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Hirdetmény.
A Deák Ferencz-utczában (azelött nagy hid-utcz*), az „Angol királynőhöz" czimzett

'2000 tuczat vászon e's batiset-zsobkendó, rendkivül nagy yálaseték férfi- ét nói
fehér-ruhákból

telényivel a becsáron alól
készpénzfizetés mellett eladatik.

Á r j e g y z é k .
1 vég SO rőfös fehéritetlen vászon, becsára 12 ft., most csak 6.50 kr.
1 vég 30 rófós fehéritetlen fehér czérna-vászon, becsára 18 ft., most csak 9.60 kr.1 vég 30 rotos ienentetlen teüCr czerna-vászon, becsára 18 tt., most c
1 vég 30 röfös fehéritett creas-vászon, becsára 15 ft., most csak 8 ft.
1 véír 30 rÖfŐ9 legszélesebb nf>fnii í*rpas-viÁ«Tnn hp^jtár 1 R í*t mrut. CA1 vég 30 röfős legszélesebb nemü creas-vászon, becsár 18 ft., mo«t csuk 9 ft.
1 vég 30 röfös kitünő sziléziai vászon, becsára 22 ft., most csak 12 ft.
1 vég 30 rőfös kitünő rumburgi vászon, becsára 30 ft., most csak 15 ft. 50 kr.
1 vég 38 rőfös hollandi czérnavászon, becsára 28 ft., most Csak 14 ft. 50 kr.
1 vég 40 rőfös rumburgi vászon, becsára 32 ft., most csak 16 ft.
1 vég 45 röfös orosi kender-vászon, a legjobb és legtartósabb, a minő csak létezhet,

becsára 36 ft., most csak 18 ft.
1 vég 50 rőfos hollandi szövet, becsára 40 ft., most csak "20 ft.
1 vég 50 röfös irlandi szövet, becsára 52 ft., most csak 26 ft.
Különféle nemü rumburgi vánznak, 24, 28, 30, 35, 40, 45—50 ftig, melyek becsára

kétszer annyi.

1 vég ágy-kanavász. becsára 14 — 18 ft.. most csak 7—9 ft.
1 tuczat vászon-zsebkendő 1.20, 2, 2.50, 3, 3.50 4, 4.50, 5, 6—7 ftig a legfinomabb.
1 tuczat vászon batiszt-zsebkendö, fehér, ugyszintén szines szegélyzettel is, 5, 6, 7, 8,

9 —10 ftig a legfinomabb.

Igen finom hímzett batiszt-zícbkendök hölgyek számára, darabja 50, 60—75 kr. a legfin.
Angol shirting (Chifibn), igen finom, s ép oly tartós mint a vászon, rőfe 30, 35.

40 - 45 kr. a legfinomabb.
1 tuczat jó erős konyha-ruha, 2.50—3 ftig.
1 tuczat különösen tartós duplaczérna törülköző, 4.50, 5, 5.50 6—7 ftig.

Meglepően szép és nagy választéku férfi és nöi feliérruhák.
1 női ing. jó vászonból, húzóra, 1.50, 2—2.50 krig.
1 női ing kitünö rumburgi vagy hollandi vászonból finoman hímezve, 3.50, 4—5 ftig.

a legfinomabb.
1 női ing különösen jó rumburgi vászonból, ,.a legujabb párisi minta szerint, 5, 6, 7,

8 ft. a legfinomabb.
Nöi téli vagy hrilóing kitünő vászonból, szép kiállítással 3, 4, 5 ftig.

Női nadrág finom shirting, jó barehet vagy kitünő vászonból, sima vagy hímzéssel. 2,
2.50, 3—4 ftig.

Női éjjeli corsett, száz különféle párisi legujabb mintában, hitnzéssel vagy a nélkül,
2, 2.50, 3, 4, 5, 6, 7 - 8 ftig a legfinomabb.

Nöi alsószoknyák, száz különféle párisi legujabb mintában, hímzéssel vagy a nélkül,
3, 3.50, 4, 5, 6, 7, 8, 9—10 ftig a legfinomabbak.

Fehér és szines franczia shirting ingek, igen finonfée jók, 2, 2.50, 3 ftig a legfinomabb.
Férfi ingek rumburgi vagy hollandi vászonból 2, 2.50, 3, 4,5—6 ftig a legfinomabbak
Férfi gatyák, erős rumburgi vászonból vagy barchetből, félmagyar szabásra, darabja

1.50- 2 ftig.

Férfi gatyák erős rumburgi vászonból, magyar szabásra 1.80—2 ftig.
Férfi ingek igen finom franczia mellbetéttel, bál vagy estélyekre, 6, 7, 8, 9—10 ftig a

legfinomabbak.
Megrendelések, az összeg beküldése vagy utánvét mellett, bárhova is lel-

kiismeretesen és pontosan elküldetnek. A leveleket igy kérjük czimezni:

i f l l i * I m ?5» urnak Pesten, Deák Ferencz-utcza, az „Angol királynőhöz"
czimzett szálloda mellett.

25 forintnyi áru vásárlói jutalmul egy igen finoman hímzett batiszt zseb
kendőt kapnak.

s^v Egyedüli áruhely: -W®

Pesten, Deák Ferencz-utcza (elöbb nagy hid-ntcza), az
„angol királynőhöz" czimzett szálloda mellett.

4 8 3 ( 5-6) METH S., Bécsböl.

Évenkint 5 huzás. Főnyeremény 250,000.
1864-iki cs. kir. osztrák állam-kölcsön

nagy nyereményhuzása
1869. junius l-jén.

Akölcsön-nyereményeiíSO.OOO; 220,000; ÍOO.OOO; 150,000; 50,000-
25,00<t; 15,000; 1<\OÜO; 5 0 0 0 ; stb. ft. legkisebb nyeremény 160 ft.

Hivatalosan bélyegzett részvény-jegyek, melyek addig maradnak érvényben,
meddig a 250,000,s igy lefelé 160 ft. nyereménynek huszadrészére javukra nem esik;
ajánltatnak a pénzösszeg beküldése vagy postai utalvány mellett. 1 db. ára 8 ft., 9 dbé
70 ft., 20 dbé 155 ft. ,

Kotlisckild es társa
524(2—4) Bécsben, Postgasse Nro 14.

