézkedése. I. Lipót őröket rendelt, a kik ügyeljenek arra, hogy a mi egy héten át termeltetik,
vasárnaponként beváltatik-e? hogy melyik stomp
— zúzda—jár, s a melyik dolgozott, beváltotta e
a kimosott aranyat? stb. Átalában megbizta őket,
hogy ügyeljenek, miszerint az aranyat más helyen
ne váltsák be, csak a kincstárnál, hogy ez igy
megkaphassa őt illető tizedét. „Ua pedig a sikkasztás mégis lábrn kapna, — ugymond — az azt
tiltó nyíltparanc»ok Abrudbányan kihirdettetvén,
semmi fáradság ne kiméltessék azok megfogására
s megbüntetésére — „iuxta patentes et leges
patriae in exemplum et terrorom aliorum."*)

iniveltséggel birnak arra, hogy a külföldi állapo- seti ágak hazánkban még csak fakadó bimbóban
tokat a hazaiakkal összehasonlítsák s hasznos ta- rejlenek. A magyar ember komlót vagy oly nönulságokat vonjanak amazokból, ez utóbbiak javi- vényt, miknek az ipar több ágában nagy kelete is
vitására. A közélet minden ága, a népvelés, az lehetne, talán restelne is termeszteni, nem szeret
ipar, a művészet, annyi tanuságost nyujt a fogé- próbát tenni, uj dologgal bíbelődni; a német földkony s elég készültséggel is biró szemlélőnek, mives sok helyütt nagy térségeken plántálja már
hogy az ily utazás meddő nem maradhat, sem az a dohányt, mit pedig azon vidéken egy pár év
utazóra magára, sem azon kisebb vagy nagyobb előtt még senki sem termelt. A középrendü makörre nézve melylyel tapasztalásait közli s melyre gyar ember ritkán válik rá, hogy talán a gyühatni képes.
mölcsösön kivül egy kis virágos kertet is alakítson
Komlóssy Imre hazánkfia alapos készültség- udvarán, háza előtt; a legkisebb német faluban
gel 8 élénk tapasztalást vágygyal utazta be kö- minden ház előtt és környékén kitünő virág ágyak
zép Európa egy nevezetes részét; czélja nem pompáznak. — Mi ott hagyjuk homok-buezkáinegyedül az élvezet volt, hanem a tanulság is. S kat, hogy alakítson belőlök a szél játéka dombobár a látottak és tapasztaltak közvetlen benyo- kat, s ha nagyobb kedve kerekedik, hordja be
mása alatt készült jegyzeteit csak „kézirat gya- vele a zöldelő mezőt; — vadvizes helyeinket posnánt" közli baráti körével, azt hiszszük, hogy ványul, vagy ha kiszáradnak, kopáron tűrjük
azokból a szélesb olvasó kör is merithetne élveze- maradni: a német hangyaszorgalommal ülteti be
fenyvesekkel az előbb elegyengetett sivó homoktet s tanulságot.
dombokat,
mérföldeken át fenyves ültetvények
Utazási leveleinek előadási modora egyszerű,
közt
siet
a
gőzös; a másik német a lünneburgi
de szintoly kellemes is. Tapasztalatait igénytelevad
pusztán
turfát ás, turfa prés gyárat állit, s a
nül, de világosan is terjeszti elő. Előszeretettel
csatornázás
által
termékeny kaszálóvá varázsolja
viseltetik a műveltségi állapotok észlelése iránt,
hová a népnevelés, műtárlatok, hagyományok a vad, vizes területet; szorgalom, munkásság nyoma
stb. tartoznak. Könyvét a nép ajkán s emlékében és sikere mindenütt; s mi ennek tényezője? —
fönmaradt mondák köréből nehány csinosan átül- legelső sorban a népnevelés.
Európa államai közül csaknem legelsőbben
Hogy a kincstár érdeke csorbát ne szenved- tetett költeménynyel fűszerezi, melyek közül a
jen, azt hitték legczélszerübb lesz azon elemeket Frankfurt város alapításáról szóló moudát ide Poroszország látta be és értette meg, hogy a vén
középkorból származott államok—csupán anyagi
távol tartani, melyekből jobbára a gozárok kikel- igtatjuk.
erőre támaszkodva — állandóan fenn nem állhattek. Számos rendelet — még IL József is irta
Elhullanak jeles vitézi,
nak, 8 régen meginditá a közműveltség fejlesztéilyek alá nevét, — a legszigoruabban eltiltja a
Nagy Károly is fut, fut tova;
sére vezető szelid mozgalmakat, és alkalmasint az
bányavárosokból a görögöket, örményeket, töA Majna parthoz érve, nézi:
e tekintetben elmaradt s feudal intézményeikhez
rököket, zsidókat, és a mi szintén nevezetes, az
Hol gázolhatna át lova.
mereven ragaszkodó, elvénülő államok fölött nemaranyműveseket.
Gázlót keresni száz is indul,
csak erkölcsi, de anyagi súlyt is fog egykor gyaKépzelhetni tehát, hogy a gozárnak, ki a
Ds köd száll a Maenus vizén;
korolni. Bizonyosan olvastad barátom, hogy már
kincstár monopóliuma mellett nyitott versenyt, —
Á esászár kardját földbe szúrja,
nagy Frigyes király törvényül mondá ki: „a
kijátszva a törvényt, midőn a kincstárnál jobban
Keresztjénél imára kél.
mindenféle veszélyt hozó tudatlanság száműzessék
váltotta be az aranyat, megkárosítván ezt érdekeiS im a köd elvált, — karcsu szarvai
birodalmamból;" azt is tudod, hogy példáját utódai
ben, — orgazdává sülyedve, midőn lopott aranyat
Vezette át kis borjait;
is híven követik; hogy minden porosz községben
vett meg, megkárosítva először a tulajdonost, máAz átjárót a frank seregnek
van már nyilvános népiskola s arra törekednek,
sodszor a birtokost, harmadszor a kincstárt, —
Az Isten megmutatta itt.
hogy az elvben kimondott ingyen taníttatás miképzelhetni mondom, hogy agozárnak ez az üzlet,
Átgázolának, — mint Izrael
előbb tettleg is életbe léphessen.
különösen mikor egy területen nem sokan verseA tengeren — ; a szász sereg
nyeztek, mily gazdagon jövedelmezett.
A nevelésnek elmaradhatlan következménye
Az átjárót soká kereste,
a közműveltség, és így a rend, tisztaság, csinosság,
1856-ban azonban az akkori kormány, hódolva
De ködben nem találta meg.
szorgalom s folytonos munkásságnak megkedvea kor kivánalmainak megszüntette a beváltás e
Károly kopjiíját partba vágja,
lése és szeretete. Nem mondom én, hogy hazánkmegszorítását, s elismerésre juttatta az aranynyal
S szól: „Város típül e helyen,
„Hatalmas és császári város,
ban is ne lennének egyes vidékek, hol a népnevevaló szabad kereskedést. — Ezen intézkedés, mint
„S neve Frankátjáró legyen."
lés már is üdvös gyümölcsöket terem, hol a
a nem ok nélkül oly fenhangon vitatott „iparszafiatalság gyümölcsfa-ültetés és nemesítés, ugy egy
badság" egyik lényeges vivmánya, tehát mint elv
Megépült a Táros, — legelső
kis kertészkedésben is gyönyörét leli; ezek azonellen, fensőbb nemzetgazdászat! szempontokból
Császárjától ntsvét nyeré:
Utolsó császárja fejére
ban csak mint apró szigetecskék tekinthetők a
kiindulva, kifogás nem tehető. — Folyománya ez
A koronát is ó teve.
a nagy tengeren, és az igazat megvallva — a külaz emberi személyiség tiszteléee és a magán tulajdonjog szentül tartásának, mindkettő sérthetlenAz utazás Bécsen, Gmundeuen, Münchenen, országok átalában műveltebb lakosait s vidékeit
ségének. Akadályokat előgörditeni és korlátolni Stuttgarton, Bingenen, Kölnön, Harburgon, Ham- látván — szomoruan kell fölsohajtanunk, mert
az egyéni terhes munka gyümölcsének lehető burgon át Helgoíandba, az érdekes tengeri tájra ügyesség, dolgosság, szorgalom, csin és tisztaság
legjobb, lehető legnagyobb értékesítését: erre az vezet; majd vissza ismét Hamburgon, Berlinen, szeretetben s átalában véve a közműveltségben a
állam-hatalom — mint a nemzetakarat kifolyása Drezdán, Prágán át hazafelé. Nem tehetjük, hogy műveltebb külföld népeitől igen nagyon hátraés végrehajtó közege, csak ott érezheti magát hi- az utolsó czikkből, hol az utazó tapasztalásait s maradtunk. — Vérünkben keli lenni egy jó adag
vatva, hol az államnak helyesen felfogott érdéke, tanúságait összevonja, némely részletet ne kö- indolentiának, mert a keletről öröklött kényelemnek lee-inkább a semmit nem tevésben adtunk
a közjó követeli. A termelés lehető fejlesztésének züljünk.
kifejezést.
lényeges követelménye az eladás és bevásárlás
„A magyar ember legtöbbje — nem a nagy
Mily állapotban van szép hazánk nigyobb
szabadsága.
urakat értem, hanem a közönséges kisebb birtoDe a szabadságra mindig az érettség bizonyos kuakat vagy jövedelműeket — főleg azért nem részében az igazi gyakorlatias népnevelés, s ennek
foka kivántatik, — különben élvezete nem lesz utazik ki hazájából, mert azt hiszi, hogy az utazás kezdete, az elemi iskolázás? megfelelhet rá azon
egyéb visszaélések és kijátszások lánczolatánál. igen sokba kerül; a merre csak jártunk, mindenütt szomoru s még eddig meg nem czáfolt statistikai
Egészséges társadalmi szerkezet, kellő érettség, ugy tapasztalam, hogy a vasuti dijak alantabb adat, miszerint az iskolaköteles gyermekeknek
erkölcsi alap, — a hol ez megvan, ott szükségte- állanak, mint az osztrák császárságban és Magyar- fele sem jár iskolába; hangosan kiált ama mindennap előforduló szégyenteljes tapasztalás, miszerint '
len minden gyámkodás.
országban, holott a vonatok jóval sebesebben járA fentebb emlitett korszerű reform a bányá- nak; a vendéglők nem drágábbak; az étkezés és felnőtt emberkort ért, s nem mindig a legszegészat terén, hiányával azon tényezőknek, melyek bérkocsizás olcsóbb; a fürdő és más mulatóhelyek nyebb honlakostársaink közül tömérdek van, ki
biztositják a szabadság jótékony hatását, — nem kényelmesebbek s aránylag mégÍ3 jutányosabbak; saját nevét sem képes leirni. Hogy lehessen aztán
kivánni, hogy ezeknek helyes fogalmuk legyen
termelt egyebet visszaéléseknél.
ennek természetes oka az utazók sokasága, s a
A lopások most is aggasztó mérvben szapo- szabadabb verseny; megelégedéssel halljuk, ha Istenről, vallásról, embertársaik iránt való köterodnak, a mi egyik oka annak, hogy a bányászat Balatonfüreden a fürdő vendégek száma az 1500-at lességről; hogyan lehessen követelni, hogy jókori
pang. A bányatulajdonosok — nem jövedelmez- megközelíti, mig a külországi fürdőkben 3—8000 rászoktatás hiányában dologszeretők, csin és tiszvén üzletük, — az erővel kedvöket is vesztik e vendég nem tartozik a ritkaságok közé; pedig taságkedvelők legyenek, — hogy felfoghassák,
mivel tartoznak az őket anyailag hiven tápláló
szaktól.
azoknak gyógyvizeivel a mieink bízvást verseEs igy természetesen annál jobb napok jár- nyezhetnek, de kényelem és igy keresettség dol- édes hazának, hogy érezzék, miben áll a valódi
tiszta honszeretet? -_ midőn mindezekre senki
nak a gozárokra. .
gában meg sem közelithetik.
nem
tanitá, nem szoktatá, — midőn soha sem jártak
Élni siess! . . . ez a jelszó nálok, — ha ez az
A mely országokon átutaztunk, még a kisebb iskolába.
élet bün és aljasság halmaza is . . . .
Azt mondhatod barátom, hogy nagyon is
_____
Lukács Béla. városokban, sőt falvakban is szemünkbe tüntek a
rend, tisztaságszeretet és szorgalom nyomai; ha rózsaszinben láttam a külföldi műveltséget, s túlpedig München, Stuttgart, a kis Hannovera, ságos sötét szinekkel festem hazánk hátramaradá Utazási levelek.
Hamburg, Berlin és Drezda monumentális épületei sat; meglehet; hanem azt hiszem, miszerint egyets
közintézeteire visszagondolunk, el kell búsul- trtesz velem abban, hogy csupán anyagi erő —
E czim alatt kaptunk közelebbről Debreczennunk,
hogy a Duna ikervárosai, alig egy-kettőn közműveltség nélkül — egy országot már mai
ből egy érdekes kis könyvecskét. Komlóssy Imre
s n a
a z t
kedveskedik vele, emlékül, rokonainak és ba- kívül, ilyeket még eddig nélkülözni kénytelenek. világban fenntartani nem képes; — ^
A
merre
csak
jártunk,
elkezdve
a
salzburgi
akarjuk,
hogy
a
nemzet
az
anyagi
jóllét
és
erő
rátinak.
Nyereségnek tartjuk, ha hazánkfiai közül grófságon Bajor, Würtenberg királyságokban — megszerezhetésére képessé tétessék, hogy fiai
°únél többen utaznak; kivált olyanok, kik nem Baden s több herczegségben, Hamburg környé- érezni birják az emberi méltóságot és erkölcsi
C8
ak látni és bámulni akarnak, hanem kellő alapos kén, aztán Porosz, Szász, Cseh, söt Morvaorszá- erőt, mi egyeseket önállókká nemesit s a nemzegot is ideértve, a gyáripar, földmüvelés, gyü- tet nagygyá teremti: szükséges, hogy kellőleg
, *) 1702. aug. 13-ki rendeletében. Smidt bányatör mölcstenyésztés, konyha és műkertészet annyira kifejtessék a valódi legtisztább honszeretet, mi
ki vannak fejlődve, hogy ahozképest ezen kere- nélkül honpolgári kötelességét senki be nem tölt*eny gyüjteményében.
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a másikig kell-e szállitani, vagy csakis két szomszédos állomás között egy rövid úton kell annak
áthaladnia. A vitelbér mindkét esetben csak egy
penny (a mi pénzünk szerint körülbelől 4 vagy 5
krajczár). Ezen annyira előhaladott postaintézménynyel imitt-amott a hátramaradott közlekedési eszközök természetesen kiáltó ellentétet
képeznek. A keletindiai tartományok jókora nagy
részében a gőzmozdonyok m 4 g mindig az ismeretlen lényekhez tartoznak, annyira, hogy az öszszeköttetés csak felette kétes minőségü utak által
tartatik fenn. Ilyen helyeken azután a postakocsit,
vagy helyesebben mondva postaszekeret, a járhatatlan tereken oly kezdetleges fogat czipeli kereszKcletindiai postakocsik.
tül, mely a közlekedés legegyszerűbb gyermekkorára
emlékeztet. A kevés művészetről tanuskodó
Hogy mennyire túlszárnyalták az angolok a
világ többi népeit mindazon intézményekben, jármüvet, mint képünk mutatja, két ló huzza, memelyek a közlekedésre és forgalomra vonatkoz- lyek közül az egyik a két kocsirud között fut,

heti; erre pedig nélkülözhetlen, hogy a honpolgárok kellő műveltséggel is birjanak.
U^yan ezért a haza szent érdekében, a tehetséggel°s már műveltséggel is biró minden igaz
honfinak elengedhetlen kötelessége minden erővel oda hatni: hogy a kellő közműveltség megszerezhetése végett minden lekisebb községben
köziskolák állitassanak, nehogy a bár elég anyagi
erővel birni látszó nemzetünk a kor intő szavára
inkább-inkább hajtó más nemzetek által nemcsak
erkölcsi, de anyagi erőben is tulszárnyaltassék.

