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ÁRJEGYZÉKE
szón ''• *'» •?• * :

LEGUJABB MAGYAR KONYVEKNE
melyek

Heckenast Gusztáv kiadó-hivatalában Pesten,
egyetem-utcza 4-ik sz. a. megjelentek, és minden könyvkereskedésben kaphatók:

Sk.

Goethe. Az ifju Werther keservei. Forditotta Bajza jené.
12-rét. (191 lap.) Fűzve 1 ft. Diszkötésben egy fényképpel 2 ft. 40 kr.

Henszlmann Imre. A székes-fehérvári ásatások
eredménye. Kilencz kőre rajzolt táblával. 4-rét. Boritokba füzve ára 5ft.

g G. C. Koránk igényei szerinti gyakorlati meZÖ* g a z d a t i s z t .
Egyuttal czélszerü és tanulságos kézi-kftnyv a földbirtokosok, bérnökök, mező-
gazdaság-intézók, kezdő-gazdák s tanonczok, szóval mindazok számára, kiket
érdekel a gyakorlati mezei-gazdaság, az ötödik kiadás nyomán hazánk viszo-
nyaihoz alkalmazva, átdolgozta Reischer Endre, volt keszthelyi gazdasági tan-
intézetben vegytan, gazdászat-, műtan- és számvitelnek tanára. Nagy 8-r. (437 1.)
Borítékba füzve ára 2 ft. 60 kr.

Magyar gazdasszony teendói LÍ!:éTéZ
I Md I (N ) F

g ;
hajadonok számára. Irta Medve Imre. (N. 8-rét. 500 lap.) Füzve 2 ft.

Farkas Mih., dr. Takarmány-növények ismertetése
és tenyésetése, rétmivelési és takarmányozási naptárral és számos fametszvény-

l f l i l á í 8 é B í t é k b f á 50 k
y , y

nyel fölvilágosítva 8-rét. Borítékba füzve ára 50 kr.

I inát Ril l l ini t n r t í í n p t Izraelita iskolák számára. Magyarra
j j i po i . D i m i a i l o n e n e u á t t e t t e L 6 » Tóbiás. 8.rét. (236 iap.)

Asbóth L. A hadvezér és a hadtudomány alapelvei.
Az újabbkori hadjáratok történetével felvilágosítva. Két kötet. 8-rét. (320, 349 1.)
Füzve 5 ft.

Zilahy Károly. Magyar koszorúsok albuma, töi a* *
jellemrajzok. Mutatványokkal és tizennégy aczélaetszettel. Nazv-8-rét (120 lani
Diszkötésben 5 ft.

Bajza összegyűjtött munkái.
1 I o (cic\n 001 níií ooc 011

kiadás Toldy
^j szerzö arczké-

pével. Hat kötet. 8-r. (207,221, 206,236,215, 256 lap.) Nyom. papiron füzve 4 ft.
yelin-papiron, diszkötésben g ft_

Virág Benedek. Magyar századai és poetai munkái.
Harmadik kiadás Toldy Ferencz által. A szerző arczképével. Hat kötet. 8-rét
(252, 218, 193, 191, 224, 289 lap.) Nyom. papiron fűzve 4 ft.
Velin-papiron, diszkötésben g ft.

Gróf Széchenyi István politikai iskolája, saját müveibői
á l l i K k N 8 é ( 8 8 l ) Á fy p

összeállitva. Két kötet. N.-8-rét (884, 456 lap). Ára füzve 6 ft.

Borítékba füzve 60 kr.

I T í i l n n f i i t r í r p í í S t a z ideiglenes törvénykezési szabályokhoz. Az 1862-ik1

IVUIUII l U ^ g O i e f t . deczember hó 12. és 20, ugy 1864-iki február hó 29-én kibo-
csátott bélyeg- é8 illetékszabályok. Az összes pótrendeletekkel kiegészítve és
felvilágosító jegyzetekkel kisérve. 8-rét. ( I l l lap.) Borítékba füzve 1 ft.

Három fontos vélemény Renan „Jézus élete" felett.
Különféfe theologiai szempontokból fejtegetve. Eltester H. potsdami lelkész,
Van Osterzee S. J. utrechti hittudor és tanár, és ifj. Coqnerel Athanas párisi
lelkész által. Magyarra forditotta Tarkos István. 8-rét. (168 lap.) Boritékba
fűzve ára 80 kr.

Salamon Ferencz. Magyarország a török hóditás
korában. Nagy 8-rét. (431 lap.) Boritékba fűzve 2 ft. 80 kr.

7aohnhha HAnrilr tA i hitílt rírái K i v á l o S» t v a «« foHitva SzászASCnOKKe r ienr iK után iVllIldl Vrdl. Károly magyar tud .akadémiai
tag által. Két kötet. 8-rét. (348,441 lap.) Boritékba füzve 2 ft 50 kr.

Jancsovics István. Kirándulás Istambolba az i863ik év
április havában. Tizenhét aczélmetszetü képpel, és Velencze városának és vidé-
kének térképével. Nagy 8-rét (121 lap.) Diszkötésben 5 ft

Dr. Ballagi Móricz, tanár. Uj teljes magyar és német
szótár, tekintettel az egyes szók helyes kiejtésére, rokonságára, valamint azoknak
bajlitása, füzete a különböző értelmeinek körülírás által meghatározott szabatos
előadására, különös figyelemmel levén a természettudományokban, az uj törvény-
kozásban, a kereskedelemben stb. szokásos szak- és műszavakra. Magyar-német
rész. Második bővített kiadás. 8-rét. (723 lap.) Boritékba füzve 4 ft.
Angol váazonba keményen kötve 5 ft.

Julia.
ritékba füzve 2 ft. Diszkötésben

l Jó tanácsok világba lépő fiatal leányok
'• számára. Kis nyolczadrét. (482 lap.) Bo-

2 ft. 80 kr.

Tarkanyi Béla. Hajadonok őrangyala. ^
tató papiron két képpel vászonba kötve 1 ft.
Velinpapiron öt képpel bőrbe kötve, aranyvágással 2 ft. 60 kr. Diszkötésben 5 ft.

A magyar ember
2 ft. Postán bérmentesen küldve

szer-
kötet

2 ft. 50 kr.

LidJ as 1848-ki és 1849-ki magyarországi
hadjáratból. Második kiadás. Két kötet.

8-rét. (I. 288, II. 160 lap.) Boritékba füzve ára 3 ft

Horváth Mihály. A magyarok története 3SS2ÍJSf*ÍÍT?o?;
kiadás. 8-rét. (586 lap.) Ára fűzre 2 ft. 50 kr. Vászonba kötve J a V ISft.

Ökröss Bálint. Magyar polgári magánjog e tarvényke-
zési eljárás a legujabb törvények és legfelsőbb rendeletek nyomán, jogtanulók
használatára. 8-rét. (372 lap.) Boritékba füzve ára 2 ft.

Kautz Gyula, jogtudor. Politika vagy országászattan,
tekintettel a két müvelt világrész államintézraényeire és törvényhozására rend-
szeres kézikönyvül. Nagy-8-rét. Két kötet, füzve 4 ft.

I r o d a l m i k inCStár. IX-X. kötet. Szerelem dalnokai. XI-XII. Élet-
iskola. Gyöngymondatok, arany igazságok a bel- is külföldi remekírók munkaiból-
Füzve egy-egy kötet 70 kr. Diszkötésben egy-egy kötet 1 ft.

I T i a h h mf l f fVí i r l f l n t n c o l r P e t o f i t o 1 ""Ur- (Petófi S.arczképével.) K. 8-r.UJaJJD i n a g y a r i d l l l U S U l i . (320 lap.) Füzve 2 ft. Diszkötésben 8 ft.

Gr. Majláth J. Magyar regék, mondák és népregék.
Forditotta Kazinczy Ferencé. Kiadta Kazinczy Gábor. 8-rét. (VI. 361 lap )
Boritékba füzve 2 ft. 60 kr.

Frankenburg Ad. Az öreg Bolond Miska kalandjai,
•Bárazon és vizen, mennyben és pokolban. 8-rét. (287 lap.) Fűzve 2 ft.

Kautz Gyula. Nemzetgazdaság- és pénzügytan.
Rendszeres tan- és kézikönyvül. Füzve két kötet 4ft.

N é ' k u l o z D e t l e n segédkönyv, mely a történelem, természet i egyéb
. tudományok és müvészet köréből lehetőleg minél több érd«ke» tár-

gyat és egyéniséget betüsorozatos rendben megismertet Tiz kötet: A—Zwingli.
Ára egy kötetnek 1 ft Ut kötetben vászonba kötve 12 ft.

OllendorífH.G. eredeti angol nyelvtani uj tanrendé,
melyet követve, nehány hónap alatt lehet olvasni, irni és beszélni tanulni.
A magyar tanulók használatára átdolgozta Egán James. Fűzre 1 ft. 60 kr.

Okrucky Justinián. Magyar-olasz nyelvtan,
olasz nyelvet tanitó segitségével, vagy anélkül is megtanulni. Füzve 1 ft.

Schwiedland Frigyes. Franczia nyelvtan, (se* uP,
Füzve 1 ft. 60 kr.

Figyelmeztetés a t. cz. Tidéki közönség számára, különösen oly helyekre nézve, a hol könyvkereskedés nincsen. —
Megrendelések a fennhirdetett könyvekre egyenesen n fennevezett kiadó-hivatalhoi intéihetök, a mely a szétküldést

pont»»an poata-uton eszközlendi, és pedig azon esetben, ha a megrendelt könyvek összege legalább 2 ftot tesz, bér mentese*. Az illető összeg
vagy előre beküldendő a kiadó-hivatalhoz, vagy a könyvek átvételekor a posta-hivatalnak kifizetendő.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala. '
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utcza 4. szám alatt Pesten, 1864.

Pest, junius 19-én 1864.

Elöfizetési föltételek 1864-dik évre : 2JBF*" Hirdetési dijak, a Vasárnapi (Jjság és Politikni L'jdonságokat illetőleg, 1863. novem-

Ujdonsá^ok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

ber l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszőri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szá-
mára hirdetmények elfogad, Hamburg és AKonában : HaaHenstein és Vogler. — M. Frankfurt-
ban : Otto Moílien és Jaepjer könyvkereskedése; Becsben : Oppelik Alajos, — és Pesten : a ker-
fésai-KazdHMjiati ügyiifikség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás ntán 30 njkr.

, . m agyarországi, névszerint a Pest-
varosi polgárság és kereskedői osztály egyik
legérdemesebb tagjának arczképe áll elöt-
tünk. A rövid életrajz, melyet itt közlünk,
tanusitani fogja, hogy a polgári élet gyakor-
lati pályáján mennyi érdemet szerezhetni, s
mily tisztelt névre tehetni szert, ha keblünk-
ben a jó és nemes iránti érzelmet ápoljuk, s
a közügy iránti szeretet hevétől vagyunk
átmelegülve.

Nádosy István, a köztiszteletbenálló pesti
polgár, 1794. decz. 24-én született Enesén,
(jyörmegyében, hol atyja közbirtokos volt.
Algymnaziális iskoláit Győrött
végezvén, ugyanitt lépett a ke-
reskedői pályára. A tanulási időn
kivül, még két évet mint segéd
is ott töltvén, további kiképezte-
tése végett az ország fővárosába,
Pestre jött. — Itt mint segéd
i L U z l e t v e z e t ö h a t évet töltvén,
1825-ben saját kereskedést nyi-
tott, melyet félévig egy barátjá-
val társaságban, azután egyedül
folytatott. Ki ne ismerné a fe-
hér oroszlánhoz- czimzett po S z .
W k e r e s k e d é s t P t l e g é l é n P e b b
helyén, a vácziutezában, m e l v
tulajdonosának,NádosyIstváMakszorgalma s becsületessége Tot
tán nemcsak hamar jött j ó h i r ü
dejó brnevét közel 4 0 J é v e n á t
mindvég lg meg is őrizte. Három
évvel ezelött a rendezett üzlet
Nádosy István két fiára szál-
lott át.

De nézzük Nádosyt a közélet
terén, 8 ugy találjuk, hogy pol-
gártársa! között már évek hosszu
folf í \ \ m e S k ü I ö n b ö z t e t e t t állást
^ l - M u n k a b i r d férfikora évei-

tol kezdve önzéstelenül, a ió ücr
iránt lelkesedve fárado
czélok előmozditásáb/n

AWt^™ ma^hTtotí
Az 1843-ban megalakult ,^.

reskedelmi betegápoló és nyuqdin-
egyletnek" ö volt egyik elíu alapitója és \
létrehozója; s ezen mtézet jelenleg P

m á r oly I
rendezett állapotban van, hogy párját ke-
resi a birodalomban. r J

A pesti „gyermekkórház" alapitásánál
szintén ő volt egyik fötényező; ő volt egyik
legmunkásabb választmányi tag a kórház •

N á d o s y I s t v á n .
épülete fölépitésénél; sok éven át ő kezelte
az intézet pénztárát, s az ennek javára en-
gedélyezett sorsjátékot Frankenburg Adolf-
fal együtt ö rendezte. — Résztvett az or-
szágos „kisded-óvóképezde" felállításában,
ugy szintén a „miiegylet" alakulásában s
virágzásának előmozdításában. A pesti első
„takarékpénztár1 létrehozásánál is fáradhat-
lan volt; késöbb a kölcsönösen „biztositó-
társaság" igazgatója is lett. Röviden mondva,
a közelebb lefolyt három évtizedben főváro-
sunkban alig keletkezett jótékony és köz-
czélu intézet, melynek alapításában Nádosy

N A D O S Y I S T V Á N .

István, mig testi ereje engedte, nem fárado-
zott volna.

A pesti kereskedői osztály érdekeire
nézve nagy fontosságu ügy volt a „boltb'r-
ség" czélszerü rendezése. E körül is Nádo-
synak, mint a boltör-egylet sok éven át volt
elnökének nagy érdemei vannak. Ezen el-

nökségről közelebb történt leköszönése al-
kalmával az egylet Nádosy István iránti
elismerését és háláját jegyzőkönyvileg és
küldöttségileg kifejezni határozta, s egyuttal
megkérték a tisztes ősz hazafit, hogy arczké-
pét örök emlékül az egyletnek engedje át. A
Barabás által művészileg festett kép most a
kereskedelmi testület üléstermét disziti.Hogy
mint ez utóbbi testület tagja is régóta birja
a közbizalmat, az is tanúsítja, hogy 1844-
ben váltótörvényszéki kereskedői ülnöknek
választatott meg, mely diszes hivatalt hét
éven át hiven viselte. 1842-ben a kereske-

delmi vasárnapi iskolai választ-
mány elnökéül is megválasz-
tatott.

Áttérünk a N á d o s y iránt
nyilatkozott közbizalomnak más
nemü bizonyítványaira. Midőn
1844-ben a magyarországi kirá-
lyi városokat átvillanyozta azon
eszme, hogy az addigi frakkos
polgár katonák helyett magyar
öltözetü polgár•-'órhadak állíttas-
sanak , és ezen ügy Rottenbiller
Lipót akkori alpolgármester in-
ditványára el is határoztatott:
akkor is Nádosy István felé for-
dult ismét a bizalom és az ujon-
nan alakult polgári zászlóalj pa-
rancsnokául, főkapitányi rang-
gal őt választották polgártársai.
Még sokan vagyunk, a kik öröm-
mel emlékszünk e csinos polgár-
hadra s annak deli, férfias főka-
pitányára.

Az 1848. évi pestvárosi tiszt-
ujitásnál ő volt azon tizek egyike,
kik a tisztujitást vezették, s ezen
kitüntető bizalmi functióban az
1861-ki tisztujitásnál is ujra ré-
szesült.

Nem emiitvén itt azon tulaj-
donságait, melyekről bővebben
szólani nem kell, (miután azokat
ugy is minden jóravaló ember

• kedves kötelességének ismeri),
hogy t. i. rendithetlen jó hazafi és a magyar

ltodalom buzgó pártolója : szólanunk kell
még az egyház körüli érdemeiről.

Midőn a pesti ág. hitv. ev. magyarok
1836 ban önálló egyházat kívánván alapi-
tani, a közgyülés azt határozá, hogy e ki-
vánságuk csak ugy teljesülhet, ha a közpénz-

25-ik szám. Tizenegyedik évfolyam.

a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok ígvütt : Egész évre 10 ft Fél évre 5 ft.
8 a p a n V a s«rnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. - Csupán Politikai !



tárba 4000 pengő ftot befizetnek : Nádosy
István volt azon buzgó hivek egyike, ki
e végre nemcsak maga áldozott, hanem kü-
szöbről küszöbre járt, mig az összeg ki-
került.

Az igy 1837. nov. 11-kén megalakult
gyülekezetben Rajcs Sámuel halála után
ezen egyház felügyelője lett s e hivatalt több
évig viselé, addig t. i. mig az egyház ugy
megszilárdult, hogy aztán minden eshető-
ség ellen biztositva lett. Jó lélekkel elmond-
hatjuk, hogy mind a pesti magyar, mind az
összes egyházban 40 év óta nem keletkezett
eszme, nem gyült áldozat, melyben Nádosy
Istvánnak kitünő része ne lett volna. A leg-
illetékesebb kútfőből tudjuk, hogy a lelkészt
anyagi gondoktól megóvni s jövedelmét nö-
vekedő családja s állásához képest titkon és
nyilván szaporitani soha mind e napig meg
nem szünt. A presbyteri gyülésekbeu, mig haj-
lott kora nem gátolta meg, szorgalmasan részt
vett s kiváltképen nézetei és tanácsai józan-
sága, részrehajlatlan igazságszerete s az el-
lentétes véleményeket ügyesen közvetítő és
kibékítő szelleme, kiváltképen pedig azon
gyakran bámult ügyessége által tünt fel,
melylyel a tanácsban megérlelt eszmét életbe-
léptetni s gyakorlatilag megoldani és keresz-
tülvinni tudta. Az egyház benne egyik leg-
érdemesebb Nestorát tiszteli.

Nádosy eredeti családi neve Tersztyánszky
volt. De a győrmegyei Trsztyánszky-család
két tagja : az itt ismertetett István és bátyja
Pál, legfelsőbb engedély következtében s az
1840-iki évben ujonnan kiállitott nemesle-
vél szerint, nevöket Nádosyra változtatták,
a mi annak idejében s az akkori törvények
szerint Pestvármegye közgyülésén ki is
hirdettetett.

S e rövid vázlat is eléggé mutatja, hogy
a magyar nemes ember fia, ha akarat és te-
hetség központosul benne, a polgári pályán
is a legszebb hatáskört teremtheti magának
s müködése közhasznu, a jelen és jövő nem-
zedék elismerésére méltó lehet.