Az életerőnek fentartása
a valódi Hoff-féle egészségi malátakivonati-sör által, a

. legfőbb aggkorig is, bebizonyult tény.
Két elismerő-Icvél$ egyike KNves a másika jelenkorból származik.

I. HolF János udvari szállitó urnak Berlinben.
Baden, Bécs mellett, 1859. fobr. 20-án. Ön malátakivonata bámu-

latos erősitő hatással van reám, 76 éves aggastyánra; én most már nem
élhetek e szer nélkül, noha tudom, hogy engemet fiatallá nem tohet.

Dr. Wurthweri Mederer.
II. Holl" János ur központi raktárának Bécsben, Karntnerrig l l . sz.

Badon, 1869. febr. 20-án. Ön inalátakivonati ogészségsörét én már
nem nélkülözhetem; ez tartja főn életemet, azért kérem, ne hagyjon reá
várakozni. Dr. Mederer.

Ehhez mellékletül idézzük még a következő levelet: „Potzdam,
18(59. febr. 15-én. Hogy ön malátakivonata és egészségi malátacsokolá-
déja már számos betegnek egészséget hozott, világszerte ismert dolog;
de leginkább örültem éu, midőn jó barátomnak sorvadásban sinlődő
gyermeke (egy csecsemő, mely anyját kora halál által elvesztette) a
csodálatos maláta-csokoládépor által, mi nékio a csecstej helyett adatott,
ismét erősbült és szemlátomást jobbult, mint azt már senki sem hitte
volna. Wolff', kereskedő, Naunerstrasse 49. — Igy szólnak még szám-
talan levelek.

g£j£* Az egyedül valódi Holi-féle malátaléteg-egészségi sör, vala-
mint az egészségi maláta-csokoládé és maláta- ezukorkák főrakhelyo
egyedül: Bécs, Karntnerring l l . szám. A ragjegyen Johann lloff
névvonás.

Árak: Malátaléteg-ogészségi sör üveggel és csomagolással együtt:
6 üveg 3 ft. 70 Kr., 13 üveg 7 ft., 28 üveg 14 ft., 58 üveg 27 ft. 3ü kr.,
120 üveg 55 ft. — Egészségi maláta-csokoládé 1. sz. 1 font 2 ft. 40 kr.,
2. sz. 1 font 1 ft. 60 kr., 5 fonthoz ' ,2 font, 10 fonthoz l1/, ingyen ada-
tik. — Maláta-csokoládépor csecsemőknek a hibázó csecstej pótlékául 80
és 40 kr. — Maláta-mellczukorkák 60 és 30 kr. — Mind Bécsben feladva.

Kapható P e s t e n Török József gyógyszerész urnál, király-
utcza 7-dik szám. 507(1—3)

Keresztelő-készletek
minden szintien

I 14, — 18, — 25, — 50 forintig.1

| Tiirsch F.-nél
; Pesten, váczi-utcza 19-dik szám.
; >,w3T Gyermek vászonnemüek
! minden áron. 463 (3—3)

Friss

VETŐMAGVAK,
magya

Hatodik kiadás

(magyar nyelven harmadik).

A nemi élet
titkai 8 veszélyei.

Értekezések a nemzés és nemi be-
tegségekről, az utóbbiak öv- és gyógy-
módjaival. 457 (12-12)

Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. R o d e t, lyoni orvos
ragályelleiii legbiztosb óv-

szeréről,
a férfi és női ivarszerek boncztani ábráival.

Ára: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több:

utánvétellel 40 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következö

czim alatt:

Dr. Eiber V. P.
Pesten, József-utcza 66-ik számu

saját házában.

ugymint:

Lóhere. valódi franczia és
luczerna.

Lóhere, stájer vörös.
, Rétbi here, fehér hollandi.
í Vadócz (Reigras), angol, franczia,

olasz, belföldi.
Réthi csibehúr (Spörgel).
Baltaczim (Esparczette).
Czukor- és takarmány-czéklarépa.
Tarló-répa.
Bükköny, mohar, nyári és ószi-

repcze.
Tavaszi-buza és rozs.
Pohánka. 417 (12—13)
Mezei komacsin (Timotheusgras).
Burnótfü (Pimpinella).

j Es más magi a jok.
I Olaj-pogácsa.
j Szappangyökér, vagdalt és őrlött.
I Gabona-zsákok és gyékények.
I Gép-olaj, legjobb minőségü.
! Disznózsir, Szalonna és háj,
3 Angol patent-kocsi- és gépkenőes.
I Fekete lábföld virágokhoz.

**8Ŝ * Jó minőségben és jutányos
Iá ron kaphatók:

Halbauer (i. János,
kereskedésében Pesten.

Raktár és irodája saját házában
[Terézváros, Rombach-utcza1 7. szám a.

Végeladás.
Miután a házon, melyben árutáram van, közelebb épitkezések kezdetnek meg,

végeladást nyitok
mindennemü divatezikkekböl, ugymint: mindennnemü popeliB, Instres, mohair,
poils, barége, percaline, batiszt, jaconas, mousselinból stb. — Továbbá long-
schatviok, nagykendök, kész joppok és paletokból

§ÜP tetemesen leszállított árakon. "^BH
SVT Ajánlom továbbá valódi angol waterproofomat esö-köpenyekre.

KÁNYA JÓZSEF,
528 (1—6) József-tér 10. sz. a.

Tizenhatodik évfolyam.

Elöfizetési fö l téte lek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9.— Bélyeg-dij kfilÖD
minden igtatás után 30 krajczár.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Honvédelmi rendszerünk tényleges át-
alakításának s az attól remélt üdvös befo-
lyásnak a rendes hadseregre és katonaságunk
szellemére, egyik életföltétele, hogy a hadi
tudományokban jártas és minden irányban
képzett honvédeink legyenek, kik által uj és
életképes elemek vitessenek be a hadseregbe.
Ennek elérésére, addig is mig aLudoviceum
ismét eredeti czéljának megfelelőleg szervez-
tetnék, az által történt meg az elsö lépés,
hogy az egyetemnél hadi tanfolyam állítta-
tott föl, s annak élére oly férfiak állíttattak,
kiknek képzettségétől a legjobb eredményt
várhatjuk leendő honvédeink ka-
tonai kiképzésére. E férfiak egyi-
ke Tóth Ágoston, honvéd-ezredes,
ki az emlitett katonai tanfolya-
mon az erődités-tant, katonai
földrajzot és a stratégiát adja
elő; mig tanártársa gr. Pongrácz
Károly, a hadi történelem, tak-
tika és katonai szolgálati szabá-
lyokban ad oktatást.