Guyana mérges állatai.
E lapok egyik régibb számában emlitettük
már, hogy Guyana, Dél-Amerikának e forró, nedves tartománya, egáljának és földje buja termékenységének következtében kiválólag alkalmas a
mindenféle nemü és fajtáju mérges hüllők és rovarok tenyészésére. Egy lépést sem tehet ott az
ember a nélkül, hogy életét, vagy legalább is
egészségét mérges kigyók, bogár és egyébféle
veszedelmes állatok ne fenyegessék.
Két tudós európai utazó, Schomburgk Rikhárd és Róbert Guyanában hosszasabb ideig tartózkodván, s az egész tartominyt mély vizsgálódásuk és tanulmányuk tárgyává tévén, kimeritő
leírást adnak az ottani állatvilág egész beléletéről.
Ok Birarában, angol Guyana belsejében, nehány
kunyhót épitettek magoknak, hogy legyen hova

alatt pusztán csak kunyhóik belsejében több száz
gyikot, kígyót s egyéb ilyen csunya férget öltek
meg. Egy reggel egyikök le akart venni valamit
egy állványról, s a mint utána nyult, valami hideg
tárgyat érintett; ijedten kapta vissza kezét s
akkor látja, hogy az állvány m egy iszonyu csörgőkigyó heverészett, természetesen, a mint a
fedélre akart menekülni, egy kemény csapással
véget vetettek undok életének. Ha a csörgőkigyó
nem lenne oly tunya, akkor senki sem lakhatnék a
szavannákon (dél-amerikai fűgazdag rétségek), oly nagy számban
tartózkodnak ott e veszélyes állatok. Különösen undoritó vala tu_~:
dósaink előtt a számtalan gekkó
látogatása, melyek a falakat, padlást, sőt még a fedélt is a szó szoros értelmében ellepték. Ezen állatoktól az indiánok és szerecsenek épen ugy félnek, mint a kigyóktól, sőt magok a gyarmatosok
is mérgeseknek tartják azokat. A
könnyüség, melylyel a gekkók a
falakon s a legsimább padláson is
végig futnak, a mesével határos.
Alig hogy meggyujtották lámpáikat este utazóink, a gekkók is azonnal megjelentek, ijjesztő, kellemetlen hangokat hallatva, hogy bogárvadászataikat elkezdjék. ,,Az
indiánok borzalomteljes elbeszélései, — irja Schomburgk — előttünk is gyűlöletesekké tették e
különben valószinüleg nem veszélyes állatokat, s ha egy ilyen vendég asztalunkra pottyant, a mi a
gekkók veszekedő természeténél fogva gyakran
megtörtént, mert szüntelenül kergetik és marják
egymást, mindnyájan felugráltunk. Soha sem feküdtünk levetkó'zve függő-ágyainkba. Ha valamikor vagy egy szekrényt helyéből kimozdítottunk,
rendesen egész rakás békát, gekkót, gyikot, skorpiót, kigyót és skolopendrumot (ezerlábu féreg)
vertünk fel kényelmes nyugalmából. A meztelen,
nyüzsgő, undoritó állatok ilyen gomolya kezdetben valóságos irtózattal töltött el bennünket,
hanem később
leszoktuk ezt
a gyengeséget
r ~ -"

eleven képén pihentetheti meg szemeit. A Visegrádnál s Esztergomnál majdnem összeérő hegyek,
e két ponttól megválva mindinkább szétválnak s
csaknem szabályos kört képezve, változatos emelkedésekben ívezik a völgyet, mely egykor a Duna
nagyszerü medenczéjét képezé,s roppant viztömegével a visegrádi hegyeket volt átszakítandó. E
völgyben, a Duna bal partján fekszik Szob helysége, mely képünkön a szobi szőlőkből nézve,
látszik, a mint a Duna bal partján eső hegyeknek

Guyanai óriás skorpió.

hátat vetve, a falu alattunk, szemben velünk a
két pilis-maróti — s balra a zebegényi hegy áll. A
kép fölvételi pontjának távolsága nem engedi,
hogy a Dunát is lássuk, mert azt a helység s a
pest-bécsi vaspálya töltése eltakarja, s a képzeletre
kell bíznunk, hogy azt a falu előtt, annak közvetlen közelében s alább, — képünkön a vasuti őrházzal szemben — a pilis-maróti és az ettől balra eső
zebegényi hegy közt lefolyva állítsa maga elé.
Zebegény, Marót és Dömös helységek élénkítik a
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Keletindiai postakocsi.
nak, legszembetűnőbben postaügyökben mutatkozik. Azt a rendszert, mely szerint egyenlő vitelbért kelljen fizetni az államnak minden politikailag
együvé tartozó részeibe, mely lassanként már a
kontinensen is érvényre kezd jutni, legelőször
Angliában állitották fel s^ vették foganatba, és a
levél általi közlekedés mérhetetlen fokozódása e
rendszer czélszerüségét fényesen igazolta. Legnagyobbszerünek mutatkozik ezen intézkedés
Kelet-India végtelen területén, annál is inkább,
mivel a közlekedés ez ázsiai tartomány belsejében
majdnem legyőzhetetlen akadályokkal és nehézségekkel van összekötve.
Kelet-India még nincs vasuti hálózattal bevonva, s ennélfogva nagyon sok helyen többnyire
gyarló töltésekkel kénytelen magán segiteni.
Mindazáltal mégsem jön tekintetbe, hogy vajon
a levelet ez óriási birodalom egyik végpontjától

mig a másik rudasnak van befogva. E nem igen
szellemdús berendezés mellett a szekér, főleg
egyenetlen utakon, szüntelenül a felfordulás veszélyében forog, de hiába! a régi megszokás mindig legszívósabb s könnyebb a vitelbért egy egész
birodalom számára szabályozni, mint a postakocsisok szokásait megváltoztatni. Hanem az idő
majd csak itt is megteszi a magáét. Az angol
nemzet szervező, rendező szelleme, mely már
annyi akadályon diadalmaskodott, lassacskán
Kelet-India legtávolabb eső vidékeit is közelebb
fogja hozni a nagy világforgalomhoz. Korábban
vagy későbben azt az óriási földterületet is át
fogja ölelni a vaspálya s akkor aztán Kelet-India
göröngyös töltésutai is el fognak enyészni a lakosok emlékezeteiből, postaszekereik-, lovaik- és
postalegényeikkel egyetemben.

vonulniok az esős évszak elől, mely rendesen júniustól szeptemberig, tehát négy hónapig tart. E
hosszas idő alatt csak igen ritkán láthatták a
napot, s bárha kunyhóikat árkokkal és töltésekkel
vették is körül, az áradás mégis gyakran megzavarta őket s az egész terület, egy-két kiemelkedést kivéve, teljesen viz alá került. Ekkor aztán
a rovaroknak és férgeknek egy egészen uj, a természettudósok előtt eddigelé ismeretlen világa
jelent meg nálok; vérszopó yampyrok 8 más borzadalmas vendégek látogatták meg őket, melyek
pokollá tevék lakhelyöket. Nappal a különféle
darázsok és legyek, éjjel pedig a moszkitók (mosquito = légy, szúnyog) ezrei és milliói kinozták
őket szüntelenül; ezeken kivül utasainkat szám
talán csörgőkigyó s másféle viperák rémitgették,
melyek a kunyhók fedelei alatt száraz, meleg búvóhelyet kerestek az eső ellen. Ott lételök ideje

Képünk a
guyanai apró,
de veszedelmes
szörnyetegek,
nek egyik jeles
példányát, a
skorpiót, ábrázolja. A guyanai skorpió,
egészen európai és afrikai
testvéréhez
ütött, hanem
azoknál sokkal
nagyobb. Harapása betegséget okoz, de
halál csak igen
ritka esetben
következik belőle.Csakugyan
valo az a hiedelem, hogy megöli magát, ha
eleven szénnel
körülrakják. A
skorpiónak két
fajtája ismeretes Guyanában;
a nagyobbikféle épen ugy
néz ki, mint a
rák; a napvilágot rendszerint
kerüli, s többnyire sötét, nedves helyeken tartózkodik. A szegény benszülöttek és ültetvényesek sokért nem
adnák, ha ezeket az alkalmatlan és veszélyes hazai
produktumokat hirböl sem kellene ismernök.
_______
Sámi Lajos.

Szob, a Duna mellett. — {Keleti Gusztáv eredeti rajza.)

[ tekkel övezett csinos lakházai az első pillanatra
jóllétnek örvendő, szorgalmas s a csinosságot kedvelő lakosságot gyanittatnak. Határának nagy
része a tudományok alapítványáé és az esztergomi káptalané. Itt van Luczenbacher Pál nagy
kiterjedésü vállalatainak főhelye is A falu fölött, a
képünk keretén kivül jobb oldalt eső térségen áll a
nevezett vállalkozó téglavetője, mely ezelőtt mintegy 12 évvel állittatott fel s folyvást 60 egyént
j foglalkoztat, s egyidőben már sárgyuró-géppel is
birt; de az nem levén egészen
czélszf rü, mellőztetett s rövid időn
ismét egy új hasonnemü, de jobb
szerkezetű géppel fog gyarapittatni. Itt van egy 1862-ben épitett gőzmalom is, mely 24 óra
alatt, három pár kövön 250 mérő
gabonát képes leőrölni. Az őrlés
magánosok számára a szokásos
malomvám mellett történik. A malom mellett 30 lóerejü gőzgép áll,
mely azonban a szintén ezen ipartelephez tartozó fürészmalmot és
gyalugépet is hajtja. A fürészmalomban két hosszu és egy körös
fürész működik. A vízpart tele
ujonépülő s javitás alatt levő hajókkal, melyek körül 28 hajóács
foglalkozik, kik mind szobi lakosok^ kiknek kiképeztetéséről még
mintegy húsz évvel ezelőtt az épitőhely tulajdonosa akkép gondoskodott, hogy nehány ügyes ácsot
Szobról az ó-budai hajógyárba küldött, kiktől azután a többiek is
eltanulták a kellő ismeretedet és
ügyességet. Ez évben 10 gabnás- és két kőhajó fog elkészülni. Épitnek itt bármi házépítési
faféléket is. Igy pl. itt készült a déli vaspályatársaság balatonmelléki állomásainak több faépülete, ugyanannak a budai indóházi tetőzet, s magának Luczenbachernek a pesti rakparton álló
csinos irodája is. Jelenleg itt készül a n.-becskereki gőzmalom épületének tetőzete. Nem hiányzanak kovács, asztalos, bodnár, műhelyek sem
s a hajóácsokon, illetőleg dugarzókon (Schoppervulgo: supereken)kivül a házépítési famunkákkal folyvást
külön más 12
ács foglalkozik,
kiknek keze
alá a tölgyfát
nagyobbára a
Dráva mellékéről, a fenyőt
pedig FelsőAusztriából és
Bajorországból
szerzik be.
Végre hogy
az itteni tevékenység teljes
képét adjuk,
nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy itt
a jelentékeny
szőlőmüvelésés élénk halászaton kivül
egyszersmind
nagy tüzelőfaraktárak is vannak, s a szobi
határ trachit telepei látják el
Győrt, Komáromot s nagy
részt Pestet is a
gyalog- s kocsiutakhoz szükséges kővel.
Csak ide tekintsen el egy-egy olyan kétkedőnk, ki magunkban nem bizva, ha vállalkozási szellemről a kitartó
szorgalomról van szó, mindig a távol külföldre
utal; nem hiszszük, hogy némi bizalmat ne nyerjen,
ha talán magához nem is, legalább édes mindnyájunkhoz.
&• A.