Egy jelenet a tizek tanácsa eiőtt.
(Egy kftllöhli tourista jegyzeteiből.)

A féltő gond, melylyel a velenczei köztár-
saság dogeja és tanácsa tekintélyüket fenn-
tartották, s a szigoru következetesség, mely-
lyel önkény-uralmukat érvényre emelték,
sokszor képezte regények nagyszerű leírá-
sainak és szinmüvek hatásos jeleneteinek
tárgyát; mégis azt hiszszük, hogy a tizek
tanácsának történeti fejlődését és müködé-
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valóságos forradalmat idézett elő, folytono-
san fenyegették az uj kormányzatot.

Gradenigo Péter dogé tehát, a folyvást
forrongó elégületlenek fölfedezése és elité-
lése végett, megalkotta a „tizek tanácsát."
Eleintén csak két hónapi tartamra volt e ta-
nács megállapitva, hanem aztán — hogy
mindig akadt dolga, — fennállása egy évre
határoztatott, mig végre 1835 ben a dogé és
nép egyesitett akarata folytán állandóvá
vált.

Igy származott tehát azon jogosan ret
tegett titokteljes rendőri és birói hivatal,
mely oly kegyetlenül őrködött az ariszto-
kratikus polgárzat épségben maradása fö
lőtt, s oly szörnyü rendszerességgel üldözte
és büntette, a kik az uj szabályok ellen szó-
val, tettel vétettek, vagy csak gyanúsaknak
látszottak is.

Loredano dogé alatt — a 16. században,
— még három államtanácsos lőn kinevezve,
különösen az arisztokratia részéröl, mely a
köztársaságban a kormány szellemi túlsúlya
fölött őrködött. Ezek aztán még nagyobb
igyekezettel akartak megfelelni hivatásuk-
nak. Minden névtelen jelentés elegendő volt
az üldözés megkezdésére, s hogy e följelen-
tések annál könnyebben legyenek eszközöl-
hetök, a doge-palota kapuja mellett a Márk-
tér felől érczoroszlán alakjában egy levél-
gyűjtő szekrény volt alkalmazva a tizek ta-
nácsának szóló levelek elfogadására.

A följelentések e titkos módja sok alkal-
mat nyujtott különféle titkos boszu kielégi-
tésére. Számtalan alkalmatlan vetélytárs,
vagy valami osztozkodásnál fölöslegesnek
itélt rokon lőn titkos följelentés, gyanusítás
által eltávolítva.

A birák eljárása szerfölött sommás volt.
A följelentett szerencsétlent többnyire éjjel,
teljes csendben rohanták meg és ragadták el
az inquÍ8Ítió szolgái. Néha törvényes idézést
mutattak neki, a vége azonban mindig az
volt, hogy mennie kellett, akár akart akár
nem. A bebizonyult vétségek és kihágások
büntetése vagy titkos kivégeztetés, vagy
fogság vagy nagy mennyiségü pénzbírság
volt. A kik — nagy néha — tisztáknak ta-
láltattak a vádtól, elbocsáttatásukkor eskü-
vel fogadták, hogy az egészet titokban tart-
ják s bizonyára eléggé meg voltak ijesztve,
hogy eskütétel nélkül is lehetőleg óvakod-
janak az inquisitorokkal való érintkezéstől.

A doge-palota megett a hírhedett bör-
tönépületek emelkedtek, melyekben nyirkos
földalatti lyukak szolgáltak a foglyok sir-
jául; a szintén hires ólomfedelek alatt vol-
tak az ugynevezett ólomkamrák, melyekben

sét röviden tárgyalni nem lesz egészen ér ; azon bünösöket tartották fogva, kiket az
dektelen. ..ólom által kifejlődött rosz légben hamar el

Sokan vannak, a kik hallottak felöle, de akartak tenni !áb alól. A doge-palota és az
tulajdonképeni lényegével mégsem tudtak { államfogházak között levő csatornán, a most
tisztába jönni.

Velencze addigi demokratikus kormány-
formája, a tizenharmadik század vége felé
arisztokrata olygarchikussá vált, azaz a
nagy népgyülés helyett, mely azelőtt intézte
az állam sorsát, egyes kiváltságos nemesek,

kiknek nevei az ugynevezett arany
könyvbe beirva voltak, — vették kezökbe a
kormány gyeplőit.

Ez a mellőzött családok és számos egye-
sek között, kik magukat tekintély, vagy va-
gyon tekintetében sértve érezték, valóságos

ejfal ázott ugynevezett sóJwjok hidja vezetett
áj. Közönséges hiedelem volt, hogy aki egy-
sí^r *-. hidon átment, nem látta meg többé
Velencze ragyogó napját.

, #rfl mindinkább elharapózó szokássá tette,
a "rnagánboszu kielégitésére az államhata-
lma vaskarját használni. A bravók nemes
h u z a l á t végső veszedelem fenyegette; ugy
voltak, mint a fuvarosok a gőzmozdony al-
kalmazása által. ! - Most a velenczei nobili
nem igen fordult a bravók tőréhez ellensége

•felnémitására, hanem este szépen elsétált az

védelem hiányában sértett jogainak érvényre^
emelése végett különféle megtorlási módok-*"
hoz folyamodott. Egymást érte az összeeskf$|)
vés a dogé és aranykönyves nobilik ellen.
Ez összeesküvések s különösen egy ezek "kő-
zül, melyben a hires Tiepolo vezérlete alatt
sok nevezetes patriczius vett részt s mely a
pártosok makacssága és elszántsága folytán

ellenzéki pártot idézett elö, mely törvényes..érczoroszlány előtt, egy, annak torkába be-
hajitott levél megtette a többit, s mig az
ólomfödelek alatt epedő halvány viaszala-
kok száma rettentő mértékben megszaporo-
dott, a csatornák vizében nem lehetett annyi
holttestet találni, melyek sebei a bravók
ügyességéről tettek volna bizonyságot.

A tizek tanácsa egész a mult század
nyolczvanadik évéig gyakorlá hivatalát. A

mult században már igen ellazult volt; ha-
nem hogy mily szörnyü rend és következe-
zetesség, figyelem és biztosság volt értesü-
léseiben s a vádak elintézésében, arról szol-
gáljon bizonyságul a következő való tör-
ténet,

May Angelo, genuai szobrász, elismert
és tekintélyes müvész, 1716 táján meghivást
kapott Velenczébe, hogy ott a ,,San Gior-
gio Maggiore" templom némely faragványait
kijavítsa, s egy pár uj szent szobrot készít-
sen Jó ajánlólevelei voltak Velencze több
előkelö házához, hanem May nem igen hasz-
nálta az alkalmat, hogy látogatásokat te-
gyen. Szorgalmasan dolgozott, s igen vissza-
vonultan élt.

Egy délután az egyik homlokzat igazí-
tásával foglalkozott a templomban, midőn a
nyilt ajtón két csinosan öltözött fiatalember
lépett be. Idegenek voltak, s ugy látszott,
hogy tanulás végett időznek Velenczében.

May egy futó pillantásra méltatta őket.
Öltözetükről itélve, francziáknak tartotta
öket s minthogy a francziákkal teljes életé-
ben nem sokat törődött, nem gondolt többé
velök, hanem tovább akart dolgozni.

De nem ugy a francziák, a kik valószi-
nüleg megörültek, hogy az üresnek hitt
templomban egy látszólag értelmes emberre
akadtak, ki kérdéseikre meg fog tudni
felelni, melyeket tapasztalásuk bővítése vé-
gett tesznek.

Körül is fogták a szobrászt mindjárt,
s miután először a nagy meleget elátkozták
és müértő szemekkel vizsgálva müvét, a fö-
lötti megelégedésüket kifejezték, áttértek
czélukra, hogy t. i. tanuljanak valamit. —
Kérdezősködtek a szép templom történeté-
ről, a szobrok késziröi s más ilyes tudós
érdekü tárgyak felöl. May a legkészségeseb-
ben, de hideg udvariassággal felelt nekik.
Mindenről tudott felvilágositást adni.

A francziák, ugylátszott, kellemesnek
találták a templom hüsér a künn uralgó és
épen elátkozott meleg helyett; leültek" egy-
egy kődarabra és folytatták beszélgetésöket,
inkább egymással, de ugy, hogy a szobrászt
is bele-bele vonták.

Ez látta, hogy derék, tisztességes embe-
rekkel van dolga, s magában szinte bocsá-
natot kért tőlük a francziákat épen nem
megtisztelő előbbi gondolkozásmódjáért. A
beszéd mindig érdekesebbé vált; utóbb el-
tért a müvészi tárgyakról s nagy kanyar-
gások után közdologra s végül különösen a
velenczei köztársaság kormányzási rendsze-
rére tért át.

Hárman voltak a templomban, s rövid
idö alatt igen megkedvelték egymást.' — A
francziák szokásos könnyelműségükkel tár-
gyalták a dolgot; nem látszottak tudomást
sem venni arról, mily veszedelmes tárgyat
érintettek.

A szobrász már inkább birt sejtelmével
a veszedelemnek, de ö jónak tartotta a kor-
mányzati rendszert, igy hát — hogy uj ba-
rátait meggyőzze, — védelmére kelt a hazai
intézménynek, melyet azok megtámadtak. A
nemzeti büszkeség dolgozott benne, mely
nem engedé, hogy egy idegen sépen a fran-
czia nemzet fiai valamiről, a mi az ö hazá-
jában tisztelet tárgya, megvetéssel szólja-
nak. Arról nem akart tudomást szerezni,
hogy az a tisztelet r&rgya egyszersmind
mily jogos félelem tárgya is, és meggyőző-
dése szerint bátran beszélt védelmezésében.

A francziákat az ellenállás még inge-
relte. Gondolták, hogy itt most okokkal
harczolhatnak és szenvedélyesen hordták
elő nagybecsü politikai és társadalmi tudo-
mányukat. A szobrász, a mennyire lehetett,
megfelelt mindenre; de természetes, hogy
nyaka.3 ellenfeleit nem győzhette meg.

Már egészen kimelegedtek a hűvösben a '
vitatkozás miatt, midőn az egyik franczia j
órájára tekint s figyelmezteti társát, hogy I
már mehetnének is. Igen cs nos óra volt, a '
melyre tekintett; akkoriban becses ritkaság.
A szobrász érdekelten bámulta meg, és csu-
dálkozását ki is fejezé, a mi a tulajdonosnak
nem kevéssé hizelgett.

Távoztukkor kezet szorítottak a müvész-
szel, s csak ekkor tértek ismét a vitára
vissza.

— Akármit mond on, — szólt az egyik,
— a tizek tanácsa gyalázatos önkényes in-
tézmény, és szégyen a népre, mely magát
szabadnak vallja, hogy megtűri. Különben
mi azért jó barátok maradunk s én csak saj-
nálni tudom önt, hogy olyan roszul gondol-
kozik.

_ A müvésznek nem jutott eszébe, szintén
sajnálni a fiatal embert, a ki pedig sokkal
roszabbul gondolkozott nála. Még egyszer
megszorongatták egymás kezeit, aztán el-
váltak. ^

A müvész visszament munkájához, s nem
is gondolt az egész dologra egész másnap
estig, a mikor is két fekete álarczos tör-
vényszolga lépett be szerény szobájába, s
az egyik egy illedelmes meghivójegyet nyuj-
tott át neki a tizek tanácsától. Szerencsét-
lenségére belátta, hogy az ily meghivást
nem lehet csak ugy könnyedén visszautasi-
tani. Másrészről azonban nyugodtnak érezte
lelkiismeretét s némi kárhozatos kiváncsiság
ösztönzé, hogy örüljön ez előtte is rejtelmes
intézmény bövebb megismerésének.

Ellenmondás nélkül követte a törvény
embereit, kik egy gondolába vezették. Minél
közelebb értek a rosz emlékezetű Márk-tér-
hez, a mi szobrászunk annál nagyobb szo-
rongásokat kezdett érezni. Hátha mégis hi-
bás valami tekintetben? Nem tudta előbbi
nyugalmát visszanyerni. S annál gonoszabb
sejtelmek gyötörték, mert nem tudta, mivel
vádolhatják.

Sötét folyosón keresztül egy nagy te-
rembe vezették, melyet csak gyéren világí-
tott meg a padozatáról lefüggő lámpás. Egy
kerek asztal körül álczázott birák ültek; a
számukra nem emlékszik világosan. Ekkor
már annyira zavarban volt, hogy talán a
tizet is húsznak látta. Annyit tud, hogy so-
kan voltak.

Egy közülök, észrevehetőleg elváltoz-
tatott hangon, megszólalt s a szokásos kér-
déseket intézte hozzá : mi a neve? hány
éves? miért van Velenczében? stb. E kérdé-
sekre kitelhetöleg megfelelt a mi szobrá-
szunk; de már akkor, midőn a szót egy má-
sik biró vette át, s kérdé, hogy honnan
ismeri azt a két francziát, a kikkel az az-
előtti napon a templomban társalkodóit:
megrogytak térdei. Mint a villam, lobbant
fel agyában a tegnapi vészes társalgás em-
léke. Megijedt és átkozta magát, hogy miért
ereszkedett abba bele. Ime, most véres ta-
nuságot kell tennie azon két derék fiatal
ember ellen !

Remegő hangon válaszolá, hogy nem is-
meri öket bővebben; véletlenül kerültek
össze; még a nevüket sem tudja. — De meg-
ismerné ön öket, ha ismét találkoznának? —
kérdé a biró.

A szobrász nem merte tagadni, bár állitá,
iiogy jobban el volt munkával foglalva, sem
hogy Jól szemügyre vehette volna őket,

A biró meg látszott nyugodni. Erről a
tárgyról elég volt. May n a g v o t lélekzett,
hogy nem következett rögtön a szembesítés.
Nem tudott volna a két szegény fiatal em-
bernek szeme közé nézni.

Aztán elmondá a biró majdnem szóról
szóra az egész beszélgetést, mely tegnap a
templomban végbement, s kérdé a szobrászt,
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hogy ugy volna minden. A szegény, kék-zöld
szint váltott a miatt a pontosság miatt, mely-
lyel a biróság minden legkisebb részletről
értesülve volt. Bevallotta, hogy minden ugy
volt, csak némi szelídítő körülményt igye-
kezett elöadni; hogy az illető urak igen fia-
talok még, idegenek, nem szerezhettek bő-
vebb értesülést, mint a hogy neki szeren-
cséje van stb.

A biró utasitotta, hogy csak a kérdésre
feleljen, aztán intett a szolgáknak, kik az
egész vallatás alatt mögötte álltak, hogy
vezessék el.

Azok engedelmeskedtek s ujolag végig
vezették a szobrászt a sötét folyosón, aztán
jobbra-balra forogtak vele még egy darabig,
végre föltártak előtte egy ajtót s betasziták
egy homályos szobába.

A szobrász hallotta maga mögött a kul-
csot nyikorogni; több volt, mint bizonyos,
hogy be volt zárva. Tapogatózni kezdett,
hogy valami ágyat vagy mit fog találni, a
melyre letelepedhetik. Alig tett két lépést,
midőn az ablak felől, mely kétségkivül szin-
tén folyosóra nyilt, s melyből eddig is de-
rengett némi bágyadt világosság, ugy, hogy
a sürü rostélyzatot meg lehetett különböz-
tetni, egyszerre egy fölemelt lámpás teljes
fényt árasztott szét a szobában.

E fénynél a szobrász elszörnyüdve tá-
molygott hátra. Nem a fény vakította meg,
hanem az, a mit a rögtöni világitásnál lá-
tott. Az ablak két oldalán a két franczia
állott, a mennyiben állásnak lehet nevezni ez
állapotot, hogy lábaik két lábnyira voltak a
földtől. Fel voltak ott akasztva. A szobrász
egy pillantással látta a kötelet is, mely nya-
kukat szoritá; egy-egy nagy szegre volt az
hurkolva az ablak fölött. A szerencsétlenek
ott függtek, félre szegett nyakkal, kidüledt
szemekkel; nyelveik hosszan csüngtek ki
szájukból. Az egyiknek oldalán, kifittyenve
a zsebből, lógott az értékes óra, melyet a
szobrász tegnap ugy megbámult.

A gyámoltalan May ezt mind egy percz
alatt látta; a másik perczben nem látott
semmit, mert hátratántorodva, kezeivel födte
el szemeit.

Nagy nehezen bátoritgatta magát, mig
végre el merte vonni kezeit szemei elől. És
ime, ekkor fokozódott még csak rémülete!
Az egész szoba ismét sötét volt, mint az-
előtt.

De felzaklatott képzelete még mindig
látni vélte a két holttestet ott az ablak mel-
lett Irtózva kiáltott fel, s az ajtóhoz rohant.
Óriási erövel rázta azt, de jól be volt zárva,
nem engedett.

Lankadtan rogyott le a küszöbnél, kinos
vonaglással markolva a kilincset és szemeit
elfordithatlanul azon hely felé szögezve, hol
a halottak voltak. Képzeletében tisztán látta
a holttesteket; de a büntető leleményesség
ugy akarta, hogy ne csak képzeletben lássa.
Néhány percz mulva ismét fölemelkedett a
lámpás az ablak elött s tiszta világát be-
küldé a szobába.

May reszkető irtózással akarta szemeit
elfordítani a szörnyü látványtól; de nem
volt ereje. Valami delejes erő mindig vissza-
vonta azokat, pedig érzé, hogy az iszony
lassankint dermeszti minden idegét; nem
tudta tekintetét elfordítani a halottakról.
Vére lassankint zsibbadt, a mint érzé, hogy
azoknak meredt szemei egyenesen reá van-
nak szegezve, őrjítő kint állott ki.

A lámpás ismét elvonult az ablak elöl, s
a szoba sötét lett. May a sötétben is látott.
Hideg veritek födte homlokát s lélekzete
el-elszorult.

ö t percz mulva ismét felemelkedett a
lámpás, aztán megint elvonult, mindig en-
gedve a képzelet által is halálra gyötrött

szobrásznak egy pillantást a minden képze-
letnél rettentőbb valóra.

Ez igy tartott két egész óra hosszáig,
mig végre ujra nyikorgott a kulcs, s a tör-
vényszolgák megjelentek.

May inkább halott volt, mint eleven. Két
óra hosszáig a pokol minden kínját átszen-
vedé.