Tóth Ágoston, kinek arczké-
pét s életrajza vázlatát ma olva-
sóinknak bemutatjuk, épen nem
uj név e téren hazánkban. Az
1848/9-diki szabadságháboruban
kifejtett tevékenysége s dicsére-
tes müködése ismertté s tiszteltté
tevék nevét a katonai s hazafiui
körökben s honvéd-ezredessé ki-
neveztetése azok közé tartozott,
melyeket a közvélemény a leg-
nagyobb helyesléssel s megelé-
gedéssel fogadott.

Somogymegye Marczali me-
zővárosában született, 1812-ben.
Atyja elöbb a Széchenyi grófi,
majd az Eszterházy herczegi csa-
ládnak volt uradalmi ügyésze.
Grymnasiumi tanulmányait Sop-
ronban végezte s ott már kitünt
kiváló előszeretete a rajzolás és
a mathematikai tudományok
irán\ Gyermek- s elsö ifjúkori előszereteté-
hez hiven, már 14 éves korában a katonai
mérnöki (ingenieur) akadémiába lépett, hon-
nan 19 éves korában már mint tiszt jött ki
és a Benzur nevet viselő 34. gyalog-ezredbe
osztatott be mint hadnagy. Három év mulva
(1834) dandár-segéd volt, s hat évre rá a
táborkarhoz tétetett át. Az osztrák hadsereg-

Tóth Á g o s t o n .
ben is fölismerték kitünö képességeit s hasz-
nálhatóságát. Folyvást magán szorgalom
által is tökélyesitvén magát, egyike volt a
legszebb jövőt igérö fiatal tiszteknek. S elő-
menetelét magyar eredete és magyar szive
mégis gátolta. Bár 1842-ben Magyarország,
1843-ban Csehország katonai térképét készité
el, századosságnál fölebb nem emelkedhe-
tett. Igy találta őt még 1848-ban is a forra-
dalom kitörése.

A márcziusi napok Lembergben találták,
ezredével. Az elsö honvédcsapatok még a
törvényes idő^íakban alakultak, s elsö" volt

TÓTH ÁGOSTON.

ezredében, ki még az osztrák hadügyminisz-
ter körrendeletére, folyamodványát beadta
az alakuló honvédséghez áthelyezése iránt.
Ezrede azonban Magyarországba hozatott át
s Nyitramegyében Hurbán ellen csatározott,
egészen addig, mig Jellasics főparancsnokká
kineveztetése által a tényleges szakadás
megtörtént az osztrák és magyar haderő kö-

zött. Ö azonnal kilépett ezredéből, Pestre
jött, s itt a 31-ik honvédzászlóalj őrnagyává
neveztetett ki. A zászlóaljat azonban még
toborzani és szervezni kellett. E munkát ő,
nehány nap alatt, nagy ügyességgel és siker-
rel hajtotta végre, s az uj csapattal, melynek
toborzási helye Tasnád volt, azonnal szét-
verte Zsibónál az oláhokat. Zászlóaljával
mindjárt megkóstoltatta a győzelmet és di-
csőséget.

Bem az erdélyi sereg vezényletét átvevén,
Tóth Ágoston is oldala mellett maradt s te-
vékeny részt vett dicső hadjáratában. Bem

csakhamar felismerte benne a
katonai tehetséget s különös
figyelmére és szeretetére mél-
tatta. A következő év febr. 23-kán
már ezredessé s Beszterczevidék
parancsnokává nevezte ki, hol
azonnal fegyver-gyárt alapitott s
a Bukovina felőli hadjáratokat
czélszerü erődítésekkel látta el.

Egy idö mulva azonban Bem-
mel összeütközése volt, a sokat
rakonczátlankodó lengyel legio
feloszlatása miatt, mit az öreg ur
igen zokon vett, s Tóth Ágoston-
tól e miatt elvonta barátságát.
Tóth szivesen kitért az ősz vezér
utjából s Debreczenbe utazván,
magát a kormány rendelkezése
a lá bocsátotta; részt vett a Görgei
elnöklete alatt ott tartott nagy
hadi tanácsban, mely a hadjárat
további folyamát állapitotta meg,
s midőn Czecz, Erdély előbbi pa-
rancsnoka lábát törvén, helyébe
kineveztetett, ezt azon gyöngéd-
ségi indokból nem fogadta el,
mert Bem rosz nevén vehetné ki-
neveztetését, pedig „Bemre —
mondá — több szükség van, mint
reám." Annál kényesb megbízás
jutott részére, Perczeltől átvenni
a déli hadsereg parancsnokságát

s azt ujra szervezve Guyonnak adni át. Az
ezután folyt véres csatákban is nagy részt
vett s kitünö szolgálatokat tett; de a részle-
tekre itt bővebben ki nem terjeszkedhetünk.

A forradalom leveretése, a világosi gyász-
nap öt Aradon találta. A foglyok közt volt. Ő
is kötélre itéltetett s itélete kegyelem útján 18
évi sánezfogságra lőn enyhítve. Hét évi bör-

22-ik szám.

Pest, május 30-án 1869.
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tönszenvedés után nyert végleges kegyelmet
s bocsáttatott szabadon. Életpályája, melyet
gyermekorában választott magának, s melyen
oly hüséggel és annyi sikerrel haladott vala,
lehetetlenné volt téve s remélni sem lehe-
tett, hogy valaha még ismét lehetővé váljék.
A magánéletben kellé tevékenységének tért
keresni. Gazda lett. 1861 ben azonban, az
alkotmányosság napjának első, bár még csa-
lékony kicsillantával Zalamegye főmérnö-
kévé választatott meg, s igy közelebb lépett
hivatása pályájához. —• Ujabb provisorium
váltván föl a rövid ideig tartott alkotmá-
nyosságot, ő is visszavonult. 1865-ben a
keszthelyi • gazdasági tanintézetbe hivatott
meg tanárnak; onnan pedig, a magyar mi-
niszterium szervezkedésekor, 1867-ben, fő-
mérnöknek a közlekedési miniszteriumhoz,
hol a tophografiai osztály szervezése s az ide
vágó munkálatok vezetése bízatott reá. Ek-
kor készitette jeles szakdolgozatát, Magyar-
ország helyszínrajzát, mely az értők teljes
elismerésével találkozott.