völgy e részét. Képünkön Marótot, a Luczenbacher család sirboltja fölött álló s 1852-ben
Gerster és Fesl pesti építészek terve után készült
gótizlésü kápolna és a falu egyháza közt a pihsmaróti hegy oldalában látjuk.
Tájképirónk igen helyesen, saját nézpontjáSzob.
ból a legfestőibb részt vette ónja alá; mi azonban
a kép teljes kiegészitéséhez még egynémely adatA növények vándorlása.
("Nógrádmegyében.)
tal tartozunk.
Az egész mindenség folytonos mozgásban
Ki a Dunán Visegrádtól fölfelé vagy EszterSzob, szépen épült, nagy részében a Duna
gomtól Visegrád felé utazik, egy kellemes völgy árjai elől kőfalakkal védett helység, melynek ker- van. Semmi, de semmi sincs e nagy világon — az
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állatok királyától le a legparányibb, szabad szem- kukorieza-csöveket a legnagyobb ünnepélylyel az veszi eredetét. A lencse eredeti őshazája a Kaul.amel nem látható, nem észlelhető ázalagig, a feje- isteneknek áldozták, — a fennmaradtakat pedig a zu8, hol jelenleg is vadon nő; már a régi egyptodelmi czédrustól a fák derekához tapadt moháig nép közt osztották szét, csodaerőt tulajdonitván miak, izraeliták és görögök is termesztették. A
azoknak.
— a mi ne működnék, a mi nyugton lenne.
borsó is, amint látszik, a Fekete-tenger környékéDe hagyjuk a meséket! — Ha a történelmet ről származott. — Krim félszigeten még most is
A természet ura — az ember — büszkeségének teljes önérzetével gondol a legujabb kor nagy figyelmesem lapozgatjuk, ez azt mutatja, hogy a vad állapotban tenyészik. — A görögök és róvivmányaira, s teljes megelégedéssel utazik a szőke növényvilág közös hazája Kelet s innen vándorol- maiak által is ápoltatott. Miután a régi Szanszkrit
hullámokat hasító gőzhajón vagy a gyorsan robogó tak el s terjedtek szét az egész földgömbön. A nyelvben szintén van neve a borsónak, — hihetőkgőzkocsin, s azon balga hit táplálja nem egynek kávé, thea, czukor, pamut és a fűszerek legelőször lég Indiában a legrégibb, ősidők óta termeltetett.
keblét, hogy most már ő a leggyorsabb utazója a Keleten valának honosak és ösmeretesek. Nagy
A saláta a Kaukázus vidékéről vándorolt ki,
Sándor hozta keleti hódításaiból a babot és ubor- és pedig a legrégibb időkben; már a persáknak
világnak. — Pedig nem igy áll a dolog!
Sokat, számtalan sokat irtak, még többet kát Göröghonba; a kender és len indiai eredetüek. Kambyzes ideje alatt egyik kedvencz ételük volt a
Nem minden nép örvendhet azonban a ter- saláta; a görögök és rómaiak is nagyrabecsülték,
beszéltek a növényekről, mint az édes anyaföld
kebléről származó gyermekekről, melyek arra kár- mészeti adományok helyes felosztásának, — akau- s Virgil azt mondja róla, hogy ,,ez fejezé be az
hoztatvák, miszerint folyton folyvást avval legye- kazi faj az egyedüli kegyeltje a természetnek, étkezést."
nek elfoglalva, hogy a légből tápanyaggal szol- mert ez a legfontosabb növényeket vitte magával
Az uborka, tök os dinnye eredetét homály
gáljanak anyjuknak, a földnek. — Jóllehet a föld- nagy vándorlásain, ment legyen a világ bár- födi, annyit tudunk, hogy mind a háromnak a
höz vannak kötve látszólag: mégis felette gyorsan mely részébe. — Az európaiak majd minden nép meleg^ keleten kell lenni hazájának, mivel az
tesznek roppant nagy utat, ugy hogy a világ jellemző növényét saját földrészükön meghonosi- ázsiaiak által már igen korai korszakban nevelegyetlen utazója sem kelhet velök ver e enyre. — ták, ők hozták be a nemesebb gyümölcsöket p. o. tetett, s a hideg elleni ellenszenvet most sem vetNagyon természetes, hogy utjokat ma/-alakban a mandulát, a kajszin baraczkot, az őszi baraczkot kőzhették le egé8Zen.
(Vége következik.)
teszik; s nincs tán semmiféle szállitási eszköz az Persia s Kis-Ázsiából, a narancsot Chinából, a
egész természetben, melyet nagy útjaikra fel ne kukoriczát s burgonyát pedig Amerikából, a rizst
használnának. A szél, viz, a mező vad állatjai, a s gyapotot elültették a Közép-tender partjain.
„Székelyföld."
lég szárnyas teremtményei, élükön az emberrel, Alkalmasint a búza és rozs valának Európában az
elsö
ismert
és
meghonosított
gabnanemek.
A
legszolgalatjukra állanak, hogy őket tengerről ten— B. Orbán Balázs 6 kötetes nagy műve. —
gerre, szárazról szárazra szállítsák. A bölcs ter- régibb kor íróinak véleménye ezen termények
Lapok és folyóiratok sokat emlegették mosmészet számtalan szolgái avval foglalkoznak, hogy hazája felől nagyon is eltérő. — Megszenesedett
a növényvilág áldásait mentül szélesebb körben buza és rozs-magvak találtattak Pompeji romjai tanában a fennezimzett vállalatot; magunk is emterjeszszék. A lanyha szellő, a vad orkán szár- közt is. E rég szunnyadó város falfestményei lékeztünk felőle már nehányszor. És e mű valóban
nyaira vesíi a piczike magot, elviszi messze- búzaszemet evő fürjeket ábrázolnak. — A szent megérdemli, hogy a sajtó igyekezzék fölkelteni
messze más hazába, idegen földbe. Minden cser- irás, Homér és Ilerodot tanúbizonysága szerint e iránta az olvasó részvétét.
mely, minden folyó, az eső, a hó ezer és ezer két gabnanem el volt mindenütt terjedve, — a sziA székelyföld és székely nép iránt él e haza
növényt visz magával, telepit lé más és más helye- cziliai Diodor például azt állitja, hogy a buza a lakóiban egy vágyszerü rokonszenves vonzalom.
ken ; a nagy világtenger habjai vállukon méltó- szicziliai tartományokban vadon nőtt volna. — Alapja annak még Ázsiában meglehetett, a hol
ságos lassúsággal szállitják a gyümölcsöket, csi- Annyi bizonyos, hogy már az ó-korban sokat vitat- lobogó tüzek körül, lengő sátrak alatt dalnokok
rákat, magvakat szigetről szigetre, zátonyról koztak ezen gabonanemek eredeti hazája felől; beszélhettek a hős testvérekről, kik Attila nagy
zátonyra, kőszirtről kőszirtre — ott adnak nekiek mindazonáltal számtalan körülmény azt mutatja, birodalmának összeomlása után is meg tudták
hogy a buza és rozs szülőföldje India. Mert Hum- őrizni idegen népek tengerében nyelvöket és szauj hazát.
Igy jelennek meg uj és uj növények oly helye- boldt szerint is minden ott létezett faj csalhatat- badságukat. De ha nem volna is ily messziről
ken, a hol az előtt nem léteztek; előjön azon eset lan tanúbizonysága annak, hogy e két gabonanem öröklött e vonzalom, indokolhatná azt bőségesen
is — habár igen ritkán — hogy a honos növények ott emberemlékezetet felülmuló idő óta a legna- a székely népnek Magyarország alakulása óta átegyik vagy másik faja nyomtalanul eltünik. Igy a gyobb -gonddal tenyésztetett s nemesittetett, s élt története, — indokolhatná sajátszerü, kincsekrégi egyptomi emlékeken háromféle tengeri rózsa csak is az ujabb időben fajzott el. Amerikába a ben és szépségekben gazdag földje is.
látható, a melyek közül mai nap már csak kettő spanyolok vitték a buzát; a hires hóditó Cortez
B. Orbán emlitett munkája Előszavában igy
tenyészik Egyptomban; a harmadikat a világ leg- egyik rabszolgája volt az első, a ki Uj-Spanyol- szól e nép é-i e fold felől: ,,E roppant havasoktól
hiresebb botanikusai kutatták, keresték, de mind országban elvető; a sereg számára vásárlott rizs- köritett, sok helyt ős erdőktől boritott országrész
hiába, eddigelé nem akadtak nyomára. A növé- készlet közt három búza-szemet talált, evvel az, mely az anyaország központjától félre esvén,
nyek vándorlásának legtevékenyebb előmozdítója, kezdte el. Quitoban még mai napiglan is muto- vasutakkal még nem birván, a magyar királyság
gatják azon cserép-edényt, a melyben az első buza legelzártabb, legismeretlenebb pontja, melynek
bátor útitársa az ember volt s marad mindig.
A fűnemek éltünk fönntartására nélkülözhet- tartatott. Teljes joggal mondja Humbold: „Azt véghatáraira szintoly nehéz eljutni, mint Európa
lenek, s a háziállatainknak ezek nyujtanak főtáp- kívánnám, hogy az utókor számára ne azok nevei legnyugatibb országába. Pedig e terület figyelmet
lálékot, s ennélfogva leghűbb kisérői az embernek. legyenek fenntartva, a kik a föidet véres hódítá- érdemel: Lacedaemonja ez hazánknak, mely ArA meleg égöv alatti tartományokban a kenyér, saikkal elpusztiták, hanem inkább azoké, kik leg- kádia szépségével, Spárta erényeivel bir; hatalmas
gyümölcs, kokusdió és a datolya évről évre minden először honosítok meg a gabonanemeket, az Isten e védvonala a magyar haza keleti részének, hol a
emberi segedelem nélkül terem; de ezek csak is legnagyobb, legbecsesebb kincsét."
szabadság- és honszeretettel vértezett mellű széegyes vidékre szoritvák, s máshová nem ültetheAz árpát mar Horaér is emlité, mint vitézei kely nép alkot megvihatlan előfalat, mely földtők át. Ennélfogva nehány, kiváltkép az embe- lovainak takarmányát. — Az árpa a legelterje- nek Plataeája és Maratonja s népe történetének
rekre nézve legfontosabb fűnemet oly hajlékony dettebb a tápláló füvek közt. Feltalálható ez Leonidásai is vannak."
szerkezettel láta el a bölcs természet, hogy ezeket nemcsak a forró égöv alatt s a hideg északon, de
E föld és nép valóban méltók a tanulmányoegész kényelemmel viheti magával az ember ván- az egész világon.
zásra minden foglalkozású ember előtt. Az államdorlásain.
A rozs sokkal későbbi időszakban hozatott férfi leendő politikánk és országos működésünk
A természetnek az ember semmiképen sem Európába. — Galenus idejében jött Trácziából egyik erős támaszát találja bennök, melyet, jól
korlátlan ura, nincs hatalmában saját mulatságára Görögországba; Plinius azt mondja, hogy Tauriá- ösmerve, kiszámithatlan előnyökkel lehet fölhaszs maga szükségleteire a növények természetszabta brtl massiliai kereskedők által hozatott be; Pli- nálnia. A uemzetgazdász előtt az ásványokban,
felosztását kénye-kedve szerint változtatni. — nius korában Turin közelében is található volt.— fában és ásványos vizekben rendkivül gazdag
Ennélfogva kénytelen azon 4000 fű-nem közül, A VIH-ik században jött Németországba, hol is talaj lesz értékes, — valamint a mindezeknél namelyet az anyaföld bőkezüen nyujt gyermekeinek Nagy Károly átlátván nagy hasznát, meghonosí- gyobb érték: a székely föld munkabíró, munka— körül-belül 20 fajt kiválasztani, melyek szük- tását szigoruan megparancsolá.
szerető éí tanulékony fiai. A történész és régész
ségleteit fedezve, bő, gazdag tápot nyujtsanak.
A zab még korábbi időkben jött Keletről dús anyagot találnak elmélkedéseikhez a sok épiEgy igen-igen korai korszakban a tenyész- Európába; s mig Görögországban Plinius szerint tészeti emlékben, melyeknek némelyike sajátszenövények csakugyan, hogy a szent-írás szavaival a marhákat etették vele, addig a germánok levest rüleg különbözik minden egyebütt ösmerttől,
éljek „Isten paradicsomából" mentek át az embe- készitenek belőle, a melyet igen sokra becsültek. valami önálló és jellemzetes életről tanúskodva.
rek mezőségébe, mivel az első vetési kísérletek
A rizs, mint látszik, már a legrégibb időben A ki pedig kiválólag a szépet, a nemes élvezetet
előttünk egészen ismeretlenek, az őskor titoktel- roppant elterjedésnek örvendett. — A rómaiak keresi olvasmányaiban, annak is kincstár e nép és
jes homályába vesznek el, — mi azon körülményből nem ismerték, az arabok hódításaik után hozták föld ösmertetése, — azé a népé, melyről Petőfi igy
is kitünik, hogy a vetemények, növények eredetét Afrika, r Sziczilia, Spanyolország és Dél-Euró- zengett:
a legnagyobb s leggondosabb kutatások daczára pába. Észak-Amerika csak is az utolsó század
„Nem mondom én: előre székelyek.
sem valának képesek a tudósok eddigelé fölfe- elejétől fogva ismeri, de most már nagyobbára e
Előre mentek ugyis, hős fiuk;
dezni. Öseredetöket ugyanazon titkos homály világrész látja el az ó világot ezen eledellel.
Ottan kiván harczolni mindenik,
Hol a csata legrémesebben zug.
födi, mely a házi állatokét, melyek mindjárt az
A kukoriczát az uj viíág először egészen maelső embert követték vándorlásán, s valóban gának tulajdonitá, s eredeti belföldi terménynek
Ugy mennek a halál elébe ők,
hazátlanoknak mondhatjuk őket.
tekinté s nem engedé magától elvitázni. A gondos
Miként más ember mennyegzőre mén.
E téren a kutatások és fáradozások eredmé- kutatások azonban megdönték ez állítást, mert
Csak nem fajult el még a székely vér;
nye csak néhány monda és szóhagyomány volt, feltalálták Amerikában is, részint vadon nőve, réMinden kis csöppje drágagyöngyöt ér."
melyek szerint ezen, az emberi nemre nézve szer- szint pedig elültetve. Európai elnevezése keletről
felett fontos ajándékot magok az istenek hozták származását látszik bizonyitani. Igy OlaszorsEág,
É9 azé a földé, melynek majd minden rögéaz égből, s személyesen terjesztették el s honosí- Németország, és hazánk nagy részében is tö- hez hagyományok, ffiondák, nagy tettek emlékei
tották meg az emberek között. Igy jött le a menny- rökbuzának nevezik; s a görögöknél az arabsbuza és magasan járó képzelem alkotásai: tündérien
ből Brahma Indiába, Izis Egyptomba, Demeter elnevezés hasonlókép keleti származása mellett szép mesék vannak kötve.
Göröghonba és Ceres Rómába s megajándékozták tesz tanúbizonyságot.
B. Orbán szóban forgó nagy munkájában
a halandókat ezen nagy kincscsel. Peru lakói közt
A hüvelyes vtemények mind Kelet szülöttei mind e szempontok össze vannak foglalva. A Buhasonló monda kereng a kukoriczát illetőleg. — innen vándoriának s terjedtek el az egész föld- dapesti Szemle legujabb füzetében igy ir felőle
E növényt a spanyolok, Peru elfoglalásakor a gömbön,
egy tudományos ösmertető, a kinek alkalma volt
„nap temploma" körül (mintegy 12,000 lábnyira a
Az arabs bab (fába haseolus) némelyek sze- áttanulmányozni e becses munkát:
tenger tükre felett) találták elültetve. Az érett rént Nyugot-Ázsia, mások szerént Kelet-Indiából
„E tudományszerető férfi egy évtizednél
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Mihelyt 200 előfizető jelentkezik, a mű azon- körül született. Anyja, atyja halála után nau-y
tovább tartott külföldi bujdosása alatt meggyőződött arról, hogy a magyar nemzetre közel jö- nal sajtó alá fog adatni. A mint az egyes kötetek szegénységben élt és fiát s önmagát kousso fűvőben egy nagyszerü világhivatás betöltése vár, megjelennek, pontosan és bérmentesen szétkül- szedéssel tenge'te, mely füvet az abyssziniaiak,
a melyben a székelv népnek a gondviselés által döztetnek. Pest, 186-S. ápril 23 an. Gr. Mikó Imre (kik a nyers hus evése folytán mindnyájan gaszintén tényező szerep van előre láthatólag kije- m. k. Id. gr. Teleki Domokos m. k. Thury Gergely landféregben szenvednek) e betegség ellen haszlölve. E meggyőződés szüleménye amaz elhatáro- m. k. Klapka György m. k. Gr. Mikes János m. nálnak gyógyszerül. Ezen alacsony származását
zás, hogy e népet önmagával, történeteivel, jelen k. Pap Lajos m. k."
szükséges volt fölemlíteni, mert mindig szemére
politikai, társadalmi, ipari, vallásos és miveltségi
Egyesek is lesznek biz«nynyal sokan, a kik hányták azt és ez gyakran ingerelte őt véres tettre.
állapotaival, földét s annak természete szépségeit e művet fölkarolják, — annál inkább kaszinók, Atyja állitólag nemes szsirm izásu, mire azonban
s régiségtani tömérdek tárgyait a magyar tudo- társulatok, közkönyvtárak. Csik annyit akarunk nem sokat adhatni, minthogy az abyssziniaiak,
mányos közönséggel megismertesse, arra a test- még megjegyezni, hogy a kiállitás annál díszesebb mint az irek, mind királyoktól származnak.
vérország és kormány pártoló figyelmét felhivja, lesz, mentői számosabban jelentkeznek a pártolók.
Tódor neve akkor Kassa volt. Anyja kolosez által egyfelől a nemzet öntudatára felemelőleg Az előfizetési összeg nem fog soknak látszani, ha torba adta, hogy papnak neveltessék. Az abysszihasson, s jövendő küldetésének fölfogására éi be- meggondoljuk, hogy mintegy 200 eredeti szép, nai főnökök egymásközti villongásában a kolostor
töltésére buzdítsa, egyszersmind azt arra utalva, másutt nem használt képpel lesz di-zitve e vállalat. leromboltatott, mindenki Jekonczoltatott, csak
hogy lelkierőt, reményt és kitartást a mult idők
Réthi Lajos. Kassa menekedett meg. Egy csapat kalandort
nagy példáiból meritsen; másfelől pedig az e fölgyüjtött maga köré, kikkel rablóéletet kezdett.
dön még ma fenlevő, de már-már végképi megsemRablótámadásai kiválólag Dembea vidéke ellen
Ebergényi Julia.
misülésnek kitett történelmi régiségek, emlékek
voltak intézve, hol Menene fejedelemnő uralkoés hagyományok kikutatása, tanulmányozása és
Mai számunkban közöljük e szomoru neveze- dott. Később, midőn hatalmasabb lett, a briganti
tudományos megállapitása által a székely történe- tességre jutott hölgy arczképét. Vonásaiban nincs támadásokból valóságos hadjárat fejlődött; lelem megirhatására régiségtani szempontból mul- semmi különös: sem ördögi kajánság, sem a szép- győzte Menene fejedelemnőt és elvette szép unohatlanul szükséges, de eddig nem létezett alapot, ségnek oly bűvös jelentkezése, mely, költők sze- kahugát Tsubedsét.
legalább részben, megadja."
rint, hasonlag ördögi lahet. Egyszerü női arcz,
Hatalma gyorsan nőtt, lassankint minden
A fentközlöttek után elégségesnek tarjuk olyan, a melyet egy becsületes, házias élet tiszte- más abyssziniai fejedelmet, végül cselszövény és
szóról-szóra ide igtatni hat köztiszteletben álló letreméltóvá tehetett volna ép annyira, a meny- fondorlatok által az öreg Ubieht, tigrei királyt is
hazánkfiának e művet illető fölhívását:
nyire megvetette tette ledér elvetetnültsége.
meghódoltatta 1855-ben. Nagy diadallal vonult
„Felszólitáa „A Székelyföld" czimü irodalmi
Születés és nevelés e^vütt határoznak az be a templomba, melyet Ulbieh koronázására egy
mű érdekében.
ember lénye fölött: igaz. De a születés csak bajor természetbúvár által épittetett. Az ünnepéB. Orbán Balázs, ki „Utazás keleten" czimü tehetségeket ad; a nevelés irányt. Minden tehet- lyesség nagy pompával ment végbe és Kassa Abuna
terjedelmes irodalmi művével már évek előtt köz(főpap) czimmel II. Tódor név alatt megkoronázelismerést vivott ki, jelenleg nagy érdekü munkát
tatott.
végzett be, melyet szakemberek dicsérettel mélttAz időközben kitört fölkelések mindig gyornyolnak.
san és nagy szigorral nyomattak le. Az ország
A mű „A Székelyföld" czim alatt a magyar
jóllétét épületek emelése, közieké lesi utak készikirályság ezen klassikus földjének történelmi, rétése és telepitvények által iparkodott emelni.
gészeti, népismei és természetrajzi kimeritő leiráMindenekelőtt hadsereget állitott, melyet aránysát foglalja magában, mely az iró hat évi tanullag jól fegyverzett fel és fegyelemben tartott. E
mányozásának, s a hely színén való kutatásainak
szervező munkálkodásában Bell ir volt segédkeze.
eredménye.
Ezen Bell 1854-ben Európából a Nil mellé
Várromok, nagyrészt ismeretlenek, melyekment vadászati kedvtöltésének kielégitésére, és
ről a történelem sein emlékszik, s melyeknek alapinnen kerül Abyssziniába.Tódor megösmerkedett
rajzok által felvilágosított leirását szerző hozza
vele. Bell, ki nyilt, bátor, erős és jól megtermett
köztudomásra, városok s régészeti emlékek mintember volt, csakhamar benső barátja lett a királyegy 200 fénykép utján előállított képben fognák
nak, egyike volt azon négy tisztnek, kik a háboa mintegy 100 nyomott ivnyi szövegre terjedő
ruban ugyanazon jelmezt viselték, mint a király,
munka értékét emelni.
hogy az ellenséget kijátszák. Bell később egy
íly mű előállitására, fájdalom, vállalkozó kiütközetben elesett.
adóink még ma nincsenek, maga a szerző pedig
A hatvanas években kezdődött Tódor viszo— ki e vállalatért éveit, áldozta — tudományos
nya Angliával, mely eleinte barátságos jellemű
irodalmunk mostani pangásában önerejére havolt. Az etiquette egy neme adott jóformán okot
gyatva, hasznos fáradalmainak czélját nem érhetné.
a meghasonlásra. O neki ugy tetszett, hogy nem
Ideje azonban, hogy a társulati szellem, mely
adják meg neki az illető tiszteletet, miért is az
Julia.
. az anyagi téren hazánkban is mindinkább ébreangolokat, kik országában voltak, befogatta, és
dez, a nemzeti művelődés követelményeinek, 8
midőn a békés felszólalások nem használtak, mege
üyesek ezt előmozdító törekvéseinek is segélyére ség irányozható jobbra is, balra is. Az ember kezdődött a háboru, melynek minden várakozáson
erkölcsi értéke valóban a neveléstől függ, nem felül gyors eredménye az lett, mit a táviratok az
siessen.
Mintegy 3000 forintnyi összeg volna szükséges születésétől.
utóbbi napokban jelentettek: Magdala ostroma, és
^rra, hogy a „Székelyföld" czimü érdekes munka
Ebergényi Julia kétségtelenül kapott neve- a foglyok kiszabadítása, Tódor halála.
'rója képesitve legyen műve közrejuttatására.
lést, olyat, minőben igen sok főrangu hölgy része— (Különös boszu.) Londonban nem rég egy
Ez összeg pedig egyebek nagyobb áldozatai sül: gondoskodtak, hogy kellemessé vá'jék, a
csinosan
öltözött hölgyet értek tetten, amint ez a
nélkül akként lenne előállítható, ha 250 oly rész- társadalmi fogásokban ügyes legyen. Ennyi és
v
levélszekrényekbe
égő papirt vetett. A rendőrényes, illetőleg előfizető találkoznék, kik a 6 semmi több rendesen a legfőbb körök egy részéségnél
tette
indokáról
kérdeztetvén, felelte, hooy
kötetnyi munkának 12 forintra menő előfizetési nek nevelési czélja. Értelmi mélység, erkölcsi erő
"íjat előlegesen letérnék.
fejlesztésével nem fárasztják a kedves kicsiket. azért teszi, mert sem ő nem kapja meg a hozzá
Tisztelt hazánkfiai ezen előfizetés által tudo- Az értelemnek elég, ha a routine segitségével czimzett leveleket, sem azok, a kiknek ő szokott
mányos irodalmunkat érdekes és hézagpótló mun- csillantani bir, az erkölcsre annyiban van gond, irni.
O (Amerikai városok alapítása.) Az első, mi
kával fogják gyarapitani, melynek horderejét nem hogy nyilvános botránytól, mely fölött nevetni
kevéssé fokozza az, hogy oly néptörzs történelmé- lehetne, megóvjon. Minthogy a nevetségestől egy amerikai város alapítását jelzi, egy gőzfűrészü l s viszonyairól szól, mely harczias dicső multja irtóznak leginkább, annál több a siralmas példa malom, templom, fűszerkereskedés, bank, korcsma
és postahivatal fölállítása. E mag körü! csoporto*'tal, amagyar királyság történelmének ős időktől aztán.
Ott van Ebergényi Julia esete. Mi az egész sulnak aztán a többi házak. Csinált vagy épen
°ta„egyik legkitünőbb tényezője volt.
A munka hat kötetből áll, melyekből öt az öt esetben egv hatalmas intést látunk arra, hogyo ne kövezett utakra senki sem gondol 8 egyik a má8
sikkal nem bajlódik. A ki egy puskát vett vagy
zékely széket, a hatodik a nagyszámú székely csupán a népnevelésért buzgólkodjunk.
R.
javíttatott a puskamüvesnél, egész nyugodtan a
telepek által lakott Barczaságot tárgyalja; mindenyilt utczán próbálja meg azt; sőt még a tiznik kötet önálló egészet képezend, s mindenikhez
tizenkét éves gyermekek is gondtalanul lodöznek
oO—40 kép lesz csatolva, melyek a székelyföldi
Egyveleg.
a városban. A kovácsok az utczán raknak tüzet s
nevezetesebb városokat, történelmi vagy műrégé•~>íSi
ha munkájukat elvégezték, égve hagyják azt, mig
szeti tekintetben érdekesebb pontokat, várromo— (Tódor abyssziniai királyról.) „Három
kat, azok alaprajzait, feliratokat, népviseleteket havi fogs tg II. Tódor király alatt*'czimü kis röp- macától elalszik. Nem ritkán raknak az utczákon
r
nagy tüzeket a gyermekek is, a miket aztán a
stb. ábrázolják.
iratban Apel következőleg irja le II. Tódor királyt: körülte lakók régi lim-lomaik elégetésére haszHazánk átalakulás alatt állván, az önismeret Tódor középtermetü, méltóságos magatartású és
legfontosabb feladatainkkor tartozik; azért most nyilt arczulatu. Arczvon<i-<ai kevésbbé szabályo- nálnak. Fia ilyenkor egy kocsi jön, ám lássa,
'nkább
mint valaha szükséges a hasonló irodalmi sak, mint a legtöbb abyssziniaié,ellenben kifejezők hogy jut keresztül a tűz-barrikádon. A ki egy
Va
llalatok
lehetővé tétele, miután a nevezett czél és élénkek. Szeme tiszta és átható, és a nagyon . rétet vagy egy darab erdőt mivelhetővé akar
ei!e
tenni, fólgyujtja a z t > mihelyest a szél kedvező, a
k által jelentékenyen előrnozdittatik.
kiálló állkapocs akaratának szilárdságára mutat, jnélkül, hogy szomszédai
lehető kárával törődnék.
Rajtunk áll, hogy a Székelyföldet ismertető I Ruházata egyszerü; közönséges katonakabát, bő
Minden
amerikainak
ez
a jelszava: „ügyelj maJelen munka létesüljön, s illustratiója a műigé- ' nadrág, és a hímzett tóga vállai fiié vetve, rendes
gadra!"
keknek megfelelő diszszel állittathasiék ki.
öltözéke. Gyakran nem tudták európaiak, kiket
A befizetés az aláírással egykorulag történik. neki bemutattak, hogy a pomp ísan öltözött udva-f- (Mérgezés baraczkmag által.) Toulonban
?7 Aliirhatni egy 6 kötetes példányra, borítékba ronczok melyikéhez forduljanak. Hogy ő legyen a három 4—5 éves gyermes, kik baraczkmaggal
'űzve 12 o. é. frttal, Fpompás diszkötésben 18 o. é. király, senki sem sejtette. Sátorában ugy élt mint jóllaktak, erős görcsöktől tátnadtattak meg. Egyik
frttal.
'
a közönséges katona, mig palotái Magdilában és egy órai kin után halt meg, a mísik kettőt, kik
Az
elöfizetési
pénzek
mielőbbi
beküldése
kéDebra-Táborban selyemmel voltak tele aggatva nem ettek annyit, nagy nehezen!lehetett megmene
tik szerzőhöz, Pest váczi-utcza 9-ik számol-sö és luxustárgvakkal tultömitve.
teni. A baraczkmag sok könkéksavat tartalmaz.
*>nlt
Élettörténete rövidre fogva következö: 1820.
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[elléklet a Vasárnapi ujság 20-ik számához