A törvényszolgák egyenesre álliták őt a
birák asztala előtt. Eddig inkább karjaikon
vitték, mint vezették. — May Angelo, —
szólt hidegen, szigorún az elöbb szólott biró,
ön most szabad. Jövöre nézve óvakodjék ön
köztársaságunk kormányzata felől akármi-
képen nyilatkozni. A mi intézményeink nem *
szorultak senki védelmére. Ne feledje el, a
mit látott és hallott.

Ezután egy meghatározott formula sze-
rint megesküdtették, hogy abból, a mit lá-
tott és hallott, semmit sem fog elárulni.
Alig birta a szavakat utánmondani, e miatt
nem tartotta esküjét kötelezőnek, mert a
mint kiért a velenczei határból, szerte hir-
dette mindenfelé, a mit látott és hallott.
Természetes, hogy sokan mesének állitották
az egészet, melyet a gyengébbek ijesztgeté-
sére gondolt ki; de a történészek,kik a tizek
tanácsának jegyzőkönyveiről emlékeznek,
sok ily mesét adnak elő, melyek közöl alig-
ha ez a legirtózatosabb.

A két törvényszolga elvezette Mayt a
doge-palota elé. Ott magára hagyták.

A szegény embert a láz gyötörte; alig
birt hazatalálni. Másnap nem is késett uti-
böröndjét összefűzni és messze hagyni a
szörnyü köztársaságot. Ez idö óta nagy
tisztelettel viseltetett mindenféle köztársa-
ság iránt, de a világ minden aranyáért ki
nem mozdult volna többé Rómából; Velen-
czének pedig csak nevére is reszketegség
fogta el, mely karjában csaknem folytono-
san tartott s valószinüleg ez okozá, hogy
soha sem lett oly nagyhirü szobrász, mint
a hogy pályája dólpontjakor remélhető volt.

M. B.

A nevelés köréből.
(Folytatás.)

IL
A gyermekek szellemi felfogása.

Előbbi czikkünket a gyermekek kora-
éréséről ily szavakkal végeztük : a hetedik
év elött semmi oktatás, a kilenczedik elött
semmi komoly tanulmány!

Remélem, hogy ebböl senki sem fogja
azt a hibás következtetést vonni : „tehát
gyermekeid szellemi kiképeztetéséröl azok
hetedik éve előtt nem kell aggódnod!" —
íly következtetés megint messze távoznék
elvemtől.

Oly növény, melynek magva idő előtt
tulságos melegséget és nedvességet kap, ha-
mar kifejlődik ugyan, de ritkán jut oly tö-
kéletes kiképződésre, a minőre rendes, ter-
mészetes uton eljutott volna; növekedése,
virágzása, gyümölcse satnya és idétlen lesz.
Ép oly kevéssé válik előnyére az egészen
magára hagyatás; szorgalom, ápolás nélkül
elvadul, elkorcsosul; virág és gyümölcs
messze elmaradnak a tökéletességtől

Ez az eset áll az emberi lélek kiképző-
dését illetőleg is. Az igen korai vagy elhi-
bázott szellemi erőfeszítés okvetlen hátrá-
nyára szolgál; az elhanyagolás pedig, mint
a növénynél — elvadulást von maga után.
Ugyanazért a nevelés utja és módja igen nagy
fontosságu, ugy a gyermek leendő erkölcsi
jellemére, mint szellemi tehetségeire nézve.
— Ez alkalommal szóljunk csak ez utóbbiról.

Az ismeretszerzés kétféleképen történ-
hetik : elöször mesterséges uton, szabályos
tanórákban; másodszor teimészetes uton,

ll
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szabad, önkéntes szellemi felfogás által. —
Az elsö tulságos sokaságának kártékonysá-
gát az előbbi értekezésben kimutattuk; az
utóbbinak gyakori s hibás elhanyagolását a
következőkben igyekezünk kimutatni.

Ritkán veszünk magunknak fáradságot,
hogy a gyermek kérdésére, melyet az szü-
lőihez vagy tanitóihoz intéz — feleletbe bo-
csátkozzunk ; rendesen csak egy rövid „te
ahhoz nem értesz" felelettelelégitjük ki. Ám-
bár sok esetben igen
nehéz, s néha lehetetlen
is a gyermeknek felvi-
lágositást adni, mégis
az idézett eljárás sem-
mi esetben sem helye-
selhető. Legtöbb eset-
ben a kérdezettnek
roszakarata oka an-
nak, hogy nem akar a
gyermeknek felvilágo-
sitást adni, minthogy
az fáradságosnak tet-
szik előtte; de ha mind-
járt nem tudja is, mi-
kép feleljen a kérdésre
érthetőleg, mindig kö-
telessége szeretettelje-
sen szólani hozzá, ily
formán : kedves gyer-
mekem, azt most nem
magyarázhatom meg
neked egy könnyen;
egykor magad is meg fogod érteni; azonban
ha megint valamit tudni akarsz, csak kér-
dezz bátran, és ha lehet örömest megfelelek.

Egy mogorva : „te ahhoz nem értesz," —-
vagy épen : „most nincs arra időm" által a
gyermek visszariasztatik, és jövőre magába
zárja kérdé-
seit a nél-
kül, hogy ki-
fejezné azo-
kat. — Ez
ugyan a ne-
velőre nézve
igen kényel-
mes, de a
gyermek lel-
ki kifejlődé-
sére nézve a
legnagyobb
mértékben
káros, és igy
a gyermek
lehető leg-
jobb nevelé-
sének köte-
lessége sok-
szor a ké-
nyelemnek
áldoztatik
fel. —

Ha valaki
azt az ellen-
vetést tenné:
„nem kell
attól tarta-
ni; a gyer-
mek azért
eleget kér-
dezősködik ,
és utoljára
a hallottakból még sem tart meg semmit!"
— erre azt mondjuk : nem, és háromszor
is : nem! A gyermek soha sem eléggé tudni-
vágyó; és a nevelőnek nemcsak az a köte-
lessége, hogy a gyermek által észlelt tár-
gyakat megmagyarázza s kérdéseire felel- I
jen; hanem magának kell azt ösztönözni a
kérdezösködésre; figyelmeztetnie kell tüne-
ményekre, melyek nyomtalanul vonultak
volna el lelke előtt, hogy kérdezze : miért

van ez igy és nem máskép, és akkor adja
meg a kellő felvilágositást.

Egyébiránt a legritkább esetek közé tar-
tozik, melyekben ne lehetne a gyermek kér-
désére a kellő magyarázatot megadni, -r
Persze, hogy nem lehet e magyaráza-
tokat tudományos, pontos meghatározás-
sal adni, mert ehhez a gyermek felfogása
még gyenge s a szükséges előismeret is

I hiányzik; — de a legközelebbi ok ren-

A „Rácz-fűrdö" Budán.

desen elég arra, hogy a gyermek tudnivá-
gyát egyidőre kielégítsük. — Nehezebben
felfogható esetekben igen helyesen teszünk,
ha a dolgot valamely hasonló példával vilá-
gositjuk fel. Igy például egyszer egy gyer-
mek, miután azt mondám neki, hogy a hold

Képek a hazai népéletből : XLII. Pásztor-tüz. (Ujházi rajza után.)

egy a mi földünkhöz hasonló test, azt kérdé
tőlem: „de hogy lehet az, mikor a hold olyan
kicsiny?''

Esztelenség lett volna e kérdésre vala-
mit a látszög stbiröl előhordani, minthogy
bizonyosan egy szot sem értett volna abból
azért tehát ezt az ellenkérdést tettem föl :

„Nem láttál már egyszer-másszor embe-
reket a torony tetején állani ?"

„De igen."

„Nos hát azok nem látszottak kicsinyek-
nek?"

„De igen, s midőn lejöttek,mégis nagyok
voltak."

„No látod, igy van a hold is; azért lát-
szik oly kicsinynek, mert igen messze van
tőlünk. Minden test annál kisebbnek látszik,
mennél távolabb vagyunk tőle."

Kis gyermekek naiv kérdéseire, melyekre
gyakorlati feleletet adni valóban lehetetlen,

jól fogunk tenni, ha a
feleletet vallásos alap-
ra fektetjük. — Igy egy
kis leány azt kérdé
tőlem :

„Miért nem esnek
le a csillagok ?"

Én egyszerüen azt
felelém : „Mert a jó
Isten az égre erősítette
öket."

Sokan talán eliszo-
nyodnak ezen felelet-
től, azt mondván, hogy
ez által hamis nézete-
ket verek a gyermek
fejébe.

Ezeknek azt fe-
lelem, vajjon a ked-
velt : „te ahhoz nem
értesz" válaszszal nem
vert volna-e még ha-
misabb eszméket fe-

jébe? És aztán csakugyan oly hamis-e ama
felelet ?

Az erőt, melytől mindnyájan függünk,
mely által a világ létele feltételeztetik, a
tudósok a természet törvényeinek nevezik;
a gyermek „a jó Isten"-nek nevezi azt. Az ő

világnézlete
szerint nem
adtam-e neki
tökéletesen
helyes fele-
letet?

Legyen
azonban, a
mint a ratio-
nalismus ba-
rátai akar-
ják; vigasz-
taljuk a gyer-
meket a jö-
vővel, mely
neki az oko-
kat leleplez-
ni fogja, de
ezt minden,
kor szeliden-
ne barát-
ságtalanul
és mintegy
ijesztve te-
gyük.

Az okos
nevelő azon-
ban, mint
már mond-
tuk, mindig
talál alkal-
mat, hogy a
gyermeket
t á r g y a k r a

figyelmeztesse, melyekkel sokszor találko-
zik és életbevágók. — Egy séta alkalmat
fog adni majd növények s állatok tulaj-
donságairól, majd természeti tünemények
s életszabályokról beszélgetni. — Hány
száz megmagyarázandó kicsinység adja elő
magát például egy malom megvizsgálá-
sánál? Persze itt mindenek előtt megkiván-
tatik, hogy a tanitó be tudjon hatni a gyer-
mek benső érzéseinek világába s gondolko-
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zásmódjába, hogy egyszerü érthető szavak- f emberiség erkölcsi és szellemi minősége
ban tudja adni feleleteit; hogy magának is \ nemsokára sokkal jobb lábon állana. Azért
legyen fogékonysága a jó és nemes iránt; j mindenkinek — nem csupán kik kizárólag
hogy maga is élénk észszel birjon, mely nem
álmosan tengi át az életet, mint a ki az
evést, ivást tartja fődolognak, a tanitást, ne-
velést pedig nyomasztó tehernek tekinti.

Igaz, hogy sokkal nehezebb a gyerme-
kek szellemi fölfogását éle-
síteni, kérdéseikre egysze-
rüen s érthetően megfelel-
ni, mint az ABC-ét vagy a
számjegyeket fejökbe verni;
s nem is oly oktatásmód
ez, melyet rendszeresitni
lehetne; itt a „hogyan" és
„mikép" a körülményektől
függ és a tanitó vagy ne-
velőnek saját leikéből kell
származnia, mert ezen ok-
tatás folytonos és félbesza-
kadatlan mindaddig, mig
tanitó és tanítvány együtt
vannak; mindegy az akár
séta, akár étkezés vagy ját-
szás alkalmával, mindenütt
lehet helye és ideje a lélek
feilesztésének.

Egyike a legjobb ifju-
sági iratoknak Campe „If-
jabbik Robinzon"-a ad pél-
dát ezen oktatásmódra egy
•elbeszélés folyamában.

„Hol is maradtunk teg-
nap?" kérdi az atya s ez-
által tevékenységbe hozza a
gyermekek lelkét, kik most a tegnap hallotta-
kat igyekeznek elméjökbe visszaidézni. —Az
•elbeszélés alatt megismerteti a gyermeke-
ket az emberi elme és ügyesség minden ta-
lálmányaival s müveivel; majd a müvészet,
ipar terére
vezeti a be- . . . . . .
szélgetést,
majd pedig ^
a természet
országába,
majd az er-
kölcs s val-
lási tudo-
mányra.

E könyv
egy isko-
lát p ó t o l ,
egy ilyen-
nek minden
szak tudo-
mányával;
minden ütt
tanulságos
s a nélkül,
hogy a gyer-
mek lelkét
túlfeszítené,
a tanulást
gyönyörré
teszi nekik,
mi az iskola
poros szo-
báiban el-
visel hetién
teher lett
volnarajtuk.

E könyv
egyébiránt

neveléssel foglalkoznak — majd itt, majd ott
mindenki jő gyermekekkel érintkezésbe, az-
ért férfiak ugy mint asszonyoknak ajánlom:
olvassátok Campe Ifjabbik Robinsonát.

A haszon, melyet ezen nevelésmód a tud kicsit

Mindig az ö gyermekeik a legjobbak,
legeszesebbek, legtehetségesebbek az egész
világon.

S mivel mások ebben rendesen kissé ké-
telkedni szoktak, a szülök azzal szoktak bi-
zonyitgatni : „a gyermek még nincs hat
éves, és már tud olvasni, irni, számot vetni;

francziául, tud zongorázni
stb.; szóval a gyermek min-
dent tud; valódi csodagyer-
mek!"

A szülők igen jól tud-
ják, hogy okos, tanulságos
beszélgetés közben egy séta
stb. alkalmával, ily csoda-
gyermekek nem nevelked-
nek; ilyeneket csak négy
fal közt, egy spanyolnád
segédlete mellett lehet ne-
velni, azért a jelszó : tanul-
ni, ütni. dögönyözni!

Ha a gyermekek isme-
reteikkel (ha dolgok, me-
lyeket mint szajkók bema-
golnak s eldarálnak, isme-
reteknek nevezhetők)jó ko-
rán kérkedni tudnak : ak-
kor megvan a szülők örö-
me; és igy saját hiuságuk
kedveért gyermekeik jó-
zan emberi okosságát te-
szik tönkre.

Szerencsétlen gyerme-
kek! (Vége következik.)

A budai Svábhegy : B. Eötvös József nyaralója. — (Zombory G. rajza után.)

gyermeknek nyujt, világos; először ismere-
teket szerez, minden pedáns tanórák nélkül,
s mint mondani szokták — játszva tanul.
Másodszor pedig ezáltal — és ez a legfőbb
— a gyermek szelleme élénkül, figyelmessé

A bndai Svábhegy : A kápolna és vidéke. — (Zombory G. rajza után.)

A „Káczfürdő" Budán.
Buda város azon részében, mely a tatárjárás

előtt Pest külvárosa volt, 8 melynek kertjei a
„Pál árka" mindkét partján terjedtek el — s je-
lenleg , Ráczváros"- és a török uralom óta Ta-

hánnák is ne-
vezte t ik , a
szent Gellért-
hegy tövén,
az uj don é-
pült fellegvár
észak nyugati
bástyája alatt,
közel a hegy
lábához, egy
vereses dolo-
mitszikla hat
ölnyi hasadé-
kának mélyé-
ből buzog ki
egy meleg for-
rás, mely Mol-
nár János je-
les veg yé -
«zünk szerint
minden órá-
ban 1800 köb-
láb 42-43"
C° hévvizet
szolgáltat, s
melynek le-
folyó habjait
a jelenleg bol-
tozat alatt le-
vő „Pál ár-
ka" a Dunába
viszi.

Mátyás
király korá-
ban ezen for-
rás környéke
a királyi pom-
pás diszkért
része vala,

minden tekintetben mestermű, nem csupán
azért, mert az ifjuság kedélyére s lelkületére
nemesitöleg hat, hanem ép oly kitünő, söt
tán még fontosabb a szülök és tanítókra
nézve, mint példánya a jeles és észszerü ne-
velésmódnak. Ha Campe életrevaló, egészsé-
ges nézetei a nép köré hathatnának, ha

lesz s ezen élénkségét s ruganyosságát egész
életén át megtartja.

Egyébiránt főoka annak, a miért a
szellemi kiképzés ezen természetes módja
annyira elhanyagoltatik s kevéssé méltá-
nyoltatik, a szülök megbocsáthatlan hiúsá-
gában rejlik, kik napjainkban mindnyájan

szelleme és tanai gyökeret verhetnének : az | csoda-gyermekekkel akarnak birni.

melynek fügefái a Gellérthegy déli oldalán bok-
rokká törpülve s elvadulva még most is hajdani
koronás birtokosára emlékeztetnek.

A fényes királyi palotától egy boltozott csar-
nok vezetett a díszkertbe, melynek belsejében
ezen meleg forrás levén, a király rajta maga és
udvara számára pompás épületet emelt, melyről
most már csak a mostani közfürdőbe falazott
hollós czimer tanuskodik, miután dicső királyunk
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halála és a mohácsi vész után a királyi kert is
kéjépületeivel egyetemben romok halmaza lőn,
melyekből az ide telepedett jövevény horvátok
és ráczok a Gellérthegy északi oldalán 8 a fürdő
környékén kis viskókat raktak. A fürdő majdnem
eltemetve
tatva,

letve s a törököktől 145 évig elhanysgol-
, — a „királyi" czimet megtartotta ugyan, de

oly állapotba sülyedett, hogy csak a legszegé-
nyebb emberek használták, — s a törökök eltá-
voztával a körülötte lakók után „Ráczfiirdőnek"
neveztetett el.

A törökök kitakarodása után ezen fürdő is a
királyi kincstár birtokába jutott s I. Lipót által
1696 ban „babilóniai Pergaei Jánosnak és örökö-
seinek" adományoztatott; ezek által 1774 ben
Zagler Jánosnak adatott el, kinek örököseitől a
mostani birtokos dr. Heinrik N. János vette meg
1860 ban.

Ezen fürdő, 1860 előtt annyira el volt ha-
nyagolva, hogy csak a szegényebb osztályok lá-
togaták, s a nagyobb udvarban hat kő- s ugyan-
annyi kádfürdőt s a kisebbikben öt kö- és egy
közfürdőt használhattak azok, a kiket az áfalános
piszok el nem űzött innen.

De a ki a mult évben látogatta meg, bámulattal
szemlélte e fürdő varázsszerü átváltozását. Az
ódon sötét épület helyén, a mint képünkön lát-
ható, csinos kétemeletü főépület emelkedik, jobbra
balra egy emelctü szárnyakkal, s az egykor sze-
münket és orrunkat sértő „Pál árka" eltünt egy
boltozat alá, mely az épület előtti tér szerint ki-
egyengetve, a görög n. e. templom mögött kelle-
mes benyomást tesz az érkezőkre.

Egy karcsu kémény a fürdő közép épülete fö-
lött füstölögve, egy gőzgép müködését sejteti, mi
által egyik oldalon a megszűrt dunavizet, mási-
kon az ásványost emeli az épület felső részein lé-
tező nagy viztartókba.