Legujabban, mint már fönnebb emlitet-
tük, a honvédség szervezésénél vétetett
igénybe kitünő képzettsége, és pedig kétsze-
resen, honvédezredessé s katonai tanárrá ne-
veztetvén ki.

Czecz tábornok, az erdélyi hadjáratban
bajtársa, bár kevéssé barátja, „Bern hadjá-
rata" czimü müvében a következő jellemzést
adja róla, mely annyival jobban dicséri öt,
mert nem barátjától származik :

„Tóth Ágoston magas termetü szép ember.
Kellemes külsö, finom aristokratikus modor,
és alapos katonai és polgári műveltség jel-
lemzik öt. A magyar hadsereg legkitünőbb
kapacitásainak sorában foglal helyet, s csak
szük hatásköre volt oka, hogy ragyogó te-
hetségét ki nem fejtette jobban. A kolozsvári
nök szemében ö volt legszeretetreméltóbb
ember. Szive mélyéből republikánus, modo-
rában pedig aristokratikus. Zárkózott volt
és visszavonta magát. Barátságára keveset
érdemesített, de a kit megszeretett, az biz-
hatott benne körömszakadtáig. — Becsületes
és öszinte, jellemes és igaz hazafi."

A titkos kéz.
(Egy csüggedő barátomhoz.)

Tagadja bár a kishitűség,
En látom a titkos kezot,
Moly életünk homályos utján
Fénylő csillag gyanánt vezet . . .
— Sötét éjfél borul reánk bár,
S utunk tövis közt tévedez:
Ne félj, uo félj, vándor-barátom!
Nem hagy el soha téged ez.

Remegve sírt fel szívom olykor,
Ha láttam a por emberét,
Hogy annyi véres küzdelemmel
Hiába olt, hiába vét . . .
. . . Alant marad a jónak magva,
Mig a gyom fel, magasra hajt . . .
„Hajh, ez a föld ó's-vadtalaj még:
Dusan terem csalánt, parajt!"

Lelkem sötét borúlatán át
Kerestem : ha fény volna uiég, —
S sötétebb lőn mindig körülem:
Csak Golgothára tévedek! . . .
— Vértenger itt, köny tenger ottan,
Börtön-sóhaj és máglyaláng!
Alig lép egy a küzdhomokra,
Már sarkán a kigyófulánk! :

És dőzsöl a bün, győzedoluién,
Gúnyolva kínt, fájó sóhajt,
S érdemfűzér lesz homlokán a
Könyű, mit álnokul facsart . . .
Az árulóra dij — 8 babér vár, —
Ki eladá ol vét, hitét, —
Mig a dicsőknok koszorúját
A guny kaczagva tépi szét!

Oh sírtam én sok szenvedővel,
Kit kétség habja hányt-vetett, —
Es hordozék önkeblemon is
Nem egy-két vérező sebet . . .
S megátkozám önélotünk', e
Vén mostohát, ki jót s gonoszt,
— Nem érdemet, kegyet tekintve —
Önző, visszás kezekkel oszt!

De átszakíidt lelkem borúja . . .
Egy villamfény czikáza fől.
Es láttam a titkos kezd, mely
Jóban, roszban gondot visel.
—• Láttam, hogy a bün gyözedelmén
A jónak épül temploma,
S nem a dicső, •— az vész homályba,
Ki rá irigy fátyolt vonaf . . .

— — Mint tűzhányó, küzd, forr az élet,
Magasra szórva lángjait,
S mig az hevével perzsel, éget,
Lonn hamva mindont elborit.
De gyógyforrás fakad nyomában,
Hol enyhülést nyor száz beteg . . .
Igy oszt a sors kemény csapással
Ránk üdvöt, áldást, életet! — —

Tagadja bár a kishitűség,
En látom a titkos kezot,
Mely életünk homályos utján,
Fénylő csillag-gyanánt vezet . . .
— Sötét éjfél borul reánk bár,
S utunk tövis közt tévedez:
Nc félj , ne félj, vándor-barátom!
Nem hagy el soha téged ez!

Ilyes Bálint.

Magyarország geografiai helyzete.
A „Magyarország 1849-ben és 1866 után"

czimü nagyérdekü politikai tanulmányból,
melyről jelen számunk irodalmi rovatában
is emlékezünk, mutatványul közöljük az el-
ső szakaszt, melylyel a névtelen szerző fejte-
getéseit kezdi.

Mellőzve a bekezdést, mely a geografiai
helyzetről átalánosan s más országok példái-
val illustrálva szól, kimutatva a geoarafiai
helyzet nagy fontosságát s a nemzeti jellem
és történelem alakulására gyakorolt döntö
befolyását, — egyenesen ott kezdjük, hol saját
hazánk helyzetét veszi szemügyre, a politi-
kai geográfia szempontjából.

„Egy cseh történetíró*) egyszer azt ta-
lálta állitni — s vakon utána mondják az-
óta, — hogyha a magyarok a 9-ik század
végén be nem tolakodnak a Kárpát hegység
tágas öblözetébe, egy nagyszerü szláv biro-
dalom alakult volna itt; mely a lengyeleken,
csehekén, tótokon és horvátokon át a keleti
tengertől csaknem Konstantinápolyig nyúlik
s magában foglalja vala a Duna és Tisza
mentén a mai Magyarországot.

Világos ezen állitás alaptalansága s azon
anachronismus, mely szerint az újkori pán-
szlávok ábrándjait ezer évvel ezelőtti nagy
valószínűségnek mutatják be. Hogy a len-
gyel, ruthén, cseh, tót, horvát, szerb nem
egy nemzet ma, — s csak jámbor óhajtás
azok egyesitése — azt tudja minden elfogu-
latlan; — hogy pedig ezer évvel ezelőtt egy
volt, azt az újkori nyelvészet, mely a világ
összes nyelveiből vonja el az általános tör-
vényeket, kereken tagadja. — Még a dia-
leetusok is sok száz s ezer éven keresztül
megtartják lényeges különbségeiket, s hol
külön dialectust találunk, históriai emléke-
zet előtti korban kereshetjük az elválást.
Mennyivel inkább a mai szláv nyelvek elté-
rését, melyek nagyobb mértékben különböz-
nek, mint a csupa tájszólások egymástól!