TÁRHÁZ.

** (Kubinyi Lajos,) a ,,M. Ujság" munkatár- levelező, a bengáli kir. ázsiai társaságnak rendes
sa, megrendelési fölhívást bocsátott ki ily czimü tagja, Kalkuttában egy nagy unitár. tanodának
— (Heckenast Gusztáv kiadásában) j elent meg: albumra: „Magyarország jövője keleten.15 Ez al- elöljárója, melyben indus gyermekek oktattatnak
„Protestana Családok imakönyve, imadalokkal; bum Dóra d' Istria herczegnőnek lesz ajánlva, ki a keresztyén és nyugati miveltségre átalában.
irta Medgyes Lajos.•' Az ihlett lelkü költő és pap e több munkát irt a keleti népekről, s az ő arczképe Mintegy 10 napig fog Kolozsvártt mulatni, s
művéből lapunk már mutatványul közölt volt egy is fogja díszíteni. Tartalmát képezik : fölszólalás aztán ujra hosszu és fáradságos utjára kél Boshazafias éneket; most elégnek tartjuk megjelené- az aldunai irodalmak ismertetésének politikai tonba.
sére figyelmeztetni olvasóinkat. íly nemű és szel- szüksége érdekében, továbbá oly czikkek, melyekM ujság?
lemü műveknek mindig van állandó közönségük, nek föladata kimutatni azon érdekeket, „melyeket
mig a szivekből a családias és vallásos érzelmek mi magyarok csak keleten találhatunk föl, vagy
^ (Andrássy miniszternél) f. hó 13-án fényes
ki nem halnak; s Medgyes ez érzelmekhez erőtel- vívhatunk ki." A könyv föladatául tekinti a nem- bál tartatott, melyen király ő Felsége is megjejes és költői nyelven tud szólani. A könyv felosz- zet figyelmét nyugatról a veszélyesen elhanyagolt lent 10 óra után mindjárt és mísfél óráig mulalik hétköznapi, ünnep- és vasárnapi, évszaki, keletre hivni föl. Május végén fog megjelenni tott. 0 Felsége gr. Andrássynét vezetve lépett be
különös alkalmi s átalános, minden időben mon- negyedrét alakban. Ára lft40 kr. E mű, mely oly és harsány éljennel fogadtatott; ott léte alatt férdandó imákra és imadalokra. Mindenki és minden nevezetes föladatot tűz maga elé, csak 300 pél- fiakkal és nőkkel élénken társalgott; távoztakor
időben megtalálja a lelki szükségére valót. A ki- dányban nyomatván, egyelőre megrendelés utján Andrássy gróf és neje lekisérték a lépcsőn. Ez alállitás igen diszes; s a 25 ivre terjedő mű ára kapható. A megrendelések szerző neve alatt máj. kalommal először vett részt ő Felsége magyar
2 forint.
közepéig küldendők Pestre,reáltanoda-utcza 14 sz. ember házánál tartott mulatságon. A fényes bál
— (Heckenast Gusztáv) körlevélben jelenti,
-j-)- („Zemplén" czimmel) heti közlönyt indit derült kedv közt éjfél után egy óráig tartott.
hogy Jurany Vilmost, ki terjedt üzletének egyik meg Lővy Adolf S. a. Ujhelyen. Czélja: Zemplén- Tánczoltak franczia négyest, keringőt, kezdetül
ágát tizenöt év óta hű ea sikeres tevékenységgel megye közlönyéül szolgálni; ára: junius deczem- csárdást.
vezette, könyvkiadó-kereskedése részesévé fo- berig (hét hóra) 3 frt 15 kr, junius szeptemberig
-j-f (B. Beust) ezüst menyegzője május 15-én
gadta.
ünnepeltetett.
1 frt. 80 kr.
** („Toldy Ferencz összegyűjtött kisebb mun** (A keddi lóverseny) folytonos esőben tar** (A magyarországi müegylet) részéről közkáira") megjelent az előfizetési fólhivás. Toldy- hirré tétetik, miszerint ezen egylet irodája a tatott meg; közönség mindamellett számos volt,
nak,ki irói pályájának már-már ötvenedik évéhez városi vigadó-épületben a vigadó irodája mellett főkép a felső osztályokból. Király ő Felsége és a
jutott, e ki az akadémia és Kisfaludy-Társaság van. Tisztelettel felkéretnek tehát a t. cz. egyleti nápolyi királyné is megjelentek. A versenyek
alapításában is jelentékeny tényező vala, annyi tagok, miszerint műlapjaikat ott átvenni, s a f. eredménye: I. Vándorló ivadékverseny, indult 4ló,
érdeme van, hogy a fölhívás, melyet kibocsátott, évre járó részjegy-dijaikat ott befizetni szivesked- nyertes id. gr. Henckel Hugo ,,Bessy Giles"-e. —
bizonyosan részvéttel fog találkozni. Tiz kötet jenek. Az iroda vasárnap és ünnepeken kivül dél- II. Gr. Károlyi István megujitott tétversenye, futott
lesz az egész, igy osztva föl: magyar államférfiak előtti 10 órától fogva 1 óráig nyitva van. Közli két ló, nyertes gr. Széchenyi Kálm. ,,Cameliá"-ja,
és irók, magyar költők életei, irodalmi arczképek Ritter Sándor, egyleti titkár.
ugyancsak az ő ,,Kama"-ja ellen. — III. Asszony^