A balra nyiló folyosóban a pénztárnál — je-
gyet váltván — ha t. i. fórdeni akarunk — belé-
pünk a nagy udvarra, hol magas platánok hüs
árnyékában egy csinos szökőkut csörgedezése e
időről időre zengedező orgonaszerü hangok a lé-
lekre megnyugtatólag hatnak s a négyszögü ud-
var körül három három folyosóba 13 kő- és 6 kád-
fördő a fördéshez édesget.

Innen nyugatra egy folyosó az üreggel födött
kisudvarba visz, melynek egyik oldalán a forrás,
— másikon az üvegfódéllel ellátott s jól szellőz-

tetett közfürdő, a harmadikon és negyediken hat-
hat kőfürdő található.

Az első emeleten — a fürdők felett 24 ké-
nyelmes, díszesen bútorozott szoba nyilik az ide-
gen vedégek számára egy terjedelmes kávéház-
helyiséggel. A második emeleten pedig egy nagy
mulató-teremben az ifjuság idönkint tánczmulat-
gágokat szokott rendezni.

A közép kátemeletü épület nyugati oldalán
nyilik az uj alsó folyosó, melynek emelkedett
üvegfal által elkülönített hátsó részében a bejá-
rástól balra egy Hygiaea csinos szobrának kezéből
csörgedez a gyógyforrás kristálytiszta vize s kö-
rülette a budai keserü vizzel teltpalaezkok a gon-
dos orvos-birtokosra emlékeztetnek.

Innen jobbra a nyájas pénztárnoknő udva-
riasan szolgáltatja ki a szükséges jegyeket az alsó
vagy felső csarnokba. — Az alsó, üveggel födött s
télen fütött csarnokban előzékeny szolgák mutat-
ják az ujdon felszerelt husz kő- a két kettős kád-
fürdőt, melyek csinosan bútorozott előszobákkal,
zuhanyokkal — 8 mind belől mind kivül mutató-
órákkal ellátvák. Innen kényelmes lépcsőkön fel-
mehetni a felsőbb csarnokba, hol hat világos s ké-
nyelmes fürdőszoba van, befestett, öntött vasból
készült kádakkal,

Ezen fürdő mostani tulajdonosa dr. Heinrich,
ki a Lukács fördőt évek óta bérelvén, az ásványos
viz használását alaposan tanulmányozta s szerzett
ismereteihez képest ezea birtokát mindennel el-
látta, a mit ily szük helyiségre öezpontosithatott.
O a romokba temetett forrást kitisztittatván,
négyannyi hévvizet nyert, mint azelőtt volt, a a
külón fördők számát 18-ról öfvenkettöre szaporí-
totta — s azt minden kitelhető kényelemmel el-
látta.^

Sőt legujabban vas-, maláta- és gőzfürdők is,
kaphatok itt, valamint kívánatra orvosi felügyelet
alatt villant, os fürdők is.

Most épen készülőben van egy nagy hideg
zuhany-fürdő; — s remélhető, hogy ezzel kapcso-
latba hozandják a római fürdőt is, mely utóbbi
időben a művelt külföld fővárosaiban az ép test
fenntartását hatalmasan eszközli. Maga ezen fürdő
bi s főorvosa, az ott levőknek orvosi ta-
nácsc-al szolgálni mindenkor kész.

Csinos társaskocsik minden órában közle-

kednek ezen fürdővel a pesti széntérről. — A
legfelsőbb csarnokból a kilátás valóban elbájoló.
Jobbra Pest, a Rákos messzeterjedő rónáival s a
távolban keklő magaslataival, — lábainknál a fel-
séges Duna, zöldelő szigeteivel s gőzölgő hajóival,
szemközt a Kecskehegy magasztos ormai s a ki-
rályi vár, s valamivel balra a Krisztin ivaros, a
budai hegyekkel s indóházzal, melyből a század
csudáivá iramodik kifelé.

S mily szép jövendője lehet még e gyönyörü
vidéknek majd ama boldogabb jövőben, melyben
hiszünk és reménylünk! Kp.

Pásztor-tiíz.
Lomha sötétség ül egész Hortobágyon,
N á j t gulyát> ménest elnyomott az álom.

i k ill i
yj gy y

Egy kicsinyke csillag sincs a felhős égen,
Villám se világit czikázó szöktében.
Kigyul a sötétben a tüz lobogása,
Szikrázik meg kilő vidám ropogása;
Pásztor-tűz körében pásztorok ledőlve
Hallgatnak az öreg csikós beszédére.

„Volt nekem is egyszer, nem oly rég, világom,
Legboldogabb én is voltam e világon!
Azt a régi mesét, tudom, nemtudjátok :
A szeretőmet hogy' fogta meg az átok."

Kérik az öreget, hogy ne szomorkodjék,
Azt mondja a nóta : egyszer meg virrad még . . .
„Nem is szomorkodom, ne féljetek tőle,
Vén vagyok már hozzá, kinőttem belőle . . .

Volt nekem szeretőm Karczag városába',
Sok csikót is vittem oda be vásárra,
Nagy kő a lelkemen most is az, hogy honnan;
Arából Marisnak holmit vásároltam.

De szép is volt Maris.. . ugy fáj, hogy elhagyott.
No de hisz urasabb szeretőre kapott.
Ur volt szeretője . . . Hogy mi lett belőle ?
Kutba ölte magát ahhoz esztendőre.

Szerettem-e többször? Olyan igazán nem,
Pedig minden lányban szeretőre leltem." . . .
Felvidul a szóra Bandi bojtár arcza,
O se hal tán bele, hogy Kati elhagyta . . .

El vakkantja magát a komondor lomhán,
„Eredj csak, tekints szét, édes Pista szolgám!',
Fokosra kap Pista : hátha nem emberünk ?
Ez egyszer a baja meggyülhetik velünk . . .

Hátha JulÍ8 jőne? . . . Figyel csendben, halkal. . „
Egy rosz fakó szekér ösztövér lovakkal . . .
Lefekszik a tűzhöz zsiros subájára :
Kezdje elől kelméd, édes János bátya!

Szél Ákos.

A budai Svábhegy.
I. A kápolna és vidéke.

A mily mostohául látta el a természet Pest

kolostor, templom és a bélakuti apát tizedjogáról.
— Svábhegynek később neveztetett el Buda visz-
szafoglalásakor 1686-ban a Lotharingiai herczeg
vezérlete alatt itt táborozott svábokról. S most
átalában ezen elnevezést használják.

E hegy emelkedése mindjárt a budai vasuton
túl kezdődik, eleinte szeliden, később mindig mere-
dekebben; fölfelé elég kényelmes ut vezet. Ott, hol
a szőlők végződnek, megszünik a hegy meredek-
sége is, s egy hosszudad s meglehetős széles
hegyhátra jutunk fel, mely 30 évvel ezelőtt még
pusztán állott, s legfölebb legelőül használták,
azonban jelenleg számtalan nyárilak és kert disz-
lik rajta. Ennek közepén tágabb térségen látjuk
a nem rég épült csinos kápolnát és mellette a
nyári elemi iskolát.

Igen kellemesen hat a szemlélőre a zöld fák
közöl kilátszó temérdek nyárilak, melyek kül-
alakjokra nézve a legnagyobb változatosságot
mutatják, a svájczi modorutói kezdve a római,
görög és a legujabb franczia ízlésig mindenféle
változatban, sőt még a középkori lovagváraknak
k van itt egy-két képviselője.

Pest lakóinak alig van nyáron át kellemesebb
tartózkodási helye, mint a Svábhegy. Ide mene-
kül a városi nyomasztó hőség elől a vagyonosabb
polgár, hol a legforróbb nyári napokban is kolle-
mes tavaszi lég uralkodik, s a mily jótevő hatásu
a hegyi növények illatával vegyült levegő, ép oly
egészséges azon három forráskút kristály vize,
mely az egész hegységet ellátja friss ivóvízzel.
Ezek egyike Király-kutnak neveztetik még Má-
tyás király idejéből, ki azt földalatti csöveken át
a várba vezette föl. A másik forrás az ugyneve-*
zett Disznófö.

Ha e hegyhátat, melyen a kápolna áll, el-
hagyjuk, s nyugatra a második magaslat felé
tartunk, egy regényes erdei gyalogösvényen
csakhamar elérjük azon pontot, honnan jelen ké-
pünk fel van véve. Itt egy széles kőpad is kínál-
kozik a fáradt vándornak, melybe a hegy neve is
bele van vésve.

Innen a leggyönyörűbb kilátás nyilik Buda-
pestre. Előtérben az imént emlitett fensik, rajta a
csinos kápolna, s a nyárilakok és kertek, távo*
labb látjuk ős Buda várának egész nyugati olda-
lát s ismét azon tul Pest házainak tömkelegét,
melyből szabad szemmel is kivehetjük a nevezete-
sebb épületeket, templomokat stb. A vár két olda-
lán a Duna tükréből is látszik egy-egy kis rész. A
városon tul pedig a Rákos mezejét látjuk egész
terjedelmében, s tiszta időben a láthatár legvégén
még a Má?ra hegység kéklő csucsai is meglát-

!szanak.
Képünk, daczára annak, hogy elég hiven van

| utánozva, mégis csak homályos fogalmat szerez-
i het azon szépségről, s e szép kilátás által élőidé-
• zett azon élvezetről, melyet csakis akkor érezhe-
I tünk teljes mértékben, ha azt saját szemeinkkel a
! természetben láthatjuk s élvezhetjük. Z. G.

II. Báró Eötvös József nyárilaka.
Nem voltam soha Heidelbergben.
A németek hazájuk paradicsomának mond-

lyek majd lapályon, majd hegyektől övezett „Königstuhl" hegye, rajta a felséges vár, a rajnai
a folyondár buja

osan ápolt legszebb
. — w ., , - j — .»„„„. Ugy hallom, egy

helyet elővarázsolni, minők a városliget vagy az j különcz angol, nagy ügygyei bajjal kinyerte
Orczy kert, addig Buda szép hegyvidékének min- j végre az engedélyt arra, hogy e szenvedélyesen
den zege-zuga árnyas erdőkkel és viruló ligetek- ; megkedvelt romok közé fészkelhesse magát; házi-
kel kínálkozik. Innen magyarázható, hogy a pes- j kőt épitett egy mellékudvarban, s itt aesthetikus
tiek a termé-<zet e bájait inkább tudják élvezni s bagolykint tölti végnapjait.
becsülni, mint a budaiak, kiknek az nem oly j Mindezeket nem láttam. Csak látképe e gyö-
ujság. : nyörü városkának, egy igénytelen kisvizfestmény

A pestiek nemcsak vasár- és ünnepnapokon ' függött soká szobámban, s megvallom, az eredeti-
rándulnak ki ide ezrenkint, hanem a legszebb he- '. nek e halvány viszfénye is gyakran igéző hatás-
lyeket meg is vették, 8 arra kellemes külsejü nya- : sal volt távolba sóvárgó lelkemre. Heidelberg
ralókat épitettek és gondosan ápolt angol park- ; egyébiránt, mint tudjuk, a német tudományos
jaikkal a termoszét bájait még növelni töreksze- műveltségnek is egyik gyupontja; hires egyeteme
nek. Erdő és a rét egymást váltja itt fel, csnk az a legfényesebben ellátottak egyike egész Német-
kár, hogy mindezekhez a csörgedező hegyipatakok országon, tanári székein még jelenleg is szinejava
s a zugó vizesének hiányzanak, mert forrásokban | működik a német tudósoknak. Hogy csak egyet
itt nagy hiány van, s az egyes kutak is egymáetól \ kettőt említsek: ott tanit Wangerow,a római jog-
távol etmek, és tulajdonosaik által becsben tartat- j nak hires tanára; ott We'cker^ ki a politikai té-
nak.

A Buda városát félkörben bekerítő regényes
ren is népszerü ember, Németország szabadelvü
mozgalmaiban, kivált a 30 as és 48 években be-

hegysor egyik legnagyobb terjedelmü részét . folyásos szereplő volt és nálunk is régebben, főleg,
képezi a „Svábhegy," mely Buda város tanácsa- mint a Rotteck-kel együtt kiadott „Staat3lexikon"
nak 1847. jún. 17-dik napján kelt végzése által, szerkesztője, publicistái tehetségeink fejlesztésére
(midőn t. i. valamennyi hegynek uj magyar nevet . nem csekély befolyást gyakorolt,
adtak) „Isten-hegynek" neveztetett el, azért, mert Ugyancsak Welcker heidelbergi házában a
hajdan Barát- és Paphegynek hivták egy ottani mult évtizedben egy őszi napon fényes társaság
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gyült egybe; valóságos kis fejedelmi kongresszus ;
a szellemek államszövetségéből. Becses vendége j
megérkezését kellé megünnepelni: Eötvös József !
báróét ki visszatértében az ostendei fürdőkből, !
viszonozni kivánta a látogatást, melyet tán egy j
két évvel korábban, ha jól emlékszem, a bécsi \

Juristentag" alkalmával Welcker tett nála sváb- |
heoyi nyárnakán. — A közel hetven éves agg kü- !
lön'e czélra lerándult volt Bécsből, hogy „a 19-ik j
század uralkodó eszméinek" szerzőjével személye- {
sen találkozhassak. j

Heidelbergben tehát, mint gondolható, szi- j
vélyes volt a fogadtatás. A társalgás élénken
folyt. "Wangerow az egyetemi életet rajzolta. Wel
cker a német egységi törekvések akkori állását
fejtegeté, a nemes bárónak pedig, kérdések által
ostromoltatván, alkalma nyilt, jótékony hivatását
követve, hazánk „terra incognitá"ja fölött egy jó
csomó bal véleményt eloszlatni, mely viszonyain-
kat illetőleg a legvilágosabb főkben is, szomszé-
dainknál mindegyre gazdagon burjánzik. Elvégre
rést talált a báró, hogy Heidelberg táj szépségei-
ről is egy két lélekből fakadó szót mondjon a
magasabb regiókban szárnyaló tanároknak. —
„Itt élni és működni, uraim, mondá többek között,
csakugyan irigylendő kiváltság!" 8 a tudósok,
jól tudván becsülni helyzetök előnyeit, moso-
lyogva és bólintva fogadták a bókot.

Nem ugy Welcker.
A galambhaju ősz magas alakja fölegye-

nesedett székéről, s mint mikor férfikora erejében
a badeni képviselő kamarában fölkelt, hogy a
lelkesedés és szónoklat egész hevével megtámadja
a károsnak látszó törvényjavaslatot : teljes ünne-
pélyességgel felszólalt :

„Meine Herren!
Tisztelt vendégünket a költői fogékonyság

s irántunk való jó indulat ez egyszer, ugylátszik,
igazságtalanná tette az iránt, a mit maga bir, a
mit maga élvez távolabb fekvő hazájában. Egyéni
tapasztalásom feljogosít arra, hogy ez ügyben
helyesebb itéletet hozzak. Önök mindnyájan tud-
ják, hogy nem régen szerencsém volt fölkeres-
hetni a nemes bárót Budapesten, a Svábhegyen
fekvő nyárilakában. Nem emlitve ez úttal azon
örömöt, melyet a báró ur kedves családja és azon
jehs férfiak körében érzék, kik felkisérni szívesek
valának, — hisz kinek nem esnék jól, száz mér-
fóldnyi távolban hazájától egy idegen nemzet kö-
rében eszmerokonokkal kezet szoríthatni? — csak
azon élvezetről akarok szólni, mit a természet jó-
tékony kedvezése nyujt a báró nyárilaka környé-
kében, oly élvezetről, mely kitörülhetlen nyomot
hagyott emlékezetemben.

De hogy is ne ?
Képzeljék maguknak uraim, hogy egy hegy-

nek állanak ormán, mely körülbelől 1000 láb-
nyira fekszik a tenger szine fölött. E hegy a nyu-
gati Alpeseknek utolsó kiágazása kelet felé, a
Svábhegy. Északról a messze láthatárt czikás
körvonalú kék hegyek szegik b3 : a nógrádi he-
gyek és a Mátra bérczei, egy más nevezetes
hegyláncznak, a Kárpátoknak utolsó kinyulásai
dél felé. — E két hegyláncz alkata háromszög-
ből, kelet és délfelé terjeszkedik mérhetlen és be-
láthatlan távolig a magyar alföldi róna síksága :
— Európa Kánaánja- le egész a Fekete tengerig;
— a bérezek és a róna között, ott foly széles med-
rében a királyi Duna, ez ezüst szalag, melynek 10
mérfóldnyi hosszát kisérheti kéjittas szemünk,
hullámkarjaival ölel ligetes és kalászban diszlő
szigeteket, és szemünk láttára kétfelé osztja a
leendő világvárost, Budapestet, mely lábaink alatt
fekszik s melynek fővárosi moraja, gyárainak zaja
s mozdonyainak füttye halkan felhat a merengve
szemlélő füléig. Ott magasíik fel előttünk a bu-
dai királyi vár, kúpjaival hosszu árnyat vetve a
történelmi nevezeteségü Rákos mezejére, melynek
most mindegyre halványabb zöld vetései Pest
mögött terülnek el, de melynek végzéseit hajdan,
fájva éreztük idáig. Félkörben bekerítve a jobb-
parti fővárost a budai hegyláncz, a Dunától a Du-
náig terjeszkedik, amott távolabb, az erőd koro-
názta Sz. Gellért, inneD a három púpú Sishegy,
melynek tüztartalmu borát ismeri a féívilág;
szemközt velünk a Zugliget és határhegység ma-
gaslatai és völgyei tarkázva erdők és föídek, szől-
lŐk és csillogó nyaralók változatosságával, mesz-
8 z e bb távolban köröskörül a faluk és városok
szép koszoruja, melyre meleg fényt áraszt egy ál-
dott éghajlat többnyire borutalan napvilága. Köz-
bevetőleg legyen mondva, hogy a z e g é 8 Z > e g y

pontról belátható terület, 5 - 6 német herczegsé-
günknél nagyobb, jövedelme pedig tiz annyi. —
Valóban e szemlélet alkalmával a szép Heidel-
bergünkről való megemlékezés csík ii vigasztaló

ellensúlyként hatott képzelmemre, diadalérzete
a gazdagabbnak nem vegyült érzelmeimbe." —

Az öreg ur elhallgatott, a tanárok is gondol-
kozóba estek, a „Bucsu" költőjének ajkára szállt
a honvágyó mosoly, s még az nap elutazott Hei-
delbergből.

Harmadnap Pesten termett a báró, egy órá-
val később a Svábhegyen.

Leirhatlan szép őszi este volt, a Rákos letar-
iott téréinek fakó szine, pirosra kigyuladt az al-
kony sugaraiban. A fóti templom távol rubintként
ragyogott a violaszin fénytenger közepett, a
Duna szalagja nem ezüstfényü, hanem sötétkék
volt, az égboltozatot hiven visszatükröző.