De mellőzvén ezen s más ethnographiai
tekinteteket, — kézzelfoghatóbb és vitázhat-
lanabb érveket nyújt nekünk a geográfia a
Palaczky-féle állitmány ellen, mely nem is

•) A hires Palaczky.

theoria, ham-ui egy ezer évvel visszafelé áhi-
tozó utópia.

Tudva van, hogy midőn a magyarok ide
beérkeztek, a szerbek, bosznyákok, horvátok
és a stíriai szlovének illető hegységeikben
már megtelepedtek volt; s a Dráván innen
nem terjeszkedtek. Szintén meg voltak tele-
pedve a csehek, morvák és egy részben a
tótok illető mai területökön. — Ennyit tud-
nunk elég, hogy az idézett ábránd szétoszol-
jék; mert ha csehek oda nem hagyják a felső
Elbének bástyaformára hegyekkel köritett
mendenczéjét, s nem költöznek a mai magyar
alföldre, hol lett volna természetes kikereki-
tett határa és központja a nagy szláv biró
dalomnak? — Volt ugyan a krónika szerint
egy ugynevezett morva birodalom a magya-
rok bejövetelekor. Ez magába foglalta a
felső-magyarországi tótságot is — Cseh- és
Morvaországgal együtt. — Igy tehát meg-
tették a csehek a lehetőt, ha nem is a Pa-
laczky-féle ábránd teljesítésére, de legalább
a minél szélesebb körü hódításra. Ámde még
ezen korlátoltabb területen sem engedte
maga a természet, hogy állandó ország legyen
fenntartható.

A Kárpát-hegység oly természeti akadály,
mely kimutatta a netovábbat a cseh terjesz-
kedésnek. S valóban a mint a magyarok
bejövetelével egyszer a különben nyelvileg
rokon tótság — (hihetőleg nem nagy saj-
nálatára) elszakadt a cseh-morva confoede-
ratiótól, többé vissza nem csatoltatott. Több
mint háromszáz év mulva a hóditó Ottokár,
cseh király, terjeszkedése sem ez irányban
indult. A Kárpátoknak nem déli oldalára
áhítozott, hanem az attól éjszakra és nyugotra
fekvő terület, Ausztria, ellen intézte inva-
sióját, — söt előbb jutott eszébe Stiriában
betörni, mint a Fehérhegyek vagy a Tátra
felé. A magyarok sem ezen elválasztó he-
gyeknél, hanem Stiriában és Ausztriában a
March mellett találkoztak vele, — s a meny-
nyiben Magyarország fenyegetve volt általa,
az Pozsony táján a Duna mentén történt.

Csehország késöbbi története azt mutatja,
hogy egy maroknyi nép oly kikerekitett és
védett helyen, minő a mai Csehország, mily
erős individualismussal és szivós nemzeti
érzettel képes daczolni nemcsak a viharok,
hanem egy igen nagy mértékü német beván-
dorlás következtében fenyegető beolvadás
veszélye ellen is. Kisebb már ezen szívósság
a némileg különvált, s a természet által nem
annyira körülsánczolt Morvaországban!

De ha az éj szaki cseh nemzetiség nem
lesz vala képes a mai Magyarországon ál-
landó uralmat alapitani meg, szintoly kevéssé
voltak képesek a bolgárok, kiknek fő ereje
az Alduna déli partját foglalta el. Ha az
eredetileg nem szláv bolgárokat már 900
körül szláv nyelvüeknek tartanok is (a mi
határos a képtelenséggel, mert kétszász év
alatt a civilisatió akkori viszonyai közt egy
nemzet le nem vetkezheti nyelvét s nemzeti-
ségét), — a bolgárokat a Duna, a Vaskapu
s déli Erdély bérczei még jobban elzárták,
mint a cseheket a Kárpátok a mai Magyar-
országtól.

Emliti a krónika, hogy utóbbi területen
900 körül a németek tettek volt foglalást
túl a Dunán. Mint hátrább kifejtem, ezek
voltak legerősebb positióban. Végre mind
ezeken kivül kazárok s más keleti népek
(egy részben tán az avarok maradványai)
foglalták el a terület közbenesö és keleti
részét. De mellőzve ezeket, nem világos-e,
hogy Magyarország mai területén három
kisebb-nagyobb erejü birodalom határszéle
találkozott: a német, bolgár és cseh biroda-
lomé. Mindenik utjában volt a más kettőnek,
ha az az egész területet akarja elfoglalni. Ez
kétségkivül egyiknek sem jutott eszébe, vagy
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legalább egyik sem akarta ép r.em is akar-
hatta ide tenni át a birodalom súlypontját,
mely már állandóul más helyen volt szilár-
dabb alapon. A magyarországi birtok mind
háromnak csak határszéli provincziája volt,
s birása nem életkérdés egyikre nézve sem.

Palaczky, midőn a magyarok bejövetelét
oly nagy csapásnak tünteti fel egy nagy
szláv birodalmi ábránd valósulhatására nézve,
oly messze előrelátó diplomatáknak tünteti
fől a beköltözött hét magyar vezért, hogy a
magyarok iránti idegenkedés helyett ellen-
kező érzelmeket támaszt: megbámultatjapo-
litikai Bölcsesógöket és geographiai ismere-
töket, — söt jóstehetségüket is. Lehelnek és
Bulcsúnak valamelyik táltos alkalmasint
fölolvasásokat tartott a panszlavismusról,
mely kilenczszáz esztendő mulva volt meg-
születendő. És nemzeti hiúságunkra nézve
oly hízelgőnek találtuk ezt, hogy Palaczky
könyvének megjelenése óta tán egy magyar
történész sem mulasztja el nagy megelége-
déssel idézni. De részemről csak a fenn elő-
adottak nyomán sem szeretem ennyire föl-
fujva látni ama merész combinatiókban rejlő
hiúságot; mivel az egész hypothesist szap-
panbuboréknak tartom.