és beszédek, irodalomtörténeti szakaszok, régi és
uj lapok a nyelv, irodalom és történet köréhez. E
gyüjtemény mindenesetre becses lesz, irodalomtörténetünk és műveltségi haladásunk szempontjából. Ráth Mór adja ki, Vörösmarty összes műveinek alakjában. Aláirási ár 12 ft., mely két
részletben fizetendő. Az első két kötet a jövő hó
elején jelenik meg.
** (A „Budapesti Szemlé"-böl) megjelent az
idei I I . és III. füzet a következő tartalommal:
I. |,,Giffort Palgrave utazása Arabiában." Hunfalvy Jánostól. — I I . „A szinészet mint közügy,
különös tekintettel a népszinműre." Dux Adolftól. — I I I . Mahomed. Az „Edinburgh liewiew"
után. A. L. — IV. ,,A közoktatás Magyarországon." — V. Irodalmi szemle. B. Orbán Balázs
„Székelyföld" czimü kézirati munkájának ismertetése. Jakab Elektől. Dallos politikai és diplomatikai iratai. Vámbéry vándorlásai és élményei
Persiában. — VI. Kisfaludy-társaság
(1867.
oktober—ferbruár 1868.)
— (P. Szathmáry Károly) munkás írónktól
megjelent: a Gyulafehérvár-nagyenyedi Bethlenfőtanoda története, egy diszes kiállitásu terjedelmes
kötetben. Erdély e legkitünőbb főiskolájának viszontagságteljes története, alapításától a mai időig
okmányok és egyéb források alapján, hitelesen,
kimeritőleg s a mellett vonzó modorban van
elbeszélve; egyenlő kiereszkedéssel a tanoda külsö
és belső történetére, tanrendszerének fejlődésére,
a tanárok működésére és hatására, adva a nevezetesebbek részletes élet- és jellemrajzát. Nem
szükség fejtegetnünk, mily nagybecsüek átalában
a jól irt monográfiák, melyek egy korszakot, egy
intézményt stb. ölelve föl, azt részletesben tárgyalják, mint az egész történelemre kiterjedő
bármi nagy művek tehetnék. Kivált ha a monografia tárgya nagy szellemi hatásu tudományos
intézet története, mint a jelen esetben. A derék
iró bizonyára hálára kötelezte le a történet-kedvelő közönséget. A nagy-enyedi főiskola egy.
kori s mostani növendékei pedig becses emléket
birandanak e műben, drága ,,alma mater"-ükről.
— A könyv Ráth Mór kiadásában jelent meg s
ára 2 ft 40 kr.
"*(Gr. Kún Géza, Szilády Áron és Vámbéry Armin) időszaki folyóiratot inditanak meg,
mely kizárólag az ázsiai népek nyelvei, irodalma,
története s midennemü viszonyaival fog foglalkozni, — főtekintettel egy részről saját nyelvünk
beltörténetére s rokonsági viszonyai felderítésére;
másrészről pedig közelebbi és régi multunk megfejtéséhez okvetlenül szükséges történeti kutforrások használhatóvá tételére. Ezen füzetek a pártoláshoz mért szám- és terjedelemben fognak megjelenni. A pártoló aláirás 3 évre kötelez, évenkint 5
frtnyi előfizetéssel. Az első — T868ik évre szóló
előfizetési dij az aláirásokkal együtt folyó évi jún.
hó 15 ig bérmentve küldendő Vámbéry Ármin
egyetemi tanárnak (lakása ősz-utcza 14 sz.). A
füzeteket a pártolók bérmentesen fogják kapri.

Eöziutézetek, egyletek.

ságok dija, futott 3 ló, nyertes gr. Eszterházy
Kálmán,,Canace"-ja; — IV. Eszterházy-dij, futott
4 ló, nyertes gr. Eszterházy Miklós ,,Strizzel" nevü
lova; — V. Hazafi-díj, futott hat ló, de ez holt
verseny volt, minek következtében gr. Károlyi
Gyula Negresseje és gr. Batthyányi István Armillája újba futottak. Nyertes Negresse.

** (A magy. tud. akadémiában) május 11-én
a math. és természettudományi osztály tartott
ülést. Elnökölt Kubinyi Ágoston. Szabó József r.
t. a geológiai halmok körül tett njabb kutatásairól
tartott előadást. Mig tsaszegen, hol Érdy vélemé** (Zavargás N.-Körösön f. hó 10- és 11-én.)
nye szerént ily halmoknak kellett volna lenni, Az izgatást egy bizonyos Szabó János inditotta
azoknak semmi nyomát Sem találta, addig Bács- és vezette, a ki már a 61-es évekből ismeretes
megyében, Zombor táján, több ily halmokat talált, véres demonstrátióiról, s a ki már több izben fogva
melyek nagyon feltünő alakúak és csoportozatuak is volt. Az izgatásra ürügyül a legelő-felosztást
valának. Ugyanő bemutatta a math. és természet- használta, s fegyveres csőcselékkel tört a városház
tudományi közlemények V. kötetének eddig meg- ellen, elől egy fekete zászlót vitetett egy rémséjelent füzeteit, melyek Fridvalszky János, Schen- ges halálfejjel 8 közepén fehér vászonra festett
zel Guido, Bernát József és Greguss Gyulától vérpiros felirással. Gubody Gedeon polgármesteri
értekezéseket foglalnak magukban. Utána Pólya helyettes, Filó Lajos református lelkész és Sánta
József r. t. a vasutasról egészségügyi tekintetben Lajos csendőrbiztoBnak sikerült első izben a félreértekezett, s kimutatá, hogy a vasutaknál bizto- vezetett népséget lecsendesiteni, de délután ujra
sabb utazási eszközt egészségi tekintetben nem és nagyobb számban vezette Szabó János az ittas
ismerünk.
tömeget a városház ellen. Erre Gubody katonaságért táviratozott Kecskemétre, a mely vasárnap
este 6 órakor meg is érkezett s a zavargókat szét** {Pályázat.) Az eperjesi ev. kollegium jog- verte, a főczinkosokat elfogta. A főizgatót Szabó
akadémiájánál egy rendes jogtanári állomás, mely- Jánost sikerült kézrekeriteni. A vizsgálat folyalyel fizetésül 1000 forint, 2 öi tüzifa s tandij osz- matban van.
talék, kötelességül pedig a magyar magán- és
** (A magyar ezredek fölszerelése.) A közös
büntetőjog s az osztrák polgári törvénykönyv hadsereg magyar ezredei, mint hirlik, a többi ezelőadása jár, f. évi szeptember l-töl betöltendő. redektől különváló uj magyar egyenruhát kapKik eme tanszéket elnyerni óhajtják, folyamod- nak. Ez egyenruha attila és veres magyar nadrágványaikat f. évi junius 15-ig juttassák az eperjesi ból áll; a tisztek pedig e mellett csizmát fognak
ev. kollegium felügyelőjéhez. — Eperjes, 1868. viselni.
május 3-án. — Joób Vendel, felügyelő.
** (A budai kir. gymnasium b'nképzb'-egylete)
— (Pályázat tanári állomásra.) A miskolczi köszönetet mond Heckenast Gusztávnak, a 90 köhelv. hitv. főgymnaziumban az 5-dik osztály tan- tetre menő tudományos és szépirodalmi könyvek
székére — melyhez a négy felső osztályban a ajándékáért.
történelem és vallás, a 7-dik és 8-dik osztályban a
** (Szeberényi békés csabai református lelnémet nyelv tanítása van kötve—pályázat hirdet- késznek) Heckenast Gusztáv elleni sajtópörében
tetik. Fizetés 525 forint o. é. A pályázók folya- az e hó 20-ára kitüzött esküdtszéki tárgyalás
modványaikat f. évi jún. 30-ig Miskolczra segéd- utóbbinak kifogására felfüggesztetett s a per valófőgondnok Dálnoky Nagy Barna urhoz küldjék. szinüleg abban marad.
Kelt a miskolczi helv. hitv. egyházi tanácsülés** (Vág-Ujhelyröl) egy majdnem csodával
ből. — Kun Pál, egyházi jegyző.
határos tüneményről irnak. Kocsóczon Marczi** (Vecse község) tűzvész által megrongált bányi Antal uradalmán egy parasztnő él, ki 100
temploma és paplaka fölépítésére 300 ftot enge- éves korában megvakult, ö t évvel később minden
orvosi segély és gyógyszer nélkül ismét viszadélyezett ő Felsége.
** (Az észak-amerikai unitáriusok) kalkuttai nyerte szeme világát, Most e nő 109 éves, teljeközponti missiójának vezetője, Dali missionarius sen jól, sőt mondhatni élesen lát, és friss erövel,
pap Kalkuttából, Kis-Ázsián a illetőleg Jeruzsá- fáradatlanul dolgozik minden mezei munkánál
lemen, Konstantinápolyon és Bukaresten keresz- reggeltől estig.
tül Kolozsvárra érkezett az erdélyi unitáriusok
^ (A magyar czigányok) mind nagyobb
meglátogatására, különösen pedig, hogy az unitá- kedvességet nyernek a külföld előtt. Tavaly Patirius valláa három százados fennállásának emlék- kárus és Sárközi Párisban lelkesitették a kiállíünnepén jelen legyen, abban a hiedelemben levén, tásra gyült közönséget. Most Vörös Jancsit Győrhogy az angolok és amerikaiak szokása szerint az ből Sz.-Pétervárra szerződtették, bandája minden
erdélyi unitáriusok is május hóban tartandják meg tagjának 90 rubelt ígérvén havonként.
nagy közgyűlésüket; nagy sajnálatára csak is ott
** (Czigány peticzió.) A kolozsvári czigányok
értesült arról, hogy a háromszázados fennállás nevében a nagy és kis vajdák kérvényt intéztek a
emlékünnepélye jövő augusztus hó végén fog miniszteriumhoz, melyben hivatkozva arra, hogy
Tordán végbe menni. Dali ur észak-amerikai Herodot, Anonymus B. r. n., Pray ésMatusik stb
bostoni születésü; az amerikai keleti társaságnak szerint a czigány nemzetség már az Ázsiából ki
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jövetelkor is hű szolgája volt a magyarnak, jele- a nagy vizállás folytán roppant sebességgel rosen ő vonta fel a szabadban táborozó nemzetnek hant lefelé, ugy hogy a kompnak nem volt ideje
sátrát, ő kovácsolta a nemzetnek a nyílvesszőket, többé azt kikerülni. A hajón és kompon levők
melyeknek záporától Zalán megfutott, ő fúttá a minden igyekezete hiába volt, a kettő összeütköcsatába eietők buzdítására a klarinétot — s ezek- zött, és a komp felfordult. A hajó személyzete
nél fogva nagyréezben a czigány nemzetségnek csak négy embert tudott kimenteni a habokból,
tulajdonitható, hogy a magyar nemzet mostani mig a többi ott találta halálát. A szerencsétlenek
hazáját, a tejjel-mézzel folyó Kánaánt meghódít- között két családatya is volt, kik sok gyermeket
hatta; hivatkozva arra, hogy a jó zenét kedvellő, hagytak hátra.
de mindamellett kótával nem biró magyarnak
** (A kaposvári polgári kör) Perczel Mórt
évezredeken át a czigány volt éiő kótája; hivat- tiszt, tagjává választotta.
kozva arra, hogy a czigány nemzetséget mindezen
— (Pestmegye Dusnok községében) ápril 2-án
s ezekhez hasonló más érdemeiért már Zsigmond tűz ütvén ki, mely alkalommal 47 ház és sok melkirály és mások számos privilégiumokkal ajándé- léképület lett a veszély áldozata, — a tűzkárokozták meg: mély alázattal esedeznek, hogy sultak segélyezésére küldött könyöradományokért
számukra Kolozsvártt külön „czigány alreáltano- Úszód, Kalocsa, Bátya, Miske, Hajós, Nádudvar
da" állittassék fel, melyben a czigány nemzetség és Csanád községeknek nyilvános köszönetet szafiai országos költségen becsületes csizmadia, szabó, vaz az elöljáróság nevében Ratatich Pál, jegyző.
kalapos stb. mesterekké közvetlenül képeztessepr(A „Fortuna1' czimü) kölcsönző és takarének. Ezen kérvény a napokban véleményzés végett kossági egylet ma, 17-én, délelőtt 9 órakor alakuló
áttétetett a Kolozsvár városi képviselő testü- gyülést tart a király-utczai 55-ik számu ház nagy
lethez, melynek oktatásügyi sz«kbizottmánya — termében.
hosszas vita után abban a nézetben állapodott
— (Halálozás.) Szentiványi Vincze, cs. kir.
meg, hogy miután az ottani főiskolákban vallás és kamarás, vál. b. t. tanácsos 3 a hétszemélyes tábla
nemzetség különbség nélkül mindenki — tehát közbirája, máj. 14-én, 57 éves korában Sárospaa czigányfiu is oktatásban részesülhet, s mi- takon elhunyt.
után még semmiféle reáltanodával sem bir Kolozsvár, s ha birni fog abban a czigány is bát1
ran tanulhat: peticzionált „czigány alreáltanoda"
Péntek máj. 8. „Adieu.' Eredeti vigjáték 1 felv. Irta
felállitása még idő előtti volna.
A. T. — és a „A nyelvtan." Vigjáték 1 felv. Labliche és
Jolly után ford. Feleki.
** (Pestnek egyik legrégibb háza) fog közeA közönségnek valóban mulatságos estéje volt s ez,
lebb ledöntetni, hogy helyt engedjen egy uj szép ily meleg időben elég, ha a két kis ujdonság maradandóbb
épületnek. Ez a kecskeméti-utczában levő Weisz- műbecscsel nem birna is. Ámbár azt sem lehet mondani;
ház, mely az egykori bástyához van épitve. Ott mindkettőnek van, hiányai mellett, jelesége is.
Az erodeti vigjáték a levőicsere régi eszméje körül
volt annak idejében a kecskeméti kapu, s ugyanforog, csakhogy a bonyolulat nagyobb legyen, nem két, haazon házban lakott még 1713-ban a „városi kapuőr." nem egyjárást három levelet cserélnek összevissza. A háA mai közönségre nézve érdekes e ház épitési zasodni készülő Mátéfalvai irja a három levelet: egy szeremódja, ugyszintén az anyag, melyből épült, miért is lemtől áradozót mátkájának,egy szép özvegynek;egy hideg
folyvást sok nézője van e régiség lebontásának. üzleti hangút ökrökről s kölcsönpénzről Tőkési nevü barátjának, kit Stefinek hivnak, mig a kedvest Stefanie-nak;
** (Hólyagos himlő.) Csávosról azt irják, To- a harmadikat pedig régi j>ó barátja Hairaai vejének, kinek
rontálmegyéből, hogy ott a hólyggos himlő nagy- egyszerü udvariassággal adja tudtul, hogy hozzájok száll s
ban uralkodik, midőn az értesítés iratott, 76 régi barátját meg akarja lepni. — A szerelmes levél a
gyermek, sőt éltesebb ember is feküdt e kelle- Halmainé czimzete alá kerül, a féltékenységre hajló férj
kezébe jut s Othellót jelenetek szülője lesz. Az üzleti levemttlen betegségben. Szegeden is meglehetős let az imádott kedves kapja^ ki a Stefi megszólitást s a
mérvben mutatkozik jelenleg e súlyos betegség. levél egcsz tartalmát és hangját cynikus gúnynak veszi s
** (A Faber-féle beszélö-gépröl) évek előtt bezárja ajtaját vőlegénye elől. A harmadik levél megy Tösokat irtak alapok. Feltalálója Faber József azóta késinek, s csak midőn e»felvilágosításért jő Mátéfalvyhoz
— derül föl a sok félreértés s oldik meg a csomó, mely
meghalt; özvegye azonban a csodás géppel be- már csaknem tragikai összeütközésekig volt feszitve. A
utazta a félvilágot és mindenütt sikerült a legna- kidolgozás gyakorlott kézre mutat, a helyzetek élénkek és
gyobb föltünést okoznia. Falragaszok hirdetik, mulatságosak, csak a dialóg inkább novellái s néhol vonhogy e gépet rövid idő alatt Pesten is „hallani" tatott.
A franczia vígjátékban ujabb eszmét találunk. — Egy
fogjuk, s Faber egyik benső barátja dr. Bartha
Károly gyakorló orvos ajánlkozott arra, hogy e meggazdagodva visszavonult kereskedő, ki szónok, iró,
gazdasági egyleti elnök, tudóstársasági tag, képviselö s
ritka találmányt a természetvizsgálók gyülésén minden akar lenni, azonban nem tudja a nyelvtant és ortobemutassa. Ha e gépet tökéletesíteni és átaláno- grafiát s a legkisebb levelet vagy bizonyitványt is lányával
sitani lehetne, tömérdek practicus haszonnal járna; iratja, — ez a mulatságos fószemély. Egy vidéki tudóstárnevezetesen süketnémák és mellbetegek igen jól saság elnöke !s parforce régiségbuvár, ki a legujabb tört
cserépben is római edényt lat; egy barcmorvos, kia keresalkalmazhatnák ezt a több nehézséggtl járó irás kedőnek tevékeny kortese, de az egészséges lovon is eret
helyett. Helmholz a hires német tudós, ki eg<?sz vág, s a szende, elmés, mivelt leányka, — a többi szemééletét e nemü tanulmányainak szentelte, csak tö- lyek. A cselekvény s bonyolulat egyszerü, de az alakok s a
kéletlenül tudta kihozni gépével a magánhangzók helyzetek mint vógig mulatságosak.
Mindkét kis vigjáték sikerére sokat tettek az ilyesekartikulálását, mig Faberé tökéletesen visszaadja
ben különösen kitünő színészeink. Az elsőben Feleki és
az egész ábéczét.
Szerdahelyi, kivált pedig Priell Kornélia; a másodikban