A vasut füttye, a mozdony robaja felhangzott
halkan, vékony füstje visszahajlott a város felé.

A költő keblére ölelte az Őt körülrajzó ked-
veseit, 8 lelkesedve m >ndá : „Welckernek igaza
van!'

A légy.
Közli Dr. Bardócz Lajos.

(Vége.)

III.
A kanker vagy kolambáczi szúnyog.

Ezen ártalmas rovar, mely némely vidékeken
néha valódi országcsapássá válik, csizmalégy, mér-
ges légy és vastagfej, neveket is visel, és Linné ál-
tal culex reptans, Fabricius által (Entomologiája)
IV. k. 176 1.) rhagio colombaczensis név alatt
iratik le. Griselin ezen rovart a „temesi Bánság"
czimü munkájában Oestrus név alatt emliti fel, de
helytelenül. Schö'nbauer egy különös könyvet
(„Geschichte der Kolumbaczer Mücke in Bánat,
Wien 1796. 4.") irt. Ezenkivül a kslumbáezi
légyre vonatkozó leirások és rajzok Seilertöl ta-
lálhatók a berlini természetvizsgáló tudósok iratai
közt (4 köt. 408 1.) Dr. Klugtól e munkában „Nie-
manns Taschenbuch für Hausthierarzte," Germar
e gyüjteményében „Magazin der Entomologie,"
Augustin „Poroszország egé-zségügyi szerveze-
tében," és más tudományos iratokban és könyvek-
ben, valamint a „Tudományos gyűjteményben" is.

Az állat egy kis szúnyog vagy csipő légy,
mely 1%—2 vonal hosszúságú, és melle táján
alig % vonal szélességű. Szine fekete. Mint min-
den szunyogfajok, ugy a kolumbáczi légy is lár-
vákból származik, melyek a po sványokban és álló
vizekben élnek. A kanker, vagy kolumbáczi szú-
nyog a nedves árnyékos helyeket szereti, végső
kifejlődését midőn légygyé vagy szúnyoggá ala-
kul át, ápril vagy május hó maleg napjaiban nyeri,
és ekkor egyszerre nagy seregekben jelenik meg,
melyek kis felhőkként vonulnak a levegőben to-
vább. A csapás szerencsénkre nem hosszu ideig
tartó, mert e kártékony seregek egy vagy két nap
alatt már eltünnek. Leginkább a libellák és mi-
darak által emésztetnek fel. Néha azonban meg-
történik, hogy nyárközepén egy második raj is
mutatja magát.

Magas fekvésü legelőkön nem lehet e pusz-
titó rovaroktól félni, a mély fekvésü helyek ellen-
ben inkább láttogattatnak általuk, és ily h «lyeken
nagyon tanácsos, hogy a gazdák marháikat ne
hajtsák a legelőre elöbb, mielött e szunyogfaj ural-
mát bevégezte. Mily nagy csapás a mezei gaz-
dákranézve a kolumbáczi szúnyog, kitünik onnan,
hogy néha kisebb városokban vagy középszerű
falukban 100 és több szarvasmarhát ejt egy nyá-
ron (sőt rövidebb uralma alatt) áldozatul.

Ezen szúnyog a marháknak C3ak szörnélküli
részeit l^pi meg, mint a szemszögletet, az orrlyuka-
kat és üregeket, az alfelet stb. Ezenkivül a légcsőbe
is betolakodik és gyakran, midőn az állat magát
nyalja, annak a nyelvét szúrja meg, és ezen eset-
ben különösen veszélyes. A csípésre ugyanis rög-
tön borzasztó gyuladás következik, mely a szőr-
telen helyeken sárga szinü vizzel megtelt daga-
nattá fejlődik ki és a lélegző orgánumokon vala-
mint a nyelven oly veszélyes daganattá nő, hogy
az által a lélegzés megakad és az állat a nehéz lé-
legzés és a nagy szomjuság következtében megfu-
lad. A halál már 24 óra alatt bekövetkezik.

A kolumbáczí szúnyog hazája nagy kiterje-
déssel bir. Található ugyanis Szibériában Lapp-
land északi részein és valószinüleg egész Európá-
ban. Leginkább azonban Magyarország mocsáros
vidékein, különösen pedig aBánságban a Duna jobb
partján ,.Kolumbácz" nevü régi vár környékén
tanyáz, hol ezen rovarok főleg a sziklák üregeit
tőltik el, és innen nyerték „kolumbáczi szúnyog"
nevüket is. 1783-ban csak azoo birtokokon, me-
jyek a Bánságban levő banyákhoz tartoznak,51 ló,
131 szarvasmarha, 130 disznó, és 310 juh hullott

el ezen szúnyogok csípései következtében. Po-
roszország némely vidékein főleg csak a szarvas-
marhákra nézve veszélyesek. Az embert szintén
bántják ugyan e kártékony rovarok, de csipésöl:
halált nem okoz. A nap hevét nem igen szeretik,
8 ennélfogva főleg csak a heves napok után este
rohanják meg az állatokat.

A kolumbáczi szúnyog ellen a legjobb és
legbiztosabb óvszer az, ha tavaszszal a mocsáron
legelőket elkerüljük. Elűzésókre a füstöt lehetne
legalkalmasabban használni. Az északi vidékeken,
ezen állatok tulajdonképi hazájában, a legelő él-
vezetét csak azáltal biztosítják a marhák számára,
hogy a legelőhelyek szélein köröskörül tüzet
gyujtanak, mi füstbe fogja a marhákat.

A megcsipdesett marhákra nézve a legbizto-
sabb gyógyszer az, ha a daganat felmetszetik és a
marhán eret vágnak. Óvszer gyanánt azt is hasz-
nálják, hogy a marhák szőrn^lküli részeit kőolaj-
jal vagy eczettel bekenik, és egy kanál halzsirt
vagy dohánylefőzetet adnak be nekik.

A Bánságban minden esztendőben sok áldo-
zatot kiván e rovarfaj, Németországban ellenben
tiz esztendő alatt csak egyszer tizedeli meg a mar-
hákat. (E tárgyról nem régen külön czikk volt la-
punkban. Szerk.)

Az egyiptomiak ékszerei.
A régi egyiptomiak ruházata igen egyszerű

volt, mondhatnók, hogy csak szükségbeli; —
ellenben sokat adtak az arany és ezüst szer ;kre;
különös vonzódással viseltettek a különféle ék-
szerek iránt, s ezeket nemcsak a főrangu, de
a nép minden osztálya szenvedélylyel viselte. —
Ha pedig a szegényebb sorauak az előkelőb-
bek módjára arany és ezüst ékszereket nem
szerezhettek maguknak, azokat bronz, üvegből
stb. igen szépen tudták utánozni, ezen uton
elégítvén ki szenvedélyeiket, s mind erről azon
időből felmaradt festmények élőtanukép tesznek
fényes bizonyságot. Az ilykép előtüntetett egyé-
nek mindenütt övek, karpereczek, nyakgyöngyök-
kel a legkülönbözőbb alakban és nagyságban
vannak ékesítve, s mindezeknek eredetiéi sírbol-
tokban a múmiákon feltaláltattak s a muzeumok-
nak jelenleg dusgazdag kincseit teszik.

Az egyiptomi hölgyek által viselt függők
egyszerű karikák voltak V/i—2i/í hüvelyknyi
átmérővel, s gyakran még nagyobbak; sokszor
egymásba akasztott hat kisebb karikákból állot-
tak. Különös divatszeszélyből előkelő hölgyek
nem ritkán drágakövekkel kirakott arany sikló-
kigyót hordtak. Gyakran sok alak, mesés állatfe-
jekkel készíttetett, melyek még mai nap is hol sa-
játságos alakúk, hol pedig a munka finomsága
miatt csudálkozva tárgyait képezik.

Karpereczek és lábszárpántok a férfiak és
nők előtt egyenlő kedvencz tárgyak voltak. Ezek
többnyire aranyból voltak, drága kövekkel ki-
rakva. Egy gyönyörű, a hajdani egyiptomi mü-
vészetét jellemző karperecz a leydeni Muzeum-
ban látható. Ennek finom aranyból készitett ki-
gyó alakja van, 3'/2 hüvelyk átméretű,s leginkább
azérí nevezetes, mert III. Thothmes nevét viseli,
mely a régiségbuvárok kiszámítása szerint az ú
testamentumban előforduló József barátja és vé
dője, az átalán ismert Faraónak tulajdona volt.

Az egyiptomiaknak felette kedves ékszereik
voltak még a gyürük is, melyek nagyon hasonlí-
tottak a mainap órákon hordott pecsétnyomókhoz.
Az ezekben foglalt kövek gyakran laposak, négy
szögüek voltak, bevésett iratokkal. Egy ezen gyü-
rük közül tömör aranyból készülve, tojásdad alak-
kal egy hüvelyk hosszúsággal s fél hüvelyknél
nagyobb szélességgel bir. Egyik felén Storus,
III. Amunoph utódának neve van bevésve, a töb-
bieken egy skorpió, gyik és oroszlán.

Ezen példákból is kitetszik az emkereknek
ékszerek, drágakövek, csecsebecsék iránti ősi haj-
lama. — S ámbár a divat és izlés idővel nagyon
változik, a valódi szenvedély és hajlam még is
csak a régi marad. A. B.

Egyveleg.
** (Mexikó országezimere.) A mexikói or-

szágezimerben, mely közelebbről Brünnben ké
szült, egy griff által tartott középezimeren, kék
mezőben egy fejü sas van, mely körül kigyó
tekerőzik. A sas kaktusz-ágon ül, mely egy, a ten-
gerből kiálló sziklacsucsból nÖ ki. A czimer fölött
van a császári korona, alatta a legfelsőbb biro-
dalmi rend e jelmondattal: „Méltányosság s igaz-
ságosság."
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Irodalom és müvészet.
** (Egy szaktudományi nagy munka) fog

nemsokára megjelenni a külföld előtt is ismert
névvel biró jeles tudósunk Schwarz Gyulától,
előbb magyar azután angol nyelven. Czime „Be-
vezetés bolygónk történetének itészi méltatásá-
hoz," s napjaink legfontosabb geológiai kérdéseit:
a föld belső melegét, a rétegsorozatok kövületeit,
a fajkeletkezési elméleteket s az emberi kövülete-
ket fogja tárgyalni.

** (Egy uj könyv) jelent meg a napokban;
czime, „Magyar védhangok Krisztus és a keresz
ténység mellett, Renan és a renanisták ellen."
Kiadta Lonkay Antal a pápai szent Gergely-rend
lovagja. Pest 1864, Megrendelhető az „Idök Ta-
nuja" szerkesztőségénél. Egy példány ára 1 ft.,
vastag velin papiron 1 ft. 50 krajczár.

** (Egyházi emlékbeszéd) jelent meg Peresz-
lényi János lelkésztől, melyet az, Kálvin három-
százados emlékünnepére, a mocsai ev. ref. gyüle-
kezet templomában máj. 29-én mondott el. Ara
10 kr. — A jövedelem fele a moldva-oláhországi
missiónak, fele pedig a Pápán állítandó tanitóké-
pezdének van ajámlva.

** (Uj regény.) B. Podmaniczky Frigyestől
egy uj regény hagyta el a sajtót, ,,A kék szem-
üveges nő" czimmel. A csinos kiállitásu 2 kötet
Lauffer kiadásában 2 ftért kapható. Kedves hir a
regénykedvelők előtt.

** (Csendes órák) czim alatt egyik tehetsé-
gesebb ifju beszélyiró, Kazár Emil, egy nagy
kötetből álló beszélygyüjteménytbocsátotttközre,
mely 11 elbeszélést tartalmaz. Kiadta Bartalics
Imre; ára 2 ft. 20 kr.

•* (Uj magyar vidéki lap.) Sárospatakon
„Zempléni Hiradó" czimmel egy uj hetilap indult
meg Forster Rezső szerkesztése mellett. Mutat-
ványszáma elég változatos, s társadalmi és gaz-
dasági vezérczikkeket, szépirodalmi tárczát s szá-
mos irodalmi és egyéb hirt tartalmaz.

** (Petőfi életrajza) Zilahy Károlytól megje-
lent s minden előfizetőnek szétküldetett. A példá-
nyokat még a szerző életében Osterlamm Károly
vette át, azért a netalán fölmerülő reclamatiók az
emlitett könyvkereskedőhöz intézendők.

** (Szerkesztői változás.) A hivatalos „Sür-
göny" szerkesztését jövő bó l-töl kezdve, hir
szerint ismét Kecskeméthy Aurel veszi át.

** (Megszűnő lap.) Az Egerben megjelenő
„Mátra" e hó végével megszünik. Ez önkéntes
visszavonulás oka az irodalomra jelenleg kedve-
zőtlen körülményekben keresendő.

*• (Alföldi nvptár) czim alatt Szabados
János egy naptár szerkesztésére határozta el
magát, mely kiválólag az alföldgazdászati, keres-
kedelmi és iparviszonyait karolná föl, oly módon,
hogy benne szépirodalmi résznek is helye marad-
jon. Czélja kivitelére fölszólitást intéz az alföld
fiaihoz, hogy tapasztalataikat s az alföldet köze-
lebbről érdeklő müveiket hozzá e Ló végeig be-
küldeni sziveskedjenek.

** (A „Családi Kör" mülapja.) Figyelmetér-
demlő szép képpel lepte meg olvasóit a „Családi
Kör." E kép fEmesc álmát" ábrázolja Orlay fo-
gamzata szerint, tollal kőre rajzolva Marasztoni
által. Emese, az Árpádok ősanyja, nemzete jövő-
jét álmodja meg. A kép közepén alvó nő körül, mint
álomképek, a győző Árpád emeltetése, Szent Ist-
ván kereszteltetése, az igazságos Mátyás tudósok
és művészektől környezve, továbbá az ujkor mű-
velődésének hősei gyanánt Széchenyi és Vörös-
marty, allegóriái képekben tünnek elő. A merész
szerkezetű, s kitünő sikerrel kivitt kép a leg-
szebb hazai tollrajzolatok közé méltán sorolható.

Egyház és iskola.
** (Egy magyar hittérítő) hat évi távollét

után a napokban tért vissza Palaestinából Eszter-
gomba.

** (Áttérés.) A „Mátra" szerint Egerben két
ferenczrendi szerzetes a zárdából kilépett s pro-
testáns vallásra tért át.

** (Autonomia vagy pátens?) Trencsénben a
morva-ges%kói ág. hitv. egyház tagjait közelebbről
megszavaztatták, autonom vagy pátenses egyház-
községet akarnak-e képezni. A közgyülésen az
esperesség! elöljáróknak nem volt szabad jelen
lenni. A tagok közül 400—500 családfő az auto-
nomia mellett szavazott, valami 30-an a pátensre,
kik a szavazás után oda is hagyták a gyülést. A
közgyülés kijelentette, hogy az egyház Borik
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urat, a pátens hivét nem ismeri többé felügyelő-
jének; azután követeket választott a Trencsénben
tartandó esperességi gyülésre.

*• (A ktszthelyi gazdasági tanintézet) legfel-
sőbb jóváhagyással találkozott, a felállítására
60,000 ft. már utalványozva van. E tanintézet
belszervezetét illetőleg, a növendékek két külön-
böző osztályba Ie3znek sorozva. Az elsö osztályba
azok tartoznak, kiknek magukat valamely gazda-
ság vezetésére czéljuk elméletileg és gyakorlatilag
kiképezni. A második osztályba a mezei munká-
sok sorából vétetnek fől növendékek, 8 a szoros
értelemben vett földművelésből a megfelelő elmé-
leti oktatáson kivül gyakorlati kiképeztetést is
nyernek. Az első vagy felső osztálybeli növendé-
kek felvételi száma nem lesz meghatározva; el-
lenben a második vagy alsó osztálybeli tanulók
száma, a helyiségre való tekintett; 1, egyelőre 30
ifjura lesz szoritva. Az első osztályba csak olya-
nok lesznek fólvehetők, kik a 17 évet már elérték-
s a gymnáziumi vagy főreá'.tanodai tanfolyamot
jó sikerrel végezték, vagy pedig a fölvételi
vizsgát kiállják. A munkás osztálybeli növen-
dékeknek szintén legalább 17 éveseknek, s leg-
alább az irás olvasás és számolásban jártasok-
nak kell lenniök, s jó erkölcsű magaviseletök-
ről is bizonyitványt kell előmutatniok. Ez
utóbbi osztályba képezdei tanfolyamot végzett
tanitójelöltek s tanitók is fölvétethetnek. — Az
elsó osztályu tanfolyam három évre terjed; az évi
tandij 40 ft, az ellátási dij pedig 240 ft. leend.
— A földmivesek osztályából származó növendé-
kek tanfolyama két év lesz, s a tanitás tandij nél-
kül történik ; ez osztály növendékei magában az
intézetben nyernek elhelyezést, s évenkint csak
50 ftot fizetnek. Ezen kivül mindkét osztály szá-
mára ösztöndijak is lesznek kitüzve. A tanintézet,
hallomás szerint, már a legközelebbi iskolai évre
megnyilik.

** (A tiszamelléki h. h. egyházkerületi leány-
növeldébev) Miskolczon a közvizsgák júl. 3 és 4-
kén fognak tartatni; mégpedig júl. 3-ikán d. e.
és d. u. az avasi templomban az iskolai tantár-
gyakból, — júl. 4-ikén d. e. az intézet nagyter-
mében zongorából lesz vizsgálat. A kézmüvekből
a vizsga kiállitás utján történik.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tud. akadémia) bölcseleti, tör-

vénytudományi és történelmi osztályainak junius
13-án tartott ülésében Csengery Antal jegyző
olvasta fől Ráth Károly 1. tag érdekes történelmi
értekezését, melynek czime : ,,Az Ozmán ural-
kodóház egy ága Magyarországban.-' Hiteles

I eredeti okmányokat mutat föl, melyek szerint a
török szultán egyik öcscse, Murád bég, 1436.
táján nejével s leányával, továbbá két fiával
egjütt, Pestre került, s itt letelepedve, a két nő
keresztyén hitre tért át. A leány, ki a kereeztség-
ben Katalin nevet kapott, kétszer is férjhez ment
Pesten. A bég azonban fiaival együtt visszaköltö
zött. — Ezután Henszlman Imre 1. tag olvasott föl
egyes részleteket egy nagyobb, művéből, mely a
byzanti épitészetet tárgyalja. Értekező szerint a
középkorban a román építészet volt elterjedve
hazánkban, byzanti ttylü templom csak egy van,
Szlavoniában. A jeles értekezés az „Evkönyved-
ben fog megjelenni, a bemutatott ábrákkal. —
Dethier konstantinápolyi tudós az arch. bizott-
ságnak a Corvinát tárgyaló jelentésére ellenész-
revételeket küldött be. — Végre Wodianer Albert
ur nehány régi fegyverdarabot küldött be, melye-
ket békés megyei birtokán szántottak ki. Mielött
a muzeumnak ajándékozná, az akadémia vélemé-
nyét kéri. *

** (A magyar kereskedelmi bank) e hó 14-én
tartott közgyülésén egy-egy egész réízvény felül-
osztaléka a mult évre 23 ft. 50 krban állapíttatott
meg> ugy n°gy a f é l é v i kamat betudásával az
egész részvény juniusi szelvénye 36 fttal, huszad
részvényé pedig 1 ft. 80 krral lesz beváltandó; az
egész évi jövedelem pedig egy részvény után 48
ft. 50 kr. vagyis 977/I0 százalék. — A hitelbirto-
kosokkal teendő üzletre vonatkozó alapszabályi
változásokat, mint mondják, a miniszterium jóvá-
hagyva már visszaküldte az udv. korlátnokeághoz.