Fölteszem ugyan Árpádról és bujdosó
társairól, — mint a népvándorlás minden
nagyobb tömegéről, hogy komoly megtele-
pedési szándékból jött s azért megválasztotta
az alkalmasbnak tetsző helyeket. Ehhez az
oly messze földeket bejárt vándorok, nagy
vadászok, ménesek és gulyák birtokosai és
pásztorai, és végre kitünő hadvezérek, bi-
zonynyal gyakorlatiabban érettek, mint né-
mely mai geographus,ki könyvekből szedegeti
tudományát. Aztán vezérelte Árpádot phy-
sica-geographiai ismeretén kivül a kényte-
lenség is. — Mivel Európában üres hely
számára nem volt, melyen mások háborítása
nélkül megtelepedhessék, kétségkivül döntö
tekintet volt az is a foglalásban, vajon arány-
lag melyik terület elfoglalása kerül kevmebb
áldozatba. Még éhez sem kellett hadi tanács,
— a viszonyok maguk kimutatták, hol van-
nak a lazán egybefüggő népek közt oly
rések, melyek önként kínálkoznak arra, hogy
nemzetével oda beékelhesse magát.

Őseink ott jöttek be ezen hazába, hol a
fennirt három birodalom legszélesb ürt ha-
gyott, s honnan bármelyik ellen is legelő-
nyösebben védhettek meg hátukat, vagyis
a hol átalán legkevesebb akadálylyal küzd-
hettek. Nem követték a népvándorlás nem-
zeteinek rendes utját, az alsó Duna partjait;
mert itt elöbb a besenyők, s azután a bolgá-
rok törzserejébe ütköztek volna. Munkács tája
nyitva felejtett kapuként kinálkozott nekik.

Árpád innen indulva hőditá meg elég
rövid idö alatt azt az országot, mely mint
láttuk, nemcsak hogy állam nem volt de
akkori elfoglalói közül egyik sem alakíthatta
volna egygyé. A' terület mintegy várva
várta egy uj nép megtelepedését, mely a ter-
mészettől egy egyesült külön állam keretéül
volt alkotva. Csehországot kivéve nem tudok
Európában országot, mely szabatosabban ki
volna kerekítve hegyek és folyók által, mint
a Kárpátok hegykoszorujának déli és keleti
alján elterülő hegységek és rónaságok, s be-
lülről területileg kevésbbé volna eldarabolva.

Valamennyi hajókázható folyója mint
közlekedési ut, egy fő artériába szakad, s ha
Titelnél megállapodunk, nincs ama nagyobb
mellékfolyók közül egy is, mely egyesülve
ne vonulna a Dunába,

A terület ezen egysége, melyett itt, mint
a földképen nagyon világosan szemlélhetők
nem tartok szükségesnek körülményesebben
leirni, -—magvaráz meg némely nevezetes
históriai és politikai tüneményt, melyet ig-
norálni csaknem közszokássá lett. (Vége ka*.)

A gonosztevőkről.
— Egy fogház-felügyelő naplójából.—

(Folytatás )

Sajátságos dolog, hogy mikor a foglyok
káromkodáshoz vagy aljas beszédhez folyamodnak,
az asszonyok ebben hasonlithatlanul fölülmúlják a
férfiakat. Sok magyarázatát hallottam már ennek,
s egyebek közt azt is, hogy az asszony nyelve ren-
desen élesebb, és sebesebben forog mint a férfié.
Azonban — azt hiszem — jobb okát tudnám adni
a dolognak. Mostani szoros fegyelmi-rendszerünk
mellett káromkodás és aljas beszéd ritkán fordul
elő. Voitaképen csak akkor, mikor a foglyok da-
ezos vagy lázongó hangulatban vannak. Ilyen
állapotban mindenik oly szemtelen akar lenni, a
milyen csak tud, hogy megmutassa, miszerint nem
javult egy kommányit sem, és olyan elvetemült, a
minő csak lehet. Azt azonban nem teheti, hogy
lopjon, vagy csaljon, vagy leüsse valamelyik őrt,
hogy makacsságát megmutassa; nyelve az egyedül
szabadon levö eszköz, és azt használja is. S a szit-
kozódás és aljas beszéd annyira megszokott dolog
már a férfiak előtt, szinte gyermekségüktől fogva,
hogy azt nem tartják semminek, és semmit nem
látnak benne , ha abban elmerülnek. Másként áll
a dolog az asszonyokkal. Nekik rendkivül el kellett
aljasodniok előbb, hogy ily hangon szóljanak. Még
van némi sejtelmük róla, hogy az erős dolog, s
mikor ilyen daczoló hangulatban vannak, s meg
akarják mutatni, hogy mennyire elvetemültek,
akkor Osztán teszik. S véleményem szerint el is
érik czéljukat, mert egy szitkot, átkot szóró asz-
szony sokkal undorítóbb látvány, mint egy ugyan-

I azt tevő férfi. Az asszonyoknál o mellett sokkal
könnyebben áll a szenvedély kitörése, mint a fér-
fiaknál, s képzelhetni, minő jelenet lehet az, midőn
valamelyik ezen alázatos, kegyes bűnbánók közül
megereszti nyelvét. A látogató úrnők közt*) is-
mertem egy öreg szeretetreméltó asszonyságot, a
kinek társalgása a rabokkal mindig gyöngéd és
nemes volt, s pedig mindkét részről, ugy hogy
abból a mit ő látott, bátran hihette, hogy ezek a
foglyok semmivel som roszabb magavisoletüek sa-
ját jól nevelt unokáinál. Egy nap elkezdi vallásos
hangulatú társalgását kedvencz tanitványával.
Azonban a tanítvány esetleg félbolond kedvében
volt, s ime az átkozódásnak, káromlásnak és ocs-
mányságnak olyan özönvizét önti a szegény láto-
gató fejére, a minőt, s a minő durván csak kifejezni
képes vala. Ha látták volna önök, a szegény öreg
urnő minő arczczal hagyta ott a fogházat!