Szerkesztői mondanivaló.
— Szathmár-Nagy-Dobos. F. V. A kezünknél levő
nyugta szerint az adakozást (10 ftot) pontosan átadtuk az
illető helyre, a honvédalaphoz. Az egyes adakozók nevei
is közölve voltak a V. U. f. évi 10-ik számában, a mi nyilvános nyugtául szolgál. Egyik adakozó ur neve után azonban
nem tartottuk szükségesnek kitenni, a mit most ismételve
megjegyez ön: hogy Bach-hivatálnok volt.
— Póslalva. Sz. Sz. A felvidéki népnevelés ügyében
irt czáfolatot, a tisztán személyes vagy felekezeti irányu
helyek mellőzésével, adni fogjuk. Fönnmarad, t. munkatársunk P. I. urnak is, ha szükségesnek tartja, a viszonválasz.
— Rimaszombat. S. M. A tavaszi verset mielőbb
közöljük. Tudtunkra nálunk nincs több öntől, a mi még
közlésre várna.
— G.-Ualász. B. I. A hirdetést dij nélkül eszközöltük; a beküldött 50 krról tessék rendelkezni.
— A Vasárnapi Ujság régibb évfolyamai. Eladó:
a Vasárnapi Ujság 1855, §6, 57 és 1859-1867 évi folyama
valamint a Politikai Újdonságok 1855, 56, 57 és 1859—
1867 évi folyama. Ára összesen megvéve a rendes árnak
fele; egy-egy évfolyam 3 ft. Bővebb értesitést ad Béta János G.-Halászon, (u. posta: Gyöngyös.)

SAKKJÁTÉK.
442-dik sz. f. — H e a l e y Frank-tói,
(Londonban).
Sötét.

Nemzeti szinház.

** (Bécsben) rnáj. 3-án hirdették ki azon törvényt, mely a végrehajtási fogságot megszünteti.
E törvény azt határozza, hogy a kihirdetés napjától kezdve az adós személye ellen végrehajtást
sem váltó-, sem más adósság miatt intézni vagy
végrehajtani nem lehet. Az elővigyázat tekintetéből netalán szükségelt letartóztatás iránti határozatok érintetlenül maradnak.
** (Hat ember esett áldozatául) azon szerencsétlenségnek, mely május 8-án délután Pozsony
és Dévény között történt. Egy tíz személylyel j
terhelt komp akart a tulsó partra evezni, midőn !
egy nagy különféle terheket hordó hajó, mely felső !
Ausztriából jött, tünt fel a láthatáron. — E hajó !

Lendvayné, Tóth, Szigeti jeleskedtek. E két vigjáték együtt
vagy külön, még fog nehány élvezetes estét szerezni. A
közönség kiváncsi lett volna ismerni az Adieu szerzőjét, de
az a zajosan ismételt kihívásokra sem jelent meg, sem
magát meg nem neveztette.
Szombat, máj. 9. „Lammermoori Lucia." Opera 3 felv.
Zenéjét szerz. Donizetti. — Mur&zka Ilma k. a. első vendégjátékául.
Vasárnap, máj. 10. „Aesopus." Vigjáték 5 felv. Irta
Rákosi Jenő.
lletfö, máj. l l . „Adieu" és „A nyelvtan." másodszor.
Kedd, máj. 12. „Alarczos bál." Opera 5 felv. Zenéjét
szerz. Verdi. — Murszka k. a második föllépte.
Szerda, máj. 13. „Benoilon család.1' Vigjáték 5 felv.
Irta Sardou, ford. Csepreghy.
?•- Csütörtök, máj. 14. „Norma.11 Opera 2 felv. Zenéjét
szerz. Bellini.

17
18
19
20
21
22
28

Katholikus és protestáns
naptár

Május

Görög-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

a

b

c

d

e
f
g
b
Világos.
Világos indul és 3-ik lépésre matot mond.

A 436-dik számu feladvány megfejtése.
(Bayer Konrádtól, Olmützben.)
Világos.
Sötét.

1. Vhl-h3
2 Kh4-g5
3.Vh3-d7f
4. Hd4-föt
5. d2—dl v. Heő- eö-i-mat.

tet3Z

-

szer

-

Világos. B) Sötét.
A)
Sötét.
Világos.
Kfő—d4:
Fe4-d3
2
Kd4-c5: 3. Hd4-f5
Fc4—fö
3. Vh3-h8f
tetsz. sz.
tetsz. sz. 4. Vh3-gS
5. V v. H aad mattot.
5. Vh8 —eőlmat.
Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
— Miskolczon: Czenthe József. — PeUen: Rakovszky Aladár és G. S. — OeUén: Glesinger Zsigmond. — A pesti
sakk-kör
— —

A 437-dik számu feladvány megfejtése.
(Gold Samutól, Kővágó-Eörsön.)
Világos.
Sötét.
l.Ff7-e4
tetsz. szer.
2. V ad
admattot.
Helyesen lejtették meg: Vevtprémben: Fülöp József.
_ Harasztiba: gr. Festetich Benno. — Miskolczon: Czenthe
József. — Csákváron: Kling Iván. — Qelsén: Glesinger
Zsigmond. — F-Ny arádon: Gérecz Károly. — Pesten:
Rakovszky Aladár és G. S. — Petécsén: Rády György. —
Sárospatakon: Váczi István és Sze'csi János. — Jászkiséren: Galambos Istv. — A pesti sakk-kör.

TARTALOM.

HETi-NAPTAR.
Hónapi- és
hetinap

ll

Hold

Nap
hossza ! kél |nyug.

Május (ó) Ijár Ros. f. P- ó. p.|<5.
56 45 4 19 i 7
Vasár. D 5 Ubald püsp, D 5 Rogate 5 F 5 Irene
,25
6 Hiob
57 43 4 18
Hétfő Vernácz te M Libór, Ivó
26 Salamon
Mennyei
58 41
1 Ker. tVlíal. ,27
Kedd Prudent
Bernát
8 János hitt. !J28 Böjt, Sa- 59 39
Szerda Bernard . ^,
CJsöt. I Áldozó csötör. Áldoz. csőt. { 9 Áldoz, csőt I 29 [mü hal. 60 36
Julia, Lenke jlO Simeon
Péntek | Ilona csász.
1 Siv. Ros. 61 34 4 14
l l Motius vért. 2 S . 6. per. 62 32 4 14J7 39|
Szóm. ; Dezsö püspök |Dezsér
Hold változásai. 9 Ujhold 22-én, 6 óra 5 perczkor reggel.

hossza
f.

P-

357 5
9 45
22 48 j
36 0
49 44
63 51
78 12

pP-1
19
l1
44
6
10|
14,
38
22:
9| 6 34
481 7 44
32 8 52

Bonaparte Lucián, bibornok (arczkép). — Tiinődég.
- A gozár. - Utazási levelek. - Keletindiai postakocsik
(képpel.) - Guyana mérges állatai (képpel.) - Szob
(képpel.) - A növények vándorlása. - Székelyföld. Ebergényi Julia (arczkép.) - Egyveleg. - Tarhaz; Irodalom és müvészet. -Közintézetek, egyletek. - Egyház és
iskola. - Mi ujság?-Nemzeti szinház. - Szerkesztői
mondanivaló. - Sakkjáték - Heti-naptár
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-utcza21.sz.)

* . - * - * r-fc.i-.i
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HIRDETÉSEK.
Ráth

123

Mér

0)

legujabb kiadásai kaphatók saját könyvkereskedésében Pesten és
minden más könyvárusnál:

A levelek ekkép cznnzendök:

Marliabetegségek és marhavész ellen,
mint kitünő óvszer ajánltatik

Magyar irók és államférfiak.
irta bííró Efttvfts József.

Diszkiadás. Füzve % forint 60 krajczár. Angol kötésSen 3 forint 40 krajczár.

Pázmány Péter és kora. Budapesti Szamle.
Irta
FRANKL VILMOS.
Elsö kötet: Ára 4 forint 50 krajczár.
Észrevételek a

megyék átalakítása körül.
Irta

gróf FORGÁCS ÁGOST.
Ára 1 ft.

A Niebelung — Ének.

Szerkeszti
CSENGERY ANTAL.
1868. folyam 1 2. 3. fűzet.
Elöfizetési ára 1 évre 10 ft. './» é/re 5 ft.

Vámbéry Armin

vázlotai Közép-Ázsiából.

Ujabb adalékok
az oxasmelléki országok népismereti,
tár.-adalo:a, és politikai viszonyaihoz.
Ára 2 ft. 80 kr.

Forditotta
Egy király ifjus ága.
SZÁSZ KÁROLY.
Karolsfeldi Schnorr Gyula rajzaival.
Ponson du Terrail
Diszkiadas I-ső e's 2-dik fűzel, minden
nagy t ö r t é n e t i r e g é n y e .
füzet 94 kr.
I. A szép aranymivesné. 2 köt. 1 ft. 80 kr.
Az egész mii elöfizetési ára 8 H. II. A novarrai királv kedvese. 2 köt. 2 ft.

« cs. kir.

0ENEUBÜR6I MARHAPOR

mely a miRas cs. kir. ansztriai, a porosz királyi
és szász királyi kormány által engedélyezett,"a
ham
IMI nc i londoni, párisi, inüHciieni és bécsi
* r m e ' i ' i e l kitüntetett, e's ő f«;lse'ge az angol kiralyné, valamint ö felsége a porosz kir.-.ly fólovász'mesten
ban eredménydús alkalm izá-sa által kipróbáltatott.
Lovaknál: jó és aggodalmas mirigyes állapotban, nátha, horony és repkedő' böglyöh és férgek ellen ; d« Különösen, hogy a lovak jó testessége és bátorsága fentartassék.
Szarvasmarháknál: a be'eyes tejelkülönitéskor az emésztés megakadályozása
következtébeni kevés és rosz tejelés esetében,atehenesnél.uijy,hogy e por alkalma'ásiáltala tej minősége íeltünóleg javittatik ; továbbá a vértejelés, felpöffedés és nadályleiegség ellen, ugysziate a borjuzás alkalmáéul e por basználata a teheneknél
'gen hasznos, szintugy mint gvenge borjuk ez által látszólag irősödnek.
Jnlioknál: a májnadály és duga megszüntetésére,ugymint
ugymint
al minden
az az
altest
bajai eltávolítására, mik henyeségen alapulnak.

Üdité-ncdTÖÍesSíoiis-FIöid)
l o v a k

Savon aromatique.

E szappan, illatos növényekből van készitve, s azon rendkivüli
hathatósságjTíd bir, miszerint nemcsak a bőr minden szennyét távolítja
el, hanem azt gyengéddé, nyulékonnyá és frissé teszi, s a bőrnek valój jában bámulatos szint kölcsönöz.
BW Egy db. ára 40 kr. egyedül valódi minőségben kapható:
120 (1 -3)

illatszerárusnál Pesten, váczi-utcza 21. sz. alatt,
a „Minervához."
NB. Egyedül csak azon szappan tekintendő valódinak, melyen a
készitő neve Piver L. T. P á r i s és LuefT 31. Pest, be van nyomva.

KAGHELMANN KAROLT
selmecz- cs viliméi grtpgyárnok

ajánlja elismert kitünöségii és több elsö érmekkel kitüntetett

ARATÓ-, KASZÁLÓés országos szabadalmazott

NYOMTATÓ-GÉPEIT,

melyek egyszerűségüknél és kitünő hatásuknál fogva, atalános elismerést és nagy kiterjedést nyertek.
JKS" Kaphatók Pesten: Koczó Pál, — Debrerzonben: Tó h
Lajos és Társa, — Aradon Andrényi Károly uraknál.
98(5-8)

Egy csinos mezővárosban egy 4000 ft. forgalmazó tözsjogu

gyógy!ár eladó.