** (A magyarországi müegylet) uj választmá-
nya e hó 15-ik'én tartotta első üléséts abban meg-
választotta elnökeit, n pénztári igazgatót s a mű-
bíráló választmány tagjait. A választmány elnöke
lett gr. Festetics Béla, alelnöke Rökk Szilárd,

pénztárigazgató Harsányi Pál, a műbiráló| vá-
lasztmány tagjai pedig : Barabás Miklós, Ditt-
man Antal, Dunaiszky László, Engerth Vilmos,
Greguss Ágost, Karlovszky Zsigmond, Keleti Ká-
roly, Králik Sámuel, Ligeti Antal, Pencs János,
Ráth József, Szabó Béla, Walthier Ágoston,
Weber Henrik. I | | J JJ2^

** (A felső tiszavidéki gazdasági- egylet) ál-
tal rendezett sorsjáték nyereménytárgyainak át-
vételére kitüzött határidőt jún. 30-ig meghosz-
szabbitották.

— (A Somogymegyei takarékpénztári intézet)
Kaposvárott, a megyeházi ideiglenes helyiségé-
ben, folyó év junius 7-én nyittatott meg, a noha
a részvénydijak 60% részletei befizetésére zárha-
íáridőül folyó évi junius 30-ka van kitüzve, —
mégis megnyitása napján 45 részvénydij, — be-
téti könyvekre 103 *> ft. tétetett be.

Közlekedés.
f (A Duna szabályozására Pest és Buda

közt) már évekkel ezelőtt tervet készitett Paleo-
capa, a késöbb szard miniszterré lett hires épitész,
melynek kivitelére évenkint 800000 ft. lett volna
szükséges, de az országhatóság akkor megtagadta
ez összeget s a tervet félre tették. Most a hely-
tartótanács felszólította Pest városát, hogy a
Duna szabályozására uj tervet készittesen és ter-
jeszszen fel.E szerint most kilátás kezd nyilni ezen
ügynek kivánatos elintézésére, mely a hajóközle-
kedés javításán kivül egyszersmind végét szakí-
taná annak az örökös félelemnek, mely Pestváro-
sát minden jégzajláskor megszállja.

Balesetek, elemi csapások.
** (Villámütés.) Lebenyből a következő szo-

moru esetről veszünk tudósitást: A mult szomba-
ton, f. hó 11-kén délután 3 óra tájban, a lébényi
rápczamelléki réteken egy özvegy gazdaasszony-
nak alig 4 évig házas fia feleségével és szolgájá-
val együtt gyüjtéssel foglalkozván, a mennydör-
géssel és villámlással jött eső elől egy boglya
mellé menekültek ; de szerencsétlenségükre a
villám épen oda ütött, 8 mind a négyet érte, még
pedig ugy, hogy az ifju gazda nejével, — kinek
kenyér-falatja is még szájában maradt, — a az
egyik szolga, nyomban halva maradtak; a másik
szolga is alig hogy élt, de orvosi segély foly-
tán remény van fölgyógyulásához.

Mi ujság?
** (A pesti állatkert ügyében) a meghivott

részvényesek e hó 13-ikán közgyülés; t tartottak
Kubinyi Ágoston elnöklete alatt. Minthogy az el-
nök közelebbről elutazni szándékozik, az ügy
képviselésére alelnökül Szabó Józsefet választot-
ták meg, s egyszersmind számos tagból álló bi-
zottmányt állitottak össze, mely közigazgatási,
pénzügyi és szakértői három osztályra oszolva
fogja vezetni az ügyet. Ugyancsak az állatkert
ügyében Xantus János hazánkfia az igazgatóságra
fólszólittatván,a meghivást udvariasan visszauta-
sitá, nehogy azt véljék, hogy eddigi nagybuz-
galmu fáradozásait ez ügy körül önérdekből tette;
de minden dij nélküli szolgálatát továbbra is szi-
vesen fölajánlotta. Az állatkert igazgatóságát
most hir szerint gr. Lázár Kálmánra akarják ru-
házni. A részvények első részlete, 10 ft.,jul. l-jén
lesz befizetendő.

** (A városligetnek vizzel ellátására) vállal-
kozó akadt. A „L — ő" szerint Biirgtrmeister
pesti kutépitő azon tervvel állott elő, hogy saját
költségén a városliget tavába a gyár- s király-
utczán és a fasoron keresztülnaponkint 20—30,000
akó tiszta és leszűrt vizet vezetni kész, s igy a tó
fentartására vállalkozik, azonkivül több helyen
szökőkutakat, zuhanyokat és uszó-medenezéket
alkalmaz, s végül naponkint kétszer a városli-
geti fasort megöntözteti. Ezekért vagy évenkint
ötezer forintot kiván, vagy e helyett a tó jövedel-
mének átengedését, s a tó mellett egy fürdő föl-
állításának engedélyét azon föltétellel, hogy az
ebből jutó összes jövedelem az övé legyen; vé-
gül azon telkek ingyen átengedését kivánja, me-
lyekre szüksége van a gépház, a természetes szürő-
akna és a tó melletti fürdő felépítésére. Husz év
letelte után a fürdő, és ennek előre láthatólag
még jó karban levő összes folezerelése, a város
birtokába jut vissza. A király-utcza kétszeri ön-
tözéseért azon dijat követeli, mely eddig az egy-
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szeriért járt. Ha föltételeit a város elfogadja, a
terveihez szükségelt összes épületeket kilencz hó
alatt elkészíttetni késznek nyilatkozik.

** (Orgyilkosság.) Ternót csinált egy fa-
lusi szolgáló a lutrin; nyert 600 frtot, s mind-
járt az nap elment a pénzért Nagy-Szombatba. A
pénzt meg is kapta, s hogy valaki el ne vegye tőle,
két csendőrrel kisértette magát haza. Midőn már
közel volt falujához, eleresztette a csendőröket.
A mint igy magában egy hidon ment át, a hid
alól egy ember ugrott elő s a leányon 8 szurást tett.
A leány segitségért kiáltá, a csendőrök visszatér
tek, s a gyilkos elfutott, de a leánynak még volt
ereje kimondani, hogy a falujabeli biró gyilkolta
meg : s nehány percz mulva meghalt. A csendő-
rök felvették az elhajított gyilkoskést, bementek
a helységbe a biró házához, hol a biró felesége férje
késére mindjárt rá is ismert. A birót azonnal el-
fogták.

** (Hajóson teremnek a nagy emberek!) Ha-
jósról a napokban egy hatalmasan kifejlett, s korá-
hoz mérve mondhatni óriás fiut hoztak Pestre, a ki
7 éves kora daczára már is 110 fontot nyom, s iz-
maiban óriás erő rejlik. Bencsics Gyulának hivják
s egy hajósi kereskedőnek fia. Sok „fiatal óriás"-
ról hallottunk már, de köztök aligha nem ez a
legnagyobb. A napokban közszemlére lesz állítva
a „fehér hajó" vendéglőben.

** (Török ékszer.^)Egy libádi lakos, a gyöpöt
törvén, a napokban sajátszerü régiségre bukkant,
mely ezüstből készülve, hihetőleg valamely előke-
lőbb török kantárszárának ékességét képezte.
Hogy török tulajdona volt, azt a rajta levő fél-
holdból következtethetni. E régiségnek az „E.U."
következő leirását adja : Felső részét négykörmü
fél sasláb képezi, a láb hajlásánál látszó tollazatot
félhold fejezi be, innen egy gömbhöz illesztett
csillag tün elő, honnan két ijvessző nyulik ki, a
földfeíé, mintha nyilból lövetnék. A nyíl szárnyára
csinos metszetü gyik van illesztve, melynek mind
körmei, mind szemei és szája, még most is látsza-
nak ; a két ijvessző közt, ép közepett, a gyik szá-
jában egy sziv van, melyen valami tulipán idomú
czifrázat látszik. E találmány nossza hat hüvelyk;
hat latot nyom, s gazdagon meg van aranyozva.

** (A szatmármegyei ifjuság) a mult hó vé-
gén sorsolással egybekötött tánczestélyt rendezett
•^agj-Károly ban az alföldi szükölködők javára.
A tiszta jövedelem a 700 ftot meghaladta.

** (Adakozó koldus.) M.-Eörsön nem rég egy
jobb módú, de ruhájával nem sokat törődő paraszt
ember Győrből haza felé menve egy öreg koldus-
sal találkozott. Ez az utast koldustársának nézte,
s megszólitá, hogy volt-e ma keresete ? Midőn a
megszólító ttegesz lelkiismeretességgel megmondá,
hogy egy krajczárt sem kereshetett: .Jöjjön velem
a korcsmába — ugymond a koldus — nekem ma
jo napom volt," és a koldusnak vélt gazdát borral
és pecsenyével megvendégelte.

Nemzeti szinház.
T _ ™ntek, ju n . i 0 . „ 4 tücsök.-' Életkép 5 felv.
Irta Birchpfeifer S., ford. Bulyovszky Lilla. Fan-
u ° V r ? , r e p . é b e n N i c z k7"Szőllősy Rózsa asszony
lépett Fől mint vendég, 8 a kedvező fogadtatást,
melyben részesült, megnyerő, rokonszenves alakja,
valamint átgondolt játéka által egyaránt megér-
demelte. 8

Szombat, jun. l l . „Tett Vilmos/' Opera 3
jelv. Zenéjét szerzette Rossini. Dalfy Lőrincz' a
oecs! operaszínház tagjának fölléptével.

SÁTn> J u n ' 1 2 > " I l k a é* « huszár to-
F 3 f e l v - Z ^ j é t szerzette Doppler.
o, jún. 13. „A czigány" népszínmű 3

felv. Szigligetitől. Rózsit Niczky-Szőllősy Rózsa
asszony személyesíté.

Kedd, jun. 14. „Teli Vilmos." Opera 3 felv.
Rossinitól. Dalffy Lőrincz második föllépése. A
vendégművész Arnold szerepében, habár nem
aratott is rendkivüli babérokat, elég sikerrel
működött. Csinos alakján kivül tiszta hang áll
rendelkezésére, éneke kifejezésteljes, s nem kis
érdeméül szolgál, hogy a magyar szót tisztán,
értelmesen ejti ki. Többször megtapsolták. Az
est dicsősége Kőszegit illette.

Szerda, jun. 15. „Sheridan." Vígj. 4 felv.
Francziából forditotta Csepregi.

Csütörtök, jun. 16. "Niczky-Szőllősi Róza
utolsó fölléptoül : „A tiszaháti libácska." Vigj. 2
ftílv. Ezt követte „Fortunio dala" vig opera 1
felv. Zenéje Offenbachtól.

Budai népszinház.
Jún. 10 — 15. „Genovéva." Bohózatos vig-

dalmü 4 feíy. Zenéje Offenbachtól.
Jun. 16. „Tiz leány egy férj sem." Vig ope-

rette 1 felv. Zsnéjét szerzette Souppé. Ezt meg-
előzte „Özvegy és proletár." Vigj. 1 felv. Beőthy
Lászlótól.

Szerkesztői mondanivaló.
7211. Me^yaszói templom. A rajz oly tökéletlen

munka, hogy egyátalában semmi hasznát nem vehetjük.
Csodáljuk, ha on azt hiszi, hogy ebböl más valaki még ért-
hető képet faraghat.

7212. Kőszeg. Ch. K. A rajz megérdemlett elisme-
réssel fogadtatott rajzolóink re'széről s már készen is van.
Reméljük, hogy legközelebb közölhetni fogjuk.

7213. Pótharaszt. B. K, Kiadónk készséggel telje-
siti a mellékletben kifejezett kivánatot. A szives elisme-
résért köszönetüuket mondjuk s ígérjük, hogy igyekezni
fogunk amaz akad. ülésben jelen lenni.

7214. Mikevár stb. Meg tökéletlen iskolai kísérletek.
A szorgalmat s jó igyekezetet már most is megdicsérjük;
idővel talán többet is mondhatunk.

7215. IVapIó. Sajnáljuk, hogy a kéziratc«omag sor-
sáról már most nem ho;hatunk kedvezö hirt. Elsö kísérle-
tünk a hozzánk legközelebb esö helyen (a melytől külön-
ben legtöbbet vártunk s hol legtöbb sulya is van ajánla-
tunknak) meghiusult. Jól mondja ön, hogy ez idök egy-
átalában nem kedveznek az efféle vállalatoknak, söt e többire
nézve is kétségbeejtő pangás uralkodik. ígérünk ujabb
kísérleteket, s nem vesztjük el reményünket, hogy más
helyen s viszonyok között a jeles münek keletet biztosit-
hatunk.

7216. IV. Enyed. Sz. K. E hó végeig mulhatlanul
rendbe lesz hozva az ügy. Az utóbbi alkalommal ajánlott
megoldás egyik felét mármost is elvállaljuk.. Kérjük a
pontos utasitást, meghatalmazást stb.

7217. A puszta hervadó virága. Az e lapokban köz-
lött egyik képünkhöz ügyesen irt költemény Annak ide-
jében jó lett volna magyarázó szövegül. Most már elkésett.

7218. Bnda. Egy törzselófizető. A levél és fölfedezés
nem volt meglepő. Ha tüzetesen szólhatnánk e tárgyról,
vagy ha személyes találkozáshoz lehetne szerencsénk,
bővebben magyarázhatnók ki mugunkat. It t e helyen most
csak nehány szót felvilágosításul. A V. U. nem u. n. illust-
rált lap, hol a fösuly a képekre van fektetve. Nálunk ez
sok tekintetben lehetetlen is volna; a többi közt azért is,
mert egy laptól, melynek ára egy egész évre 5 ft., senki
józanul nem kivánhatja, hogy minden számban 10—12
fametszetet közöljön, s ha mi 3—5 képet adunk, az viszo-
nyaink között a lehető legnagyobb megerótetés. Eredeti
kc'peink mindinkább szaporodnak, s mindig tökéletesed-
nek, a mit eddig is tapasztalt a közönség, s a mint komo-
lyan biztosithatjuk, ezután még inkább fog tapasztalni.
Oly készletünk van eddig is legjelesebb rajzolóink s met-
szőink kezeiből, a mely egyes részeiben bármely külföldi
vállalatnak becsületére válnék. — Továbbá nem értjük
azon kívánságot, hogy mi külföldi képes vállalatokból ne
vegyünk át egyes képeket, melyekről azt hiszszük, hogy
ránk nézve érdekkel birnak. Vagy azt gondolja ön, hogy
jobb volna, ha magunk mennénk el Schleswigbe, s ott
személyesen lesnók meg, mit csinálnak a magyar huszá-
rok? Nem elég-e, hogy a z ott járkáló külföldi rajzolók
ügyesen készült képeit drága pénzen meghozatjuk s itthon
közönségünknek bemutatjuk? Igenis, drága pénzen. Mert
minden idegen kép átvétele az illető kiadó beleegyezésé-
vel történik s a tölök megrendelt képek ára évenkint ne-

hány ezer forintunkba kerül. Reméljük, hogy ön tudja, mi-
kép ezen kölcsönösség átalánosan bevett európai szokás
a képes vállalatok kiadói között, mely tisztességes keres-
kedői elveken alapul. Igy p. o. amaz on által is emlitett
„Uber Land und Meer"-nek kevés eredeti képei vannak
s a legnagyobb részt a franczia ,,IUustration"-ból ve-
szi át (a nélkül, hogy a forrást megnevezné.) Nem kell a
fogalmakat összezavarni. Nem afféle átvevés a?, mint mikor
egy hírhedett pe^i kiadó (ki azután rutul cserbe is hagyta
szerkesztőit, és előfizetőit) a postáról hozott külföldi lapok
képeit valami chemiai szerrel a lithographiai kőre mázolta
s azután a mázolatot — a tulajdonjog minden tekintetbe
vétele nélkül eredeti kép gyanánt találta elő. Ennek igazi
neve irodalmi rablás volt. A mi-eljárásunknál, mely a képes
journalistika körében általában elvan fogadva, a vezérelv
az' hogy oly külföldi tárgyakat, melyeket saját rajzolóink
által nem rajzoltathatunk le, de melyek minket isérdekelnek,
s melyeket már külföldi lapokban ügyesen előadva látunk,
nem itthonn rendelünk meg (a mi gyakran teljes lehetet-
lenség is volna), hanem könyvárusi összeköttetéseinknél
fogva meghozatjuk a fametszést s csak ugy megfizetjük
az árát, mintha itthonn készült volna. Volt, rá eset, hogy
s lipcsei ,,Illustrirte Zeitung" már lapunkból is vett át
képeket (ilyen volt gr. Sándor ugratása s kocsizása). S e
szokástól magunk s n közönség hátránya nélkül ezután
sem térhetünk ti. Csodáljuk,hogy ön, lapunk u. n. „törzs-
előfizetője" most fedez fel oly dolgokat, a minőket már
közel l l év óta gyakorlunk. Csakhogy az első években —
a hazai fametszészet teljes pangásánál fogva — képeink
tulnyomó része külföldi származásu volt, most pedig alig
teszi egy % részét összes képeinknek. Az arány ezentul
még kedvezőbb lesz s akkor on méltányló szavával is re-
mélünk találkozi i.

SAKKJATÉK.
234. sz. f. — T ó t h P á l t ó l (K.-Sz.-Miklóson).

Sötét.

a b e d e f g h
Világon.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

A 228-dik számu feladvány megfejtése.
(Speyer C.-től Nikolajewben.)