Ezzel egy sorban nem áll hatom meg, hogy ne
szóljak a fogházi lelkészekről is valamit. Valami
sajátságos van ezeknek egész rendes eljárásában.
Sohasem tudtam lehatolni gondolataik fenekéig
azon nép felől, a moly között munkálkodnak. Kez-
detben könnyü öket keresztül látni. Mindenik ujon
jött, ha még nem volt tömlöczben előbb, olyan-
forma vágyakkal és szép kilátással van tele, mint az
arató, ki gazdag és elhagyott vetésre mogy. De
csakhamar észreveszi, hogy — hogy nem — min-
den konkolylyá válik kezében! Akkor aztán rende-
sen bizonyos egyformaságot vesz fel kötelessége
teljesitésében, s rábizza a gondviselésre, hogy talán
mégis teremni fog gyümölcs imitt-amott az elszórt
magból; nagy örömmel jegyezi fel,ha valahol ilyes
jelt vesz észre, de igazában maga sem bizik dolgá-
ban. S tanításuk gyakorlati czélját tekintve, engem
igen gyakran meglepett, hogy minő kevéssé gon-
dolják meg sajátságos helyzetét és állapotát annak
a népnek, a melyikhez ők szólanak. Egyik egész
pathoszszal beszél előttük azok önzése, alacsony-
lelküségo felől, a kik egész lelköket a kincs-gyüj-
tésnek adják, épen mintha egy kereskedőkkel és
tőkepénzcsekkel tele levő tomplomban beszélne.
Egy tolvajtól kérdezték, a kinek nem volt egy
árva garasa, mikor kijött, hogy hát emlékszik-e
még a kötelességre, a melyet a lelkész tanitott
neki. „Igen, — felelé, — hogy adjam el minden ja-
vaimat, és oszszam s/ét az árát a szegények közt."
Egy másikat hallottam magam, ki a „gazdag és
Lázár" paraboláról beszélt, és oly hangon, hogy
bizonyos vagyok róla, miszerint mindenik gaz
magát egy-egy Lázárnak gondolta, s hozzá képzelt
°gy-egy külön gazdagot a maga számára, a kit jó
volna megfosztani felesleges vagyonának egy részé-
től, ha ugyan nem egyenesen azt főzte az egész
tanítás alatt, hogy mi uton juthatna vas-ládájához.

Kovés ember gondol rá, hogy a fogház meny-
nyire különböző hely a világ többi részétől. Mi

*) Angliában rendes dolog, hogy nemes lelkü, vallásos
úrnők látogatják a börtönöket, s ott alamizsnát, vigaszta-
lást osztogatnak, s az ott levő szerencsétlen nőket javitani
igyekeznek.

érezzük ezt, kezdetbon, mikor még uj a hivatal
ránk nézve; de mikor egyszer hozzá szoktunk
éhez is, és a helyhez is, ép ugy szeretjük, mint
más ember saját otthonját vagy üzletét. Ismertem
egy felügyelőt, ki szünidejének közepén visszatért
a fogházba, mondván: hogy rendkivül unalmasnak
és hiábavaló dolognak érezte a tenger-parton vagy
a mezőkön való sétálást. Egy másik, mikor nyu-
galmazták, csakhamar aztán elhalt bele, pusztán
azért, mert nem volt mit tennie, s mert kimozdí-
tották a régi kerékvágásból. Sajátságos az is,
hogy ők akkor érzik magukat vidáman, ha foghá-
zaik jól tele vannak. Mikor a törvényszék ülésez,
s a régi foglyok már megfogytak, az ujfik fölött
podig még nem mondatott ki az itélet: a börtön-
őrök egész serege kedvetlen és szomoru. Bár fize-
tésük biztositva van, mégis ugy érzik magukat,
mint a csőd miatt egy időre felfüggesztett ke-
reskedő.

S a mi a nagyszerűséget illeti, a maga nemé-
ben, én gyakran láttam embereket, kik egy nagy
fegyencz-fogház kivilágított hosszu folyosóit, éjjel,
ép oly érdekeltséggel szemlélték, mint a legszebb
templomot vagy palotát; s ha elgondoljuk mind-
azt, a mi azokon a falakon belől van, bizony elég
tárgy merül föl, amin gondolkozzunk, ott járva-
kelve közöttük. En valóban kételkedem rajta,
hogy lehetne valahol valódiabban fönséges valami:
mint kereszíül-menetel egy nagy fogházon — éj-
félkor. A magas, nyilt közép-boltozat, lépcsőivel
és karzataival mindenik oldalon fényesen ki van
világítva; és mégis semmivel sincs több mozgás
ott, mint egy óriás sírboltban, kivéve, ha valame-
lyik éjjeli felvigyázóval találkozik az ember, a mint
ez lassan olcsoszog szőr-csizmájában. A foglyok
jó alvók, miután nincs nekik megengedve az időn
kivül való alvás; s ritkaság, hogy az ember egyetlen
hangot is halljon, bár százával vannak körülötte,
a holy nagyságához képest. Selgondolni azt, hogy
az ártó elemnek minő sokasága van ott össze-
gyűjtve ! Emberek, kik minden képzelhető gonosz-
ságot elkövettek, a gyilkosságtól fogva lofolé.
Gyakran gondoltam rá, hogy mennyire hasonlit ez
a régi mesékhez, a hol rettenetes démonok zárat-
nak össze egy ládába, s ott teljesen ártalmatlanok
egy darabig, a mig valami varázs-szer vagy csalás
segedelmével ismét ki nem szabadulnak.

Mondám föntebb, hogy a fogház hivatalnokai
mennyire szeretik foglalkozásukat; azt hiszem, ez
a szeretet nagyobb, mint az emberek többségé-
nél saját üzletök iránt, s talán okát is tudnám adni
ennek. Az, a különben egyszerü sorsú embert, a
parancsolás és méltóság állásával ruházza fől.
Olyan néppel bánik mindig, amelyik határozottan
alatta van. Igaz, minden fegyencz egyszersmind
kitünő ismerője is a fogházi törvényeknek, s tud-
ván, hogy a felsőbbeknél pártfogásra talál, egy-
szorre jelentést tesz, ha valamelyik hivatalnok

! bántotta vagy megtagadott töle olyasmit, a minek
! birásához joga van. Azonban ha üz ember jól és
| törvény szerint bánik velük, rendesen föltétlenül
engedelmesek, és nagyon becsülettudók; s ez az, a
miért a hivatalnok magát valaminek érzi.