Bövebb tudósitást t. cz Thallmayer B. cs társ uraknál
Pesten kapható.
_s
97 ( 6

j Akarlsbádi természetes ásványvizek szállitása.

^ A; karlsbadi ásrányvhnek nem ritkán n csodálkozás <al határos gyójvereje ' Ifi
sokkal i méretesebb, hogysem szükségessé válnak annak leldi.'sérgetése. Az, századok ó-ai tapasztalatok inomíín behizonyi ott tényállás A szállitott, karlsbíHi
ásványviz épen azon a módon használtatiV a háznál' mint magánál a forrásnál. A
közónídges adag minden reggel tjey palaczk ásványviz, melv 2.> percznyi idókö/t
li!d««iíes vagy f«lmfle§i'.vf)' 'vng\ln lehetséges a ez.ibadban'séta alatt vagy odajhaza, s hav a szükség ugy hozná m gáva! — KZ ágyban is eldőlhető. Hogy a'szálliItott ka<ls -ái]i ásványvi-nek a székelyhez meg' ivántató ereje elöidéztethessék.egy
Itlmatanfílnri l>uz#ar6Ó (Sprudelsulz) adatik hozzá. Minden megrendelések
I ásványvízre, buzjcarsó s lmz^ai-szappanra a legpontosabban eszközöltetnek a
I raktáruk által minden nagyobb városban, s közvetlen a fornW-szalliíó iicHZ;ín(óKIRB ÍHnKonl ltei:rl!í által Karlsbndban (Csehország).
95 (3 ' g)

üiíilrn u;ott

s z a m á r a.

Kwizda F. .I.-tól Korncnbnrgban,

Kl-ó Ferencz József an>:zfria! császár 6 felsége álral az ausztriai államok
összes területeire né-sve megelőzőleg annak gyakorlati használatát s a magas cs. kir.
.-.usziriai egészségügyi hatóság által történt megvizsgálása után, egy kizárólagos
szabadalommai láttatott el, a lovat a legnagyobb megerőltetéssel járó munkabau is a késft korig folytonosan vidám és jó erőben fenntartja, és különösen
a nagyobb megerőltetések elölt és azok után a lovak msgerősitéoére szolgál.
Továbbá ig^n jeles S'.-géds^ernek bizonyult be ezen nedv a lovak bénulásá(
nál, csúz, in-daganatok és megrdndulátoknál stb., a mi felöl elismerőleg nyilatkoznak:
Auersperg herczeg; §cl)öfií)org-tilauchau gróf; Csákó Ágost; Csákó Zend;
Sprinzenstfin; Khun grófok; Hartmann alezredes stb ; Meyer W. fólovászmester és Lansfwirfhy M., az angol királyné ő felsége főállatorvosa; dr. Knauert, a
porosz király ő felsége fólóorvosa ; továbbá a cs. kir ausztriai lovasság több osztálya.

LókörOm-kenyócs

8. Metta,

Valódi tiszta vászon és fris tiíbátlan árukért jótáüva a

kais. kön. Hof-LeinenwaarenLieferant, Rotbenthurmstrasse
Nr. 29. in Wieu.

királyi

császári

udvari vászonáru-raktár Bécsben 1

ezennel köztudomásúi adja Árjegyzékét, mely sokkal jutányosh, mint bárhol itiásuft.
^ ^ ~ Megrendelések az öszle:nek biiküldése vagy utánvét mellett lelkiismeretesen és leggyorsabban eszközöltetnek. Hogy az eladási forgalom gyorsan
üzes.-ék: azon tisztek vevő, ki 80 frtig vásárol, kap ráadásul igen szép ká/éabroszt, a 60 ftig vásárló egy szép káasm-jr-asztalteritőt, a 100 fíig vásárló egy nagyon finom
damaszt asztalgarniturát.
1 vég 30 rőfös valódi fehér fonalvászon, 8, 9, 10—11 ftig a legfinomabb.
Szines ingszövetek angol shirting, a valódi szinért jótáliva röfe 60 kr.
1 vég 30 röfós szépen fehéritett kreasz-vás?.on, 11,12. 13,14 — 16 ftig a legfinomabb. Szines franczia b&tiszt ingszövetek, a valódi szinért jótállva rőfe 55 kr.
1 vég 30 rőfös 5valódi rumburgi vászon 14, 15, 16, 17—18 ftig a legfinomabb.
Különösen olcsó és szép férfi és női fehérrnhák.
1 vég 30 rőfos /< saéles kitünö jó rumburgi vászon, férü-ingekre legalkalmasabb 16
1 női ing jó hollandi vászonból 1 ft. 60 kr., 2 ftig.
17, 18, 19-20 ftig a legfinomabb.
1 női ingfinomanhimezve jó rumburgi vagy hoUandi vászonból 3 ft. 50 kr., 4—5 ftig
1 vég 36 rőfó- dupla ezérnavaszon 12, 13, 14 — 15 ftig a legfinomabb.
a legfinomabb.
1 vég 36 rőfös % széles rumburgi ezérna-vászon 17, 18. 19-20 ftig^a legfinomabb.
1 női ing igen szépen elkészítve 5, 6—7 ftig a legfinomabb.
1 vég 40 rőfös s valódi hollandi ezérna-vászon 14, 15. 16—17 ftiga legfinomabb.
1 női éjjeli corsett, a legujabb 2 ft. 50 kr., 4, 5 - 6 ftig a iegfinomabb.
1 vég 50 rófos /i széles valódi hollandi szövet 20, 22, 24 -26 ftig a legfinomabb.
női B--Jgatya finom -•"-•
shirtiüg
vagy
vászonból,
hímzett betétellel 3, 4, 5 ftig a
vég o\)
50 rolos
rőfös */4/« szeles
széles oeigiumi
belgiumi szövet,
szövet, finom
férfi-ingekre <JV,
30, D32,
34, OO,
36, O88—40
I1 vég
nnom ieru-iiigcarc
Í , 01,
O—*u 1
* —
-»,
-"SJ
•»O*««"«», "sima
•»«<» vagy
» " S J uiuiit
fíig a legfinomabb.
legfinomabb.
legfinomabb.
.
legfinomabb.
1 vég 50 rőfös 4/« szélet,
kitünő irlandi vászon 25, 26, 27, 28—30 ftig a legfinomabb 11 s z l n e s franczia ferfa-:ng igen finom és szép 2 {-,, 2 ft.. ,60 kr., 8 ft., 3 ft. 50 kr. a
1 vég 50 és 54 rótös ö / 4 széles legsulyosabb és legjobbféle rumburgi szövet 24, 25, 26,
legfinomabb.
28, 30, 35, 40, 45 50—60 ftig a legfinomabb.
Fehér chiffon-iEgek
igen finomak és csinosak, gallér nélkül 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr.,
3 fti
1 vég 30 rőfös valódi szinü'vászon ágvkanavász 8, 9, 10 ftig a legfinomabb.
g a legfinomabb. _
1 véeS'>rőfós
szines ruu.burai vászJn áevkenavás ll, 12, 13 14ftigalegfinomabb.il férfi-ing hollandi vagy rumburgi vászonból 2 ft.. 2 ft. 50 kr , 3,4, 5 - 6 frtig a legfin.
h
• • gyermekek
• • számára
> > *1 ~
A legujabb szabásu nyakgallérok tuczatja 2 fc. 50 kr., 3 fc.,3 ft. ő0kr.,4ftigalegfin.
1 tuczat kis fehér vászon-zsebkendő
lt. «A
20 ikr.
Valódi
1 f e z a t valódi fehér vászon-zsebkendő", 2 ft. 30 kr., 8, 4 5 ftig a legfinomabb.
.. .. angol
„ vászongallérok
, , - / . .tuozatja
. - • 5,
• 6,, 7,
• 8 ftig° a "legfinomabb.
"
1 tuczat nagy valódi rumburgi vászon-zsebkendő 3 ft 50 kr., 4, 6, 6. 7, 8ftig a legfin.! Csinos mell-bitételek férfiingekre vászonból 1 ft., 1 ft. 50 kr., 2 ft. 51 krig darabja.
1 tuczat ige. finom valődi szinü vászon-zsebkendő 4 ft. 50 kr.. 5, 6, 7 - 8 ttig a legfin. j Csinos mejl-betételek Jérhmgekre^ franczia vág. on batisztból hímzéssel darabja 4 ft.,
4 ft. 50 kr., 5, 6, 7,8-10 ftig.
1 tuczat igen finom franczia bat szt Linón zsebkendő5, 6, 7, 8, 9,10 — 12 ft!g a legfin.
1 férfi-gatya, fél magyar, erős rumburgi vás?onból 1 ft. 50 kr., 2 ftig.
1 tuczat jó konyhatörülköző 2 ft. 50 kr., 3 ftig.
1 lepedő varrás nélkül 2 rőf széles es 3 rőf hosszu 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ftig a legfinom. 1 férfi-gatya, egész magyar, erősrumburgi vászonból 1 ft. 80 kr,, 2 ft, 2 ft. 50 krig.
Madepolan */« széles alsó-szoknyáknak rőfe 25, 28, 30 kr.
Orosz vászon és trill férfi- és gyerm k nyáriöltönyöknek rőfe 30, 35, 40, 45, 50 kr. a
Angol shirting (ehifFon) */i széles, minden fehérruhára és az egészségnek igen alkallt gfinomabb.
mas, rófe 35, 4 ', 45, b0 kr.
I Valódi franczia caehemir ágy- és asztalteriték minden színből, a készlet áll 2 ágy- és
Szines ingszövetek a valódi szinért jótállva, rőf« 36, 38, 40, 45 kr.
i
1 asztalteritöböl 18, 20, 22, 24 ft. a legfinomabb.
Ezenkivül
a raktárb m mindenféle fehér- és szines vászon, fehér és sárga
széles, csinvat, káves-kendő minden színből, törülköző, asztalés
E
g nankingg //i ,,
k i
i
i b h
l
id
kb
ikk kaptató.
k t ó
kendő, asztalterítő, matraczok, csinvat, zsinór- és pique-barehet, valamint minden e szakmában vágó árue.'.ikk
80(4-6)
MBTII 8., cs. kir. UÍÍV. vászoiiáru-száilitó Rotlienlhiirmstrassn Nr. 29 Bécsben.
Jfi
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Köröm <ugárpor,

a legdúsabb választékban

Pesten, bécsi-uteza 2-ik szám alatt,
ugysdnte

A liarfíáiiji fürdő

május i-éii megnyittatott A sikerült fúr ís folytán az ásványviz kiíúriö győgyerejü és 50° R.
meleg. — Harkány, 1868. április 21-én.
101 (8 -3)

A fürdői felügyelőség.

nt;veze'!C?en:

Bőr-, fa- és vá szö u Ondókét 2 ft. 75 krajczártól 50 ftig,
uü-táskakat, 2 ft. 80 krajczártól 40 forintig,
ati-taekakiit. minden uti-szerekkel berendezve 25 fttól 83 ftig.
ati-késilettkel, szekrénykéket és t-kercseket, üiesen és berendezve, 1 ft.
60 krtól 1Q0 f ifj s minden egyéb
"ti-szfiksiüleieket, szintugy
angol IOVÍI^SO nyergeket disznóbőrből 15 fttól kezve,
ol kantárokat s ejíyéb lotagló eszközök dúj választékát, a legjobb minőségben ajánlják

20 kríól egészen 10 ftig kaphatók

116 (2 3;

butorkdmék, szőnyegek, függönyök,
fa- és vászon ablak-rcdők.

lertész és lisert Pesten,

Dorouya-ntcza2.sz.,, a „magyar
„ g y király"
y szállodával szemközt
§HW

l k
iábli
dlé
§HW Kimeritő árjegyzékekkel kívánatra szolgálunk,
irásbeli
megrendelése
l
ket gyorsan ér. ]ioi"o.iar t-licsi'-.-.nk
^^ ( 4 )

valamint fj;t'sz lakások bekárphozása (Spalierung) személyes
ügyelet út* J!>tá!liiti mellett jutánvo* áron fVlváll.i]t;it;'«k.

Van szerencsém Buda-Pest fővárosa s környéke igei) tiszteit közönségével ezennel tisztelet
tel tudatni, hogy pénteken, azaz: folyó hú 22-én
este társaságommal gőzhajón Pt-stre érkezendek, Cs
?

j

Utazó-szereket

Papir-kárpitok

kérges é s törékeny köröm s a t . ellen. Ára 1 ft. 25 kr.

a pataköz rothadása ellen, lovaknál. Ára 70 kr.
Mindig valudilag kaphatók:
Í A C Í A)> • Török J. gvogvsz'frész urnál, király-utcza 7-ik szára, - Thallmayer
Í IM lilk t A. és Társa, - Halbauer testvérek, ^Glatz J , — Kindl és IVühv irül és Rakodczay A. uraknál — B U D Á N : az udvari gyógyszertárban.
Továbbá :
Abony: Lukács A. Aradon: Probszt J. F., Temes és Freiberger. A.-Marét liou: Edinger M. ti.-Gyarmaton: Omaszta T. 8.-Újfalun: Vass Eug. Beszterczebányán; Göüoer F Brrznyóbanyán: Göllner S él fia. Brassón: L. J. és Heszheiraer A. és Társa, Gyertyánffi J. cs fiai. Csáktornyán: Kárász A. Debreczenben:
Bignio J ésCsi-.nakJ. Déran: Lengyel G. D.-FAldváron: Isadhara I>. Eperjesen:
Zsembery József. Kszékea: Deszáthy I. Knzícrgoiiibatj : Bierbraue; C. J. Győu«yfisön : Koczianovich. Győrött: Lehrer F. és Ecker F. Jol*ván- Maleter A
Kolozsvártt: Wolff J. és Karav*szy A. Kaposvárt: Kohn J. Koma ómban: Belioni A., Zieglerés 6a Kassán: Növeli A. KosiPRien: Bründl A. Lugoson : Kronetter. Mohácson: Kögí D. és Altmann. M.-ÓvaroU: Aaton J. Miskolczon:
Spuller József. Ki»)ty-Becsker»'ken: Nedeikovios és Deutsch testvérek. Aagy-Kanfzsíii: Fessclhofler F . Kos ;nf»ld J., Rosenberg J. és Walisch J. X.-V«radon : Jánky
A. Xyiregjházán: Reich és Pawla ics Orosházán: Ga' ovits 1). I*á?án: Be'mülle/ J. Pakson: Flórián J. Pécseit: Kisági és fia. Pozsonyban : Scbcrc.v Fül., Hackenberger tastv., Wanits hek J. L és Kovács J. R.-Szombatban: Fanaliár C. és
Maloter J. Rosnyón: Posch F. J. Székesfehérvárit: Legmann A. L. és Kovács P.
Szegeden: Aigner C. Sziszeken: Dierich. Szolnokon: Horánszky N Sopronbűn: PachhoverL., Müller B. és ; Lindorffer. Temesvárit: Maxer és Sailer, Babusnik A. Tiüzolrzou: Bu'sows'ky A. C Trencsénben: Weisz S. L. Uj-Aradon:
O tk J. A. és Liskovios A. \'.<jr«s1on : Halt^r F., Koterba B Veroczén: Bész
J. K., Veszprémben: Mayer, Tuszkau, Lang J. Znla-KgerszeKen : Kubinszky A.
Zilizen: Stujrer uraknál
. Hogy at.cz közönség a hamisítványok megvételétől megóvjuk, e .en •
• nél tudatjuk, hogy csak a*on csomagok és üvegek a valódiak,' a melyeken a korncubni-ííi kerületi gyógyszertár pecsétjével iáthvó
2 (4—4)

Kivánatra mindennemü vászonból mattra, b é r m e n t e s e n
eiku:dutik.
A férfi ingek megrendeléseinél
a nyakbőse'g kéretik.

szoiiihatoii folyó lió 23-kán

előadásaimat a snaffasb műlovaglÓH, ló'idoíoi.Ae étestgyakorlatban a felduimsoroii Ganz-féle hy2on felül uj >nan felállított, s
poaipáj legözeszvil.giitassal ellátott lovarkörömben — megkezderulem.
Nagyobbdzerünéiuajá ék slátványcsdarabjaimelőadusárakiilönösen,
20 tagból álló nőikar szerződtettem, kik egyesülve mü készeim s müvész"őimmel az ezen czélra feláilitou óriási sziepadon műiödni fai/nak. Minden további történendők napi f.vlragaszok által fognak kóztudomiera julta^ni. — Bács, május 9-keo 1868.

sírboltokba és lafiideu közönséges sirba valók,

mind szilárdságra, mind ízletes kiállításra, és kiváltképen még
arra nézve is, iiogy arányszerülejí jutányosabbak a fakoporsóknál; ugymint: 3'», 40, Ő0, 60, 80,' 100," 150 egész 300 forintig
kaphatok

leschoraer A. HL és f ársa

k. szab. érczkoporsó gyáruk-raktárában Pesten,
kis hid-üícza, a „Vadászkílrf* szálloda nitiU'M.