Világos. Sötét.
l.Vg7—e7 Kd4—e5:A)
2. Ve7—f6f Ke5-f6:
3. Hc3-d5:tfmat.

B)
1 Fb4—c3:C)
2. V e 7 - b 4 t Kd4—eö:
3. Vb4-f4:fmat.

Helyesen fejtették m e s . Veszprémben: Fülöp József.
B.-Újvároson : Kovács Lajos. — Debreceenben : Zagyva
Imre. — Nagy- Váradon: Pál Rezső. — Miskolczon : Bizony
Ákos. — Pesten : Márki István. — Cselkó György. —
Vekerle László. — Halason : Nagy Ferencz. — Pécset ;
Ritkay János.

Világos. A) Sötét.
1 Fb4-e7:B)
2 Beö—e4f Kd4—c5
3. Fb2—aSfmat.

C)
1 tetsz. sz.
2. Ve7—b4:f tetsz. sz.
8. Vb4

Melléklet: Elöfizetési fölhívás a Falusi Gazda
és Magyar Sajtó 1864. második félévi folya-
mára, — azok számára, kik csupán a Vasárnapi
Újságra vannak előfizetve.

NAPTÁR.^
IIÓ-

és betinap
Katholikus és Protestáns

naptár

Vasár
Hétfó
Kedd
Szerda
Csőt.

Junius
B 5 Protáz
Silverius pápa
Alajos hitv.
Paulina, Kriszt?

Görög-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

Szidónia szüz
Pént. Kereszt. János
Siomb ' Prosper püsp.

g,4 Gyárfás
Flóra
Alajos
Akós, Paulin
Sidonia
Iván
Mártha

Május (ó)
7 D Punk. vas.
8 Punk. liétlő
9 Alexi
0 Timoté
1 Bertalan

12 Onophrius
13 Aquilius

Siv.Rosch
löMakab.gy.
16
17
18
19 Tádé
20
21 Sabbath

_ © N a p H o l d -

nyug !ho8a»a| kél jnyug.

fok vl.
88 21
89 18
90 15
91 12
92 10
93 7
94

ó. p.
4 2
4 2
4 2
4 2

6- p
8 0
8 0

2i8
318
3 8

Ifok vLj
Í261 84|
!275 56

Hold változásai : Holdtölte hétfőn 20-án 0 óra 10 perczkor repgel.

290 31
305 14
319 57

ll 884 33
ll 348 26

ó. p.
7 30
8 21
9 6
9 44

10 16
10 46
11 16

6. p
3 84
4 35
5 46
6 59
8 18
9 34

10 51

TARTALOM.

Nádosi István (arezkép). — Egy jelenet a tizek
tanácsa elótt M. B. — A nevelés kóréból (folyt)' — A
Ráczfürdő Budán (képpel) — Pásztortüz (képpel) — A
budai Svábhegy: I. A kápolna és vidéke (képpel) I I ' Báni
Eötvös József nyárikká (képpel). — A légy (vége) Dr.
Bardócz L. — Az egyptomiak ékszerei. — Egyveleg. —
Tárház : Irodalom és művészet. — Egyház és iskola. —
Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Balesett* és
elemi csapások. — Mi ujság? — Nemzeti szinház. —Budai
népszinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. —
Heti naptár.

Felelői szerkesztő Pákh Albert. (Lak.roagyw-ntczal.si.)

c
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HIRDETÉSEK.
Lególcsóbb szépirodalmi és hölgydivatlap

a közcprend számára.

A magyar nők vasárnapi újsága!
Előfizetési fölhívás

NOVILAG
nyolczadik évi folyamának

j u l i u s — d e c z e m b e r i f é l é v é r e .
Félévre csak 3 ff. — Negyedévre csak 1 ft. 50 kr.

Megjelen hetenkint egyszer, vasárnap, szépirodalmi tartalommal,
eredeti divattuddsitással, havonkint két melléklettel, ugymint:

egy divatképpel és egy szabás- vagy mintarajzzal.

A „Nővilág" a jelenleg fennálló hazai kizárólagosan nöi divatlapok között a
legrégibb, és e körülményből, moly szerint a t. cz. magyar női közönség kegyét leg-
állandóbban tudta megnyerni, szabadjon következtetnünk, hogy kitüzött feladatának
legjobban megfelelt.

Támadtak ugyae lapok, melyek többet igértek, mint a mennyit megadhattak, de el
is enyésztek; és talán fognak is még támadni, de ezek példáját mint eddig nem, ugy
ezután sem fogjuk követni.

Elvünk : áldozat és kitartás mellett idővel a t. cz. közönség átalános tetszését
megnyerni, és kedvezményeinket azon arányban emelni, melyben a közönség részvétének
gyarapodása annak állandóságát lehetővé teszi.

Egyik ily állandó kedvezményünk az, mely szerint a t. cz előfizetőnek részéről
érkező megbízások — könyv- és mindennemü divatezikkek

bevásárlására
— pontosan és gyorsan teljesittetnek, A beküldött összegek vételéről, valamint a bizomá-
nyok végrehajtásáról „Galamb-posta'* rovatunk visz értesitést. A pénzösszegek postai
bejegyzés mellett bérmentve küldendők a szerkesztőséghez; a bevásárlást és elküldést
„Altér és Kiss" ezége teljesiti, pontos számlát (conto) mellékelve a küldeményekhez.

A jövő félévi folyamban adni fogunk egy einlékszerü színezett nagy

DIVATMÜLAPOT,
mely Kohn müintézetében készül, s a juliusi elsö ezám mellett fog megjelenni.

A lap szellemi tartalmának kiállításában változatlan főszempontunk marad : kizá-
rólag a nöi ízlésnek hódolni, s az olvasmányokat aszerint választani, hogy azok min
denekelőtt nőkre nézve érdekesek, s mégis a gyöngédebb erkölcs- és illemérzetet
sérfök sohase legyenek.

A „hazi-kőr" közhasznu rovatát, mely részben kezdeményezők voltunk, továbbá
is fenntartjuk, valamint a társadalmi élet és nevelés köréből is elismert hitelű hazai és
külföldi iróktól hozandunk értekezéseket

Előfizetési föltételek:
Félévre : júliustól deczember végeig, helyben kihordatva, vagy

postán bérmentes szétküldéssel 3 ft.
vre : júliustól szeptember végeig, helyben kihordatva,
vagy postán bérmentes küldéssel 1 ft. 5O kr.

C3? A czim, név cs helyjegyzék szabatos leirásának beküldését kérjük. Tiz előfize-
tésre egy tisztelet-példány jár. (J^f^ A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

A Növilág kiadó-hivatala.
(Pest, egyetem-utcza 4. sz. a.

Nincs többé szeplő!
Mi a nők legfőbb disze? — kétségenkivül a szép, tiszta arcz. — Kitöl a természet

ezt megtagadta, és az arczot annyira elrutitó szeplőtöl májfoltoktól, meg akar mene-
külni. é« arczának fiatalságát, élénk rugalmasságát vissza akarja szerezni, az kisértse
meg a párisi orvosi akadémia által czélszerünek ismert, és egész Angol- és Franczia-
országban közhasználatúvá lett

LILIACÉE PARISIENNE
szépítő szert. — Egy tégely, mely 8 — 10 hétig is eltart, elegendő a legszebb és legtisz-
tább arezbőr előhozására. — Égy tégely ára használati utasítással 3ft., begöngyölés 20 kr.

Hakhelyek PESTEN : Thalmayer A. és társa, — Lueff M. illatkereskedésa,
Pórfl F. váczi-utcza 19-ik aiáax, — Molnár J., váczi-utcza 20-ik szám. 544 (17—24)

Wigand György könyvárusnál Lipcsében jelent meg, s Magyar-
honban minden hiteles könyvárusnál kapható:

JÉZUS ÉLETE.
Irta

Kis 8-rét. (899 lap.) (1-3)

Borítékba fűzve ára 1 forint 50 krajczár ansztr. érték.

GRIMAULT és TÁRSA
gyógyszerészek

vastartalmú szörpje vörös rliinalicjliol
Párisban, 1, rue de la Feuillade.

Ezen legujabb s kellemesizü folyadék-gyógyszer, mely eddig szétbontás nélkül
nem vala összevegyithetó, két alkatrészt tartalmaz, u. m. a vasat, mint a vér elemét s a
chinahéjat, mint az edzószerek legkitűnőbbjét. Ezen gyógyszer legnagyobb ered-
ménynyel ott használtatik, hol az erők isméti helyreáüitásáról, s a vér normális állapot-
bani hozásáról van szó. Kellomdús fiatal leányok halvány arczszine, gyomorfáj-
dalmak, étvágyhiány, megrongált emésztés, vér-vizibetegség, vér-árvaság, a
nök rendetlensége, leukorrhfle stb., mindazon bajok, melyek ezen, Francziaországban
egészséget fenntartónak elismert orvosszer által gyorsan meggyógyittatnak, vagy eny-
hittetnek. — R a k t á r a k : Németország nevezetesb városai minden gyógyszertárában.

C 3 " Magyarországra nézve a főraktár létezik Pesten : TŐRÖK JÓZSEF
gyógyszerésznél a király-utczában 7-ik sz. a. 655 (3—24)

A videkbell kereskedő és iparos urakhoz!
• Hogy a hazai főváros s a gyors közlekedési vonaloktól távoleső vidékek lako-

sainak, kik elött a márványmüvek megszerzése részint akadályosnak, részint lehetet-
lennek mutatkozott, e tekintetben könnyü eszközlési mód szolgáltassák, legközelebb egy
díszesen kiállitott „Müalbnmot" fogok közrebocsátani, mely emlékszobrok, síremlé-
kek, templomszerelvények s épitkezési művek bő tartalmu s változatos m'intarajzait
foglalván magában, az ország minden népesebb városában és helységében megbízandó
ügynöknél, egy-egy példányban a t. cz. közönség szabad használatára fog nyitott könyv
gyanánt szolgálni, melyből a kivánt s a választott mintarajz szerinti mű, az albumhoz
mellékelt árszabályzat után, mindenütt helyben megrendelhető.

Ennek folytán van szerencsém mindazon vidékbeli t. cz. kereskedő s iparos urakat,
kik ez ügynökségre vállalkozni hajlandók, — ezennel bizalmasan felszólítani, miszerint
ebbeli szándékukat levél által velem mielőbb közölni sziveskedjenek, hogy a kölcsönös
viszony föltételei meghatároztathassanak. — Kelt Pesten, 1864. junius 12-én.

Gerenday Antal,
653 (1 — 3) elsö orsz. szab. márvány-műgyár tulajdonos.

GRIMAULT és TÁRSA
gyógyszerészek

növény- matico - íniectióia
s matico-tokocskai

P á r i s b a n , 7 , r u e d e l a F e u i l l a d e .
Ezen legujabb gyógyitó szer, mely a gonorhőek gyors és sikeres gyógyítására,

anélkül, hogy stricturákat, vagy a belsö részekben gyuladásokat okozna, a matico-perui
faleveleiből van készitve. Dr. Ricord s a párisi orvosok legnagyobb része, mióta ezen
gyógyitó-szer feltaláltatott, minden egyéb ilynemü szereket mellőznek. A belövelés a
betegség közvetlen kezdetével alkalmaztatik, a tokocskák minden rögzött s elévült
esetekben, melyek a copahű s kubébamag s más egyéb érczes alapokra készitett belövelé-
sekre távozni nem akartak, vétetnek használatba. • R a k t á r a k : Németország neve-
zetesb városai minden gyógyszertárában.

CU~ Magyarországra nézve a főraktár létezik P e s t e n : TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerésznél a király-utezában 7-ik sz. a. 656 (2—24)

Nagy-igmándi szénsavas keserviz-forrássó
és abból készült

PEZSGÖ-POROK
(magyar S?*idiitz-porok).

A nagy-igmándi szénsavas-keserviz, mely oldó s kiürítő sós
részeinek dusságát, azok hatását mérséklő és emészthetőségét előmoz-
dító szénsav tartalma által koronázza, méltán a leghiresebb s legelterjedtebb külföldi
keservizeket helyettesíti, s azok behozatalát hazánkba feleslegessé teszi. — E viznek s
az abból készitett sónak átalában beismert jótékony hatása, ugy azon elterjedés, melynek
azok már eddig örvendenek, ösztönöztek engem, miszerint ezen gyógyhatásu szereknek
közönséges használatát minélinkább elősegitsem. — E törekvés met azáltal hiszem elér-
hetni, hogy én a nevezett sóból pezsgő-porokat is készitek, melyek a gyógyforrás alkat-
részeit magukban tartalmazzák, és hatásokra nézve a világszerte ismert Seidlitz-porokkal
egyenlők.

Egy 25 hárommeszelyes üveget tartalmazó idei töltésű ládavíz, gyógyjavalattal
ellátva, 6 ft. 25 kr. — Egy skatula (12 pár) pezsgő-por használati utasítással 1 ft. 20 kr.
— Egy font gyógysó faszelenczében 2 ft. 50 kr.

Készpénz-fizetés vagy utánvétel mellett nagyobb megrendeléseknél jutányosabb
ár szabatik

Megrendelhetni Rév-Komáromban : alulírottnál, - Pesten : Jezovits
G K h i t F i

C f g ttnál, Pesten :
Mihály és Sztupa György gyógyszerész, Kochmeister Frigyes, Vághy Lajos, Prükler
Ignácz és Tunner János, — Debreczenben : Csanak József, — Aradon : Haber-
eger G., - Baján : Pollerman Bertalan gyógyszerész, - Kolozsvártt (Erdély):
Engel József és Wolf János gyógyszerész, — Pozsonyban : Pisztori Boldog és
Laban Károly, gyógyszerész, — Nagy-Igmándon : Packl Sándor, — Esztergom-
ban : Bozsek József gyógyszerész, — Mező-Berényben : Nárczisz János gyógysz.,—
Gyöngyösön : Kocianovits Jozsef gyógysz , - Nagy-Banyán : Papp Simon gysz., —
Győrött : Kautz lg™02; gysz. és Lehner Ferencz, - Bonyhádon : Kramolini József
gysz., — Tatán : Szeth Antal és Niertitt Ferencz gysz., - Nagy Abonyban : Lukáts
Ágoston gysz., — Miskolczon : dr. Szabó Gyula és Csáthy Szabó István győgysz., —
Nyíregyházán : Bertalan Pál gysz., — Szeghalomban : Kiss Ferencz gyógysz., —
Mosonyban : Tróján József gysz., _ Bihar-Diószegen : Kováts József gyógysz., —
Jolsvan . Maleter Albert gysz., — Csazon : Borsay Ferencz gysz , — Léván : Bolemann
Ede gyógysz., — Nagy-Lakon : Lenhard Jakab gysz , — Szolnokon : Scheftsik István
gysz. - Székes-Feuérvárott : Say Rezső gysz. _ . . . . . l . i
g Schmidthauer Antal,

600(5-12) gyógyszerész a megváltóhoz Komáromban1
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A csász, királyi siabad. tlsz&vldékl vasut.

Í864.év májos l-töl kezdve, érvényes az 1864 évi nyári-havakra

I. Kassa és Nayvárad felé:
Bécs
Pest
Czegléd
Szolnok
Püspök-Ladány
Debreczen . . .
Tokaj
Miskolcz . . . .
Forró-Encs . . .
Kassa
Püspök-Ladány
B.-Ujfalu . . . .
Nagyvárad . . .

indulás 8 óra — percz este 7 óra 45 perc« reggel
6
9

10
1
8
5
7
8

érkezés 9
indulás 1

2
érkezés 3

25
27
27
26

25
24
38
66
63
45
45

reggel 5

délután 1
3

este l l
., 12
„ 2

délután 1

35
24
42
20
47

5
3

m
49
40

6
40

este

éjjel
IT

reggel

délelőtt
délben

délután
éjjel

reggel

II. Arad felé:
{*écB indulás
Pest
Czegléd. . . . ' ' "
Szolnok ' "
Mező-Túr . . . . ]]
Csaba "
Arad érkezés

óra — perc*
« 25 „
„ 42 „
„ 40 „
., 45 „
» 21 „
„ 3 „

este
reggel

7 óra 45 perei

„ 10
12

délután 3

85
39
l l
l l
9

6 „ -

reggel
este

11

éjjel

reggé!

IU. Kassa- és Nagyváradról Pest és Bécs felé:
indulás

Forró-Encs . . . .
Miskolcz
Tokaj . . ' ' ' "
Debreczen . . . .
Püspök-Ladány . ]',
Szolnok
Czegléd érkezés
Pest
Bécs
Nagyvárad . . .
B.-Ujfalu . . . .
Püspök-Ladány
Czegléd

5 óra 21 percz reggel l l óra — percz délelőtt
6
7
9

12
1
4
6

indulás l l
„ 12

érkezés 12
ö

34
52
35
12
46
44
41
87

12
5

54
41

délben 10
délután 12

4
este 5

8
reggel 6

délelőtt 9
délben l l

,. 12
este 5

8
2

36
29
56
43
54
45
33
30

16
64

délután

éjjel

IV. Aradról Pe^t és Bécs felé :
Arad indulás 12 óra 30 percz délután 8 óra 20 percz
Csaba „ 2 „ 14 „ „ ll „ 13 „
Mező-Túr 8 „ 50 „ „ 2 „ 3
Szolnok „ S „ 9 „ 4 ,, 12
Czegléd érkezés 5 „ 56 „ este 6 „ 39 „
Pest „ 8 „ 87 „ „ 8 „ 45 „
Bécs „ 6 „ — „ reggel 6 „ 33 „

este

éjjel

reggel

este
éjjel

reggé!

este
A kozállomásokróli indulás Ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett rész-

letes menetrendben van kimutatva.

A vasuthoz csatlakozó postakocsik indulnak :
Aradról Szebenbe : naponkint este 5 órakor; az utasok fölvétele nincsen korlátozva
Nyiregyliazarol Szathmárra : vasárnap, szerdán és pénteken este 6 órakor; az utasok

fölvétele 3 személyre korlátozva van.
nyiregyiazarol Beregszászba : naponkint reggel 7 órakor; az utasok fölvétele 3 sze-

mélyre korlátozva van.
Nyiregyházáról Nagybányára : hétfőn, kedden, csütörtökön és szombaton este 6 óra-

V t S r O í 3 s z e i n é l " e korlátozva vannak.
Kolozsvárra : naponkint este 6 órakor; az utasok fölvétele 7 vagy 8

h T 6 r y r e k o r l á t o z v a van.
! i i í e l y b e : naP°nkint este 7 órakor; az utasok 3 személyre korlátozva vannak.
•! „ 8 e r e : naponkint éjjel 12 órakor; az utasok 3 személyre korlátozva vannak.

oi rrzemyslre : szerdán és szombaton délután 2 órakor; az utasok 3 személyre
korlátozva vannak.