H£gT Megrantleléfiek vidékekről azonnal teljeáittetiiek, és pedig
az ideje korán^tett távirati megrendeléseknél a koporsó-küldemény még
a megrendelési napoa 30 mírföLiöa túl nem eső gőzhajózási- vagy vasuti állomásokra is megérkezik.
78 (9-84)

244

A

Nyári fürdőidény

Angol 5 0 0 franczia

ALSÓ-SZOKNYÁK
4, 5, 6, 8, 10, 14 ftig.

Türsch F.-nél,

38 (12 -12)

betegségeket

még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat folytán több ezer betegen legjobbnak
biionyult mód szerint, sokszor a nélkfll, liofry a beteg hivatánában vagy
életmódjában gatoltatnék, gyökeresen, biztosan és gyorsan gyógyit

Med, dr. Helfer Vilmos

Pest, király-utcza 27. sz. Medetzházban, 1-sö emelet, délelőtt 7-9-ig,
délután 1—4 óráig

§V~ Dijniott levelekre azonnal
válasEoltatik, s kívánatra a gyógyszerek Is megkfildetnek.

.

Török

..

oktober l-töl.

103 (3—8)

Pagliano Girolamo flórenczi professortól egyenesen
mennyiségben kapható:
..

Téli fürdőidény

220—52° R. foku ásványfürdői a tapasztalás által igazolt sikerrel használhatók:
a) a gyomorbelhuzani és hólyag bántalmainál, e) a vérkeringés alhasi bántalmaknál,
f) a görvélykór minden alakjainál,
b) a máj- és lép-bajoknál,
g) s a nöi búutiilmak legkellemetlenebb féleséc) a csúzok, kösivény és ezek kórterményei ellen,
geinél.
d) a bőrbetegségeinél;
Mint rendelő fürdőorvos ez idény alatt is dr. Patrubány Gerő egyetemi m. tanár ur működend.
Gyógyeszközeí: 200 kényelmes, tiszta s jól bútorozott vendégszoba, — 140 különfürdő, kád-, kő-,
márvány- és török fürdők, mindenütt ásványvízzel mérsékelhető hőfokban, — szappan-, só-, vas- és fenyővonattal készitett fürdők, — iszapfürdők, helybelileg alkalmazva. A gőzfürdő medenczéi- és zuhanyaival a
legczélszerüebben van berendezve és megnagyobbitva. — A 21° R. nöi és uri uszdák ügyes úszómesterekkel, — és ujonnan berendezett malátafürdők. A nagy gyógyudvar és sétány szökőkuttal, a társalgó uj
zongorával láttatott el.
A vendéglőt és kávéházat Fuchs József vette át.
Az állandó zenéről Bunkó 8 fiai zenekara által van gondoskodva.
A kedvelt zárkörü bálok minden két hétben egyszer fognak tartatni, ezenfólül minden szombaton
Reunio katonai és nemzeti zenekarral.
A fürdőintézetben létező távirda és levélszekrény a vidéki, — az óránként kikötő gőzhajók, s társaskocsik és a most megnyiló közuti vaspálya,
Pesttel, Budával
és a zugligetteli közlekedést
élénken fenntartják.
A abudai
császárfürdöi
igazgatóság.

VALÓDI PAGLIANO-SYRÜP.
.

. . .

iiJesrállítva, különböző
• i

.r 1 1 ! ± _ ~

I_J;1M —U

J ó z s e f

gyógyszerész urnál Pesten, király-utcza 7. sz. alatt. — Kgy üveg ára 1 ft. 50 kr.
Egy tuczttt ara 14 lt., '/> tuczat 1 ft.
fUT* Az ismételadók igen kedvezö engedményben részesülnek. *^B@
E szörp tisztítja a vért, eloszlatja a megromlott nedveket, megritkitja és megjavítja azokat, következésképen mindazok, kik e szörpöt havonkint két napon át
használják, jó egészségnek örvendnek. E szörp sok oly betegséget meggyógyít,
melyeknél az orvosi szer csekély javulást eszközölt.
104 (3 —12)
Épen most érkezett meg egy friss szállitmány, melynek valódiságáért kezeskedtetik.

A jelen idényre
ajánlják

FISCHER J . U FIAI
Pest, béosi-atcza 2. szám,
dusan berendezett

liölo y-di\ aí-iai

N T Mindcimeinü bel- s külföldi természetes *&§

ÁSVÁNYVIZEK

az ezidei töltésből megérkeztek, ezek közt a hirneves korünyiczai is, s folyvást friss minőségben kaphatók:

Édeskuty L.

Pesten, József-tér 12-dik szám alatt,

115 (2 — 3)

121 (1-2).

Legujabb s legjobbszépitőszer Párisból!!
Lait de Venus és Créme de Venus.

A hatás meglepő, minthogy már rövid használat után szép fehér
s gyengéd arcz-szint idéz elé.
Ára mindkét szépiiö szernek 4 ft., postán küldve 35 krral több.
Egyedül valódi minőségben kapható:
Pesten, váczi-utcza 21-dik sz. a., a „Minervá"-hoz.

Ötödik kiadás,
(magyar nyelven második.)

LILIOM-VIZ.

A nemi élet

Franczia- és Angolorízég legeltó orvsai által ajánlott bámulatos sikerü

szépitö- és inosdé-viz,

me
zei
tokát, szóval
.
rokat kezeket hófehérré, puhává, finommá teszi,, 3 azoknak friss ifju kinézést
kölcsönöz. - Ára 1 naf*y palaizknak 2 ft.50kr. Ara 1 kis palaczknak 1 ft. 3 0 kr

LOHSE szakáll és szemöldök növmíö-szere.
(Cydonia Créme.)

Ezen szer egy év slaít európai hirre vergődött, miután ezer meg ezer férfiu
tömött szakállát, s számtalan hölgy s?.ép tömött, sötét szemöldökét nyirt tőle.
A szakállnak a kivánt állást lőhet vele adni, a a vöröses vagy szinthagyott
8elyeu>fínom«k, « a hajhox hasonlók lednek általa.
•
JKF" E'. y eredeti tégely ára í ft. 50 kr., egy kisebb tégely ára 1 ft. 30 kr.

Középponti raktár: LOIISE-nál Berlinben, Jiigerstrasse 46.

J B ^ ^ E ^ * A porosz kormányzó herczeg, a saehsen-meiningeni hg., Schwarzen™|BP
burg, Sondershausen és Lippe herczegek udvari 3zállitója.

Pesten kapható a főraktárban: Török J.
király-utcza I-ik szám.

párisi újdonságokat (Nouveautés de Páris.)

110 (2-6)

(8—12)

titkai s veszélyei,

Értekezések nemzés-,terhesség-, ön
fertőzés-, magömlés-, sápkór-, fehérfolyás-, k'izösülési tehetetlenség-, női
magtalanadról stb., ez utóbbi betegségek óv- és gyógymódjaival.
Függelékksl a bujakóri ragályzásról
és Dr. R o d e t , lyoni orvos

ragályelleni legbiztosb óvszeréről,

a férfi és nöi ivarszerek boncztani ábráival.

Ára : 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több
utó vétellel 40 kr. több.
Megrendelhető szerzőtől következő I
czim alatt:

Dr. EiSer V. P.

Mindennemű

takarópapiros
(Makulatur)
kapható Pesten, egyetem-utcza J-ik s*

Siketség gyógyítható.
Ocisner Louis urnak Berlinben !
Folyó évi márcz. 11-ki igen becses
levelére van szerencsém önnek tudtára
adui, hogy leánykám hall tehetsége a
számomra küldött hali-gyapot használása által már annyira javult, hogy
megszólításomat 6 - 8 lépésnyi távolságra megértöleg hallja Minélfogva
kérem (itt következik az ujabb megrendelés)
Ucisíkow. ápr. Koztowxki M.
2. 1868.
g. k. p l é b á n o s .
ffl&" 5 forint bérmentes beküldése
mellett megrendelhető Louis Öelsnertöl Berlinben, neue Schönhauserstrasse 12. sz. a.
I U (1)

Páston József-utcza 66-ik
56(10-12)
saját házában.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-utcza 4-dik szám alatt).
IOÖ

Pest, május 24-én 1868.
Elöfizetési főitételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
$PP- Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jság és Politikai Ijdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeüe Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Dr. Balassa János.
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vácii-utcza, „a nagy Kristóf" mellett.

21-ik szám.

Balassa János, az egész országban, sőt a bécsi egyetemen már ekkor szervezve volt
a külföldön is méltó tisztelettel ismert kitünő mütő-intézetbe, hol két év lefolyása alatt
orvos, európai hirü műtő (operateur), orvos- j minden alkalmat felhasznált, hogy magát
egyetemünk egyik fódisze s a tudományos különösen az operatív sebészetben kikémütö sebészet megalapitója hazánkban, e pezze.
héten ülte meg tanárságának negyedszáza1841-ben már mint okleveles mütö, a
dos jubileumát, hálás tanitványai, orvos- és bécsi közkórház egyik sebészi osztályára
tanár-társai s számos tisztelői körében és neveztetett ki másodorvosnak, de az egész
örömére. Érdekesnek tartjuk ez alkalomból éven át önállólag müködött, mint helyettes
egy futó pillantást vetni e 25 éves tanári és főorvos, az év elteltével pedig Schuh tanár
orvosi pályára, melyből megtanulhatjuk, mellé kórodaí segédül neveztetett ki. Ezen
hogy a szorgalommal és kitartással párosult uj állomáson, mely nevét nagyobb körben
tehetség, a hivatását megértő lelkiismeretes is ismertté tévé, szintén csak egy évig mabuzgalom több jót tehet, több
szenvedést szüntethet meg, több
könyet törölhet le, több hálát
és áldást von maga után, mint
mennyit a legbőkezűbb adakozó dúsan osztogatott adományai képesek eszközölni.
Balassa János 1814. május
5-kén született Sz.-Lőrinczen,
Tolnamegyében, hol atyja köztiszteletben álló evang, lelkész
volt. Iskolai tanulmányait a
szt.-lörinczi algymnasiumban
atyja közvetlen
felügyelete
alatt kezdte meg, majd Sopronban folytatta s a pozsonyi
lyceumban fejezte be, mindvégig kitünő sikerrel, már ekkor
is fényes jeleit adván szellemi
tehetségeinek. Iskolái végeztével 1832-ben Pestre jött az alig
18 éves, nagy reményre jogosító ifju, s itt az egyetemen az
orvosi szakra iratta be magát.
Az elméleti és előkészitő tudományokat az elsö három év
alatt a pesti egyetemen hallgatta, a két utolsó gyakorlati
évet pedig a bécsi egyetemen
töltötte s az orvosi szigorlatokat is ez utóbbi helyen tette le
1838-ban oly szép sikerrel,
hogy a bécsi egyetemi tanárok
Dr. B A L A S S A
JÁNOS.
legnagyobb részének figyelmét
magára vonta. Mesterei és pártfogói között radt, mert már az 1843 dik év május haváelsö helyen kell itt fölemlitenünk Wattmann ban a pesti kir. egyetemen megürült sebészi
Jozsef tanárt és kitünő műtőt, kiről Balassa tanszékre neveztetett ki tanárul. Mielött
is mindig a leghálásabb elismeréssel szokott tanári székét elfoglalta volna, több hónapig
Megemlékezni. Főleg Wattmann pártfogá- tartózkodott külföldön, különösen Párisban,
sának köszönheté, hogy 1839-ben fölvétetett tudományos ismeretei gyarapítása végett.

Söt tanársága késöbbi idejében is a szünidőket rendesen arra használta fel, hogy
külföldön önszemeivel észlelje a tudomány
haladását s tanulmányozza az ujabb sebészi
vívmányokat. Ez uton vált aztán lehetővé,
hogy mig egyetemünk minden más szakmában mindig a bécsi egyetem uszályhordozója
volt, a sebészetben függetlenül a bécsi iskolától, a franczia sebészek találmányai rendesen sokkal korábban alkalmaztattak itt,
mint Bécsben.
Mint műtő-sebész szakmájának legnehezebb, de egyszersmind legszebb ágát, az
ugynevezett képlő mütételeket
* üzte legnagyobb előszeretettel
s vitte oly tökélyre, minőről
nálunk azelött álmodni sem
mertek a sebészek. Százakra
megy azok száma, kik orr nélkül, eltorzult arczczal és ajkakkal fordultak Balassához, s kik
müvészi keze alatt szabályos
arczot nyerve, megint megjelenhettek az emberi társaságig
ban a nélkül, hogy továbbra is
j^\
szánalom vagy gúny tárgyai
lettek volna.
A tanári széken ép ugy kitünik előadási modora, mint
tanitványai iránt mindenkor
tanusitott barátságos, lekötelező bánásmódja által, ugy
hogy tanitványai egyiránt tisztelik benne a tudóst és embert.
Előadása szabatos, választékos,
a tárgyat teljesen kimeritő, fejtegetéseit rendesen csöndes,
nyugodt hangon kezdi, de minél tovább halad, annál inkább
felmelegszik, s afigyelmetnemJP'
csak leköti, hanem mintegy
magával ragadja.
'
Ki Balassát ismerni akarja
s fogalmat akar magának szerezni müködése áldásos voltáról, az menjen el egy előadására s a zsufolásig megtelt előadási terem meggyőzheti felőle, hogy tanitványai örömmel sietnek tanításait hallgatni;
ott láthatni, minő feltétlen bizalommal vetik
alá magokat a betegek a legveszélyesebb
mütételeknek is, s az előszobába és lépcsőterembe vetett egyetlen tekintet elárulja,