Kassáról Szigetre : naponkint éjjel l l óra 45 perczkor; az utasok 3 személyre kor-
látozva vannak.

Kassáról Munkácsra : naponkint éjjel l l óra 45 perczkor; az utasok 3 személyre kor-
látozva vannak.

Az igazgatóság.570 (7-12) 2635

dors-máj-olaj használata fölösleges! ""^f

GRIMAULT és TÁRSA
gyógyszerészek

jódtartalmú retek-szörpje
Párisban, 7, rue de la Feuillade.

Elsö csász. kir. szab. Dunagőzhajozási társaság.

A személyszállitó gőzösök

érvényes 1864. évi április 13-tól további rendelkezésig.

A Danán.
Lefelé:

Donauwörthből Regensburgba: április és
májusban minden párosszámu napon 9
órakor reggel.

Passauból Linczbe: április hóban minden
párosszámu napon, 7 órakor reggel.

Bécsböl Linczbe : naponkint 6 órakor
reggel

MöHtböl Bécsbe : április hóban minden
páratlan számu napon, 7 órakor reggel.

Bécsböl Pestre : naponkint 6'/s órakor
reggel.

Bécsböl Pozsonyba : naponkint 3% óra-
kor délután.

Esztergomból Pestre : naponkint 5'/»óra-
kor reggel a helyi-gőzössel, és 4 órakor
délután a bécsi gőzössel.

Váczról Pestre : naponkint 7'/> órakor reg-
gel, és 1'/« órakor a helyi-gőzössel, és 5
órakor este a bécsi gőzössel.

Bogdányból Szent-Endre- és Pestre : na-
ponkint. 5 órakor reggel.

Pestről Soroksár, Raczkeve és Tassra :
naponkint 5 órakor reggel.

Pestről Baja- és Mohácsra : naponkint
6 órakor reggel

Pestről Esszék és Zimonyba: hétfőn,szar-
dán és szombaton 6 órakor reggel.

Pestről Orsovára, Ginrgevo-, Galacz- és
Konstantinápolyba : szerdán 7 órakor
reggel.

Zimonyból Orsovára, Ginrgevo-, Ga-
lacz- és Konstantinápolyba : csütör-
tökön reggel.

Orsováról Ginrgevo-, Galacz- és Kon-

FAlfelé:
Regensburgból Donauwörthre: április és

májusban minden párosszámu napon, 6
órakor reggel.

Linezböl Passanba : áprilisban minden
páratlan számu napon, 7 órakor reggel.

Linczböl Bécsbe : naponkint 8 órakor
reggel.

Bécsböl Mölkbe : áprilisban minden páros-
számn napon, 7 órakor reggel.

Pestről Bécsbe : naponkint 6 órakor este.
Pozsonyból Bécsbe : naponkint 6 órakor

este.
Pestről Esztergomba : naponkint 6 óra-

kor délután a helyi-gőzössel, és 4 órakor
este a bécsi gőzössel.

Pestről Váczra : naponkint 10 órakor
délelőtt és 4 órakor délután a helyi-
gőzössel, és 6 órakor este a bécsi gő-
zössel.

Pestről Szent-Endre és Bogdányba : na-
ponkint i'/j órakor délután.

Tassról Ráczkevcre, Soroksár és Pestre:
napon\int 5 órakor reggel.

Mohácsról Baja és Pestre : naponkint 8
órakor este.

Bajáról Pestre naponkint 7 órakor reggel.
Zimonyból Eszékre és Pestre : hétfőn,

szerdán él szombaton, 2 órakor reggel.
Orsováról Zimonyba és Pestre : pén-

teken reggel
Galaczról Orsovára,Zimonybaés Pestre:

hétfőn reggel.
Konstantinápolyból Galaczra, Orsova-,

Zimony- és Pestre : csütörtökön 3 óra-
kor délután.

és
stantinápolyba : pént* ken délben.

g^"*A mohács-péosi vasutvonatok közvetlen összeköttetésben állanak a Mohácsról
Mohácsra induld személyszállító-gőzösök meneteivel.

Gyorshajózási összeköttetés.
Pest, Báziás, Ginrirevo (Bukarest), Braila (Galacz (Ja*sy) és Konstantinápoly
között : „Ferencz József", „Széchenyi", „Albrecht" és „Zsófia" legalkalmatosbnak
ismert gyorshajókkal (ezen hajók minden kényelemmel fel vannak szerelve, és tágaí
alvó-termekkel, teljes ágyneművel, külön zárkákkal, éttermekkel s fürdőszobákkal stb.

ellátva) hetenkint kétszer, és pedig:
I. Pestről : hétfön, 7 órakor reggel.

Baziasról : kedden, 8'/s órakor reggel.
Érkezés Giorgevoba : szerdán délben.

„ Czernavodára : szerdán este.
„ Gaiaczra : csütörtökön reggel
„ Konstantinápolyba: pénteken

reggel.
II. Baziásról : szombaton 872 órakor regg.

Érkezés Giorgevoba : vasárnap délben.
„ Czcrnavodára : vasárnap est«
,, Galaczra : hétfőn reggel.
,, Konstantinápolyba : kedden

reggel.

I. Konstantinápolyból csütörtökön Sora-
kor délután.

Galaczról : pénteken 10 órakor délelőtt.
Cernavodáról : pénteken este.
Giurgevoból : vasárnap reggel.
Érkezés Baziásra : hétfőn délután.

,, Pestre : szerdán reggel.
II. Konstantinápolyból : hétfőn 3 órakor

délután.
Galaczról : kedden 3 órakor délután.
Czernavodáról : kedden este.
Giurgevoból : szerdán 7 órakor reggel.
Érkezés Baziásra : pénteken délután.

Sziszekről Zimonyba : hétfőn és csütör-
tökön reggel

fet«^Örházak leg°irnevesb orvosai bizonyítványa által az e szörp fölötti
lvrtt e g y f e m á [tal igazoltatnak s megpróbáltatott; e szörp, a dors-
itU a~KAmk y e t j Ó v a l íel*ilmul - a legnagyobb eredménynyel használtatik.

d S á f * b* r b? t e**geket, skrofulákat, vér-viz îbetegséget, sápadságot s a b ö r
h- í * L k T t h í l « F ^ l A o y t ' s e r ö s b i t i vértisztitás által a szerveket. Egy sz6v&h

e szörp a leghathatósb yérUsztitó szer. A beleket s gyomrot - mint ez közönségesen
* H T m i r i U ' b á í S f U Ö r t é n n Í S Z ° k 0 t t - o h a »e |nem rohanja ; kis gyermekeknél
n ' r « « ave' í SUí " " T e d n e k ' a legkiválóbb eredménynyel használható.!
Dr. Cazenave a „S Loms' kórház orvosa Párisban, e szörpöt különösen bőrbeteg-1
segeknel ajánlja. - Raktárak : Nemetország nevezetesb városai minden gyógyszer-1

tárában.
t T Magyarországra nézve a főraktár létezik P e s t e n : TOROK JÓZSEF

gyógyszerésznél a király-utezában 7-ik sz. alatt. 654 (2 24)

A Dráván.
Legrad-KákonyárólEszékre: szombaton j Eszékről Lcgrád-Kakonyára : kedden

3 órakor délben | 6 órakor reggel.

A Tiszán.
Szegedről Zimonyba : szerdán reggel. I Zimonyból Szegedre vasárnapon délben.

A Száván (április 18-kától).
Zimonyból Sziszekre : vasárnap és csü-

törtökön 6 órakor reggel.

A szerb-bosnyák part hosszában.
Brcskáról Belgrádra : szerdán reggel. Belgrádról Brcskára : hétfőn reggel.
Sabáczról Belgrádra : kedden és szóm- Sabáczról Belgrádra : hétfőn és pénteken

baton reggel. reggel
Belgrádról Orsovára, Báziás érintésével: Orsováról Belgrádra,Báziás érintésével:

csütörtökön reggel j hétfőn reggel.

Jószágszállitás.
A minden állomásokra! jószágszállitások Donanworth és Galacz között, valamint

a Tiszán, Száván és Dráván, ugyszintén Odessábn, Konstantinápoly s a Levantéba,
Németországba, a Sveiczba, Francziaország- és Belgiumba a leggyorsabban esz-
közöltetnek.

C5T"A Dunafrjedelemségekbe az ezidén hetenkint kétszer, s pedig Pestről hetiő*
és pénteken történnek jószágszállitások zárolt teherhajókkal.

Pest, április 10-én 1864. 645 (2-5)

főügyvivöség Magyarországon.
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Képes és politikai hetilap.
K é t lap

Minden évfolyamban
körülbelül Mindegyik lap

együtt

csak 5ft.
külön

3ft.

Előfizetési fölhívás

Politikai Újdonságok
1864-ki második évi folyamára.

F. évi julius elejével a „Vasárnapi Ujság"
félévi folyama kezdődik.

Midőn a két testvérlap régi hü előfizetőihez és jó ba-
rátaihoz bizalomteljesen intézzük jelen felhívásunkat, fel
vagyunk mentve azon igéret ismétlésétől, hogy a régi irány-
ban és szellemben fogunk haladni ezentul is. Egyuttal azon-
ban azon örvendetes helyzetben vagyunk, hogy lapjaink
régi és uj olvasóit biztosithatjuk aziránt, mikép évről évre
mindig ujabb szellemi erőkkel gyarapodván, a czélt,
melyet egy illnstrált és politikai hetilap feladatául kitűz-
tünk, mindinkább megközelíthetjük. Szabad legyen az utóbbi
félévi folyam tartalmának változatosságára s többi között a
Vasárnapi Ujság" külsö kiállítására s képeinek mind

számára, mind a metszetek nagyobb sikerültségére hi-
vatkoznunk. Mind ezt pedig azon kedvező körülménynek

Heckenast Gusztáv, Pest, junius
kiadó-tulajdonos. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — — — _ —

köszönhetjük, hogy nemcsak iró munkatársaink köre gya-
rapodik, hanem a rajzolás és fametszészet terén is növekedő
munkakedvvel és képzettséggel találkozunk.

Az országos csapás-okozta lehangoltság némi megszü-
nése s a rendes kedélyhangulat visszatérése egyik jeléül
veszszük a hirlapolvasási vágy fölelevenedését. Részünk-
ről azon örvendetes tapasztalatot tettük, hogy a nemzet
minden osztálya köreiben elterjedt ezen testvérlapok
olvasóközönsége, mely a mult sanyaru évben nagy részben
szintén visszavonult, ez idén ismét elérte korábbi rendes
létszámát; s bizton hiszszük, hogy a reménylett jobb idők
beálltával e szám-arány mindig kedvezőbbre fog változni.

Azon óhajtással bocsátjuk utnak jelen félévi hirmon-
dónkat, vajha az idők jobbra változtával a fentebbi remé-
nyek is mielébb teljesülnének!

elején 1864. Pákh Albert,
felelős szerkesztő.

ELÖFIZETÉSI FÖLTÉTELEK:
(a Vasárnapi Ujsá$ és Politikai Újdonságok ej?yütt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva)

Félévre (julius—december) v ^ £} forint.

3 ft.
Csupán Politikai Újdonságok:

Félévre (julius —december) 3 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság:

F é l é v r e ( j u l i u s — d e c e m b e r ) . . .
W * Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek e g y tiszteletpéldánynyal szolgálunk. - A pénzes levelek

Vérmentes küldése kéretik. — H T Tájékozás végett, kérjük a régi czimszelvények szives beküldését.

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Kiad6-tul«jdonof Heekaaast Casxtár. — N^omUtj* Landerer i* Heek«n«»t, •gyttem-utcn 4. izám al»tt Peiten, 1864.

26-ik szám.

Pest, junius 26-án 1864.

Elöfizetési föltételek 1864-dik évre :
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft Pel évre 5 ft.
csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. - Csupán Politikai

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

9 9 Hirdetési dijak, a Vásárimpi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. novem-
ber l-töl kezdve : Egy, négyezer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szá-
mára hirdetmények elfogad, Hainburg és Altonában : Haageiistpin és Vogler. — M. Frankfurt-
ban : Otto Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — és Pesten : a ker-
tész-gazdászati ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás ntán 30 ujkr.

Egyike a magyar uri rend azon csekély
számu tagjainak, kiket a müvészet szerelme
dusgazdagságból irgalom-kenyérre juttat,
kiknek mindent áldozó lelkesültségeért a
világ azzal fizet, hogy egykori nagyságuk
romjaitól még életökben elfordul és megfe-
ledkezik. Valóságos áldozata nemzeti zenénk
ügyének, melynek elhunyt bajnokait, fájda-
lommal jegyezzük meg, rendszerint vértanúi
szenvedés, nyomor, kétségbeesés és őrültség
dönté sírjaikba.

Született 1817. ápr, 22. Eperjesen, Kis-
ozánthói Dobozy Lajos ezredes és Lucskai
Bánó Borbála szüleitől. A családi
terjedelmes birtok Vajdán, Nyü-
veden és Pelbárthidán levén, az
egyetlen figyermek első gyer-
mekkorát ezen ősi jószágokon
tólté. Zenészeihez való hajlamát
L t e h e t s é s é t a % 5 — 6 é v e s ko-

rában elárulta. Atyja, ugyanis,
kedvelvén a jó magyar zenét,
egy 10-12 tagból álló czigány- .
bandát tartott állandóan maga
korul mely a környéken hires
volt. A kis gyermek hegedűt vé-
tetett magának, egyik czigány-
zenész utasitása mellett játszaíi
tanult, s rövid idö alatt meglepő
ügyességre tett szert. A harma-
dik gymnáziumi osztály tanul-
mányainak végzésére a debre-
czeni ref. iskolába vitetett, hol
egész a physikáig (8. g y m n . osz-
tály) tanult. Ez idö alatt a hang-
jegyek ismeretében magán-zene-
tanitó oktatta, miközben az igazi
magyaros fogásokat Boka Károly-
toj s a hires öreg Boka András-
tól növekvő lelkesültséggel ta-
nulgatta Majd 1834-ben W e
került, hol nevelője felügyelete
alatt a. egyetemet látogatta.

Z: • *?i ud6a á r a i n a k elő-
adásainál hatalmasabban érdek-
lettek öt az ottani jó zenekarok
és hangmuvészek, kiknek szorgalmas hall-
gatása a zeneszet iránt táplált szenvedé-
lyét az elragadtatásig fokozta. Magán-zene-
mestert fogadott s egyszersmind vágyat
nyert a zene elméleti részének s a htng-
szerzés tudományának rendszeres tanulá-
sára, mi czélból elsö vezetője Albrechtsber-
ger „General-Bass"-ja volt. Atyja azonban
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ugy vélekedett, hogy az ifjut tévutra sodorta
a pesti élet, annálfogva meghagyta neki,
hogy szenvedélyével felhagy ván, jőjön vissza
Debreczenbe s ott hallgassa a jogot. A kü-
lönben szelid és csendes természetü ifju
mindazáltal tovább is a fővárosban maradt,
hol költséges életmódot folytatván, ennek
következménye lőn, hogy az atyai szigor
1840-ben nyilvánosan „vesztegetőnek" nyi-
latkoztatta.

Az atya és fiu között kifejlett feszültség
még az előbbinek életében (1841.) megszünt
ugyan, de a müvész ifjuból sem ügyvéd,
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sem gazda, (mint utóbb atyja óhajta), nem
vált.

Miután atyja 1842-ben meghalt,afiu egész
szellemi és vagyoni erejét müvészi szenvedé-
lyének kielégitésére forditá. Tehetséges czi-
gányzenészekböl bandát szervezett, tanitott
és tartott saját erszényéből, melylyel több
hazai város (leginkább mégis Debreczen) kö-

zönsége elött müvészi előadásokat rendezett.
A siker dicsősége által fölbátorittatván, 1846.
jan. 10. Bécsbe viteté társulatát, hol „varázs-
hegedüjével" egy féléven át „növekvő elra-
gadtatásban és lelkesültségben" tartá hall-
gatóit. (Öst. Morgenbl. 1846. 38. sz. Die Ge-
genwart. 1846. 97. sz.) Ezen időszak Liszt
Ferencz elismerését és barátságát szerzé
meg számára — Bécsből, Prágán át, Berlinbe
vezette (jún. 18.) diszes magyar öltönynyel
ellátott bandáját, hol rendesen 4 — 6 ezer
főnyi lelkes közönség elött hallatta nemzeti
dalait. (Nachricht v. Staats. 1846,143.sz.)IV.

Vilmos Frigyes király udvarában
is nagy tetszéssel játszott. Azután
Hamburgba, (júl. 12. —31. Hamb.
Freischütz. 1846. 30. sz.) Kiéibe,
Brémába, (aug 16. —26. miközben
aug. 18-án a szász király előtt
hegedült), Gröningenbe (Gronin.
Courant. 1846. 70. sz.) és Amster-
damba (sept. 4.—24.) utazott, ut-

- , •. jában, iriely egyszersmind a ma-
gyar zene diadalutja volt, natu-
ralista zenészeivel mindenütt bá-
mulatra ragadá hallgatóit. Majd
Leydenen át,(ittsept.26.)Haagba
vándorolt, hol II. Vilmos hollandi
király udvari estélyen két izben
(sept. 29. és 30.) szerepelt. In-
nen Rotterdamon (okt. 1.—4.) és
Antwerpen keresztül Brüsszelbe
ment, hol a „Théatre de Vaude-
villeben" huzamosb ideig nagy
tetszés közben hangversenyezett.
(L'Entr'acte duVaudev. 1846. okt.
15. és köv. sz.) Végre nov. 11-én
Párisba jutott a fiatal müvész,
hol a következő évre is maradt
s a boulevardon levő B.-Nou-
velle szinház deszkáin játszott.
(L'Entr'Act. 1847. jan. 15. sz.)
Magyarországba visszakerülvén,
1847. okt, 27.), elsőben a pesti
német és nemzeti szinházban lé-
pett fel, aztán pedig (nov. —dec.)

a hazában müvészi körutra indult, miköz-
ben Miskolczot, Egert, Debreczeni, Nagyvá-
radot stb. érinté. Ezen időszak volt müvészi
életének java, fénykora.

Azután folytonos csalódások és csapá-
sok sujták. 1848. szept. 21-én Debreczenben
házasságra lépett Zsebök Máriával, egy or-
vostudor leányával. E szövetségen nem volt

Tizenegyedik évfolyam.