Csupán egy nemével a foglyognak van temér-
i dek baj, de ezek, szerencsére, ritkák. Az olyan uri
ember-félék ezek, kik hamisitásért vagy csalásért
kerültek be. Egygyel közülök több baj van, mint
százzal a közönséges jó madarak közül. Rendesen
igen nagy gazomberek, nagyon mélyen kellvén a
gazságba lomorülniök, mielőtt rajta érték őket; és
mégis ugy viselik magukat, mintha a loggyaláza-
tosabb tett lett volna őket egy épületbe z^rni^a
közönséges emberekkel. Szemtelenségük, különö-
sen kezdetben, valami meglepő. A hivatalnokokkal
ugy bánnak, mintha ezek csak az ő cselédjeik
volnának, kiket a közönség azért fizet, hogy nekik
szolgáljanak. Örökké a szájukban van, hogy majd
felírnak az állam-titkárhoz, s mcg!is teszik, a mint
tudom. Ismertem ogyet, a ki 150 lapra terjedő
jelentést küldött föl, sürü irással, a legnagyobb
1V6T1

Azonban ha kezdetben boszankodnak is a hi-
vatalnokok az ilyenek magaviseletén, ez az érzés
nöm tart soká, s csakhamar helyet ad a szánalom-
nak, mert a fogházi élet megszeliditi az embere-

i kot.' Egyik se törik meg úgy, m i n t az ilyenek.
í Nézz meg egy embert, ki környezetében tökéletes
! basa volt, magasan tartva fejét a többi nép fölött,
s uralkodva valamely clique tagjai vagy olyanok
fölött, lók őt gazdagnak hitték; s nézd" meg
ugyanazt az embert 4 vagy 5 évi fogság után, és
nem ismersz rá. Mindnyájan tudjuk, hogy minő
lelki szenvedésen s nyomorult vergődésen kellett
keresztül mennie, a mig idáig jutott.

A jó madarak közönséges faja egészen niás
szabásu nép, mind a velök való bajra nézve, mind
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önmagukban. Ök ugy tekintik a fogságot, mint
szerencsét. Meg vagyok győződve, hogy nagy
többségük boldogabbnak érzi magát odabent, mint
kint. Ott legalább le van róluk véve egy csaknem
elhordozhatlan teher, az olyan népre nézve mint
ők: az önmagokért való felelősség. S innen van,
hogy nöm mindig mennek örömest ki. Mi tudjuk,
s ök is tudják, hogy egy darabig küzködnek,
aggódnak, nyomorognak odakint, azután csak
visszakerülnek ismét. A visszatérő ismert arczokat
olyanformán üdvözöljük, mint a hogy egy tagját
szokás a családnak, ki nyugtalan vágytól űzetve,
idegen földekre megy, de ott csakhamar mogunja
magát és ismét hazatér. A fogház a hazája ezen
embereknek és abban érzik magukat otthon.

Elfogadott maxiina köztünk, hogy a legnieg-
átalkodottabb és javithatlanabb gonosztevők a
legjobb magaviselotü foglyok. S csakugyan vala-
hányszor kime-
neteli engedély,
vagy fogság-

elongedés ada-
tik jó magavi-
seletért, mindig
a rendes tolva-
jok kapják azt.
Hasonlókép van
a jó magavise-

letért osztott
pénz-jutalom-
mal ; s ismertem
egy kitanult

házfeltörőt, a ki
egy egész — oly
módon szerzett
— kapitálissal
hagyta oda a
fogházat, s azt
azonnal a feltö-
réshez szüksé-
ges uj szerszá-
mokba fektcté!
A vén tolvajok
a legjobb maga-
viseletüek min-
den tekintet-
ben, s az ezért
járó minden ju-
talmat ők nye-
rik el.

És ez nem
ellenkezik any-
nyira az emberi

természettol,
mint első tekin-
tetre látszik. —
Mint már fen-
tebb érintem, a
tolvajok nem
ügyes emberek,
kik képesek vol-
nának terv sze-
rint uj élet-ös-
vériyt követni.
Ellenkezőleg,

ők úsznak az
árral, a melyik-
ben vannak,en-
gedik magukat
vitetni a folyó
által, mig az
leveszi lábukról
őket. Én azt
hiszem, hogy

ugyanaz a hiá-
nya az önaka-
ratnak és az ön-
visszatartó erő-
nek az, a moly eszközli mind a kettőt: mind azt,
hogy oly roszul viselik magukat ott kint, mind
azt, hogy oly jól ott bont. Mindig és mindenütt
engednek az őket nyomó erőnek. Ott kint nyomat-
nak az ivás, kicsapongás ea rablás felé; ott bent
a nyomás az ellonkoző irányban történik; min-
denben rend, józanság és illem, s a rendes töm-
löcz-lakos ép ugy felölti ezeket az erényeket, mint
a hogy felölti börtön-gúnyáját. Igazán, ha valaki
akarja látni a sark-erényekot elvont tökélyükben,
s különösen ha valaki szemlélni akar télies józan-
ságot, pontosságot, tisztaságot s bocsülettudást a
magaviseletben: menjen egy jó rendben tartott
fegyancz-tömlöczbe.

Teljes lehetetlenség volna becsületes embere-
ket olyan rendben tartani. Akkor látjuk ezt, mikor
olyan jő hozzánk, a kinek valami könnyebb vétke
van. Nöm hiszem, hogy a nagy közönség tudná,

mennyire tanithatók a foglyok, ha egyszor az om-
ber fölibök kerekedett. Itt látva öket, az ember
nem egy könnyen hinné ol, hogy oly finom, gyön-
géd, lekötelező, és tisztelettudó ficzkók akármi
roszat is tehetnének a világban. Semmi som oly
nyomatékos mint a tényok bizonyítéka és tévődnek
azok, kik másokat is saját magukról és saját osztá-
lyukról itélnek mög. Az én meggyőződésem az,
hogy a legtöbb félreértés a gonosztevőkkel való
bánásban onnan eredt, mivel náluk is azon indokok
tekintetbe vételével jártak el, a melyek becsületes
emberekben vannak. Ennek világositására idézek
egy példát. ( V t í g e k ö v .)

A kambodzsai templomromok.
Ázsia, nemünknek s ős miveltségünknok o

nagyszerü bölcsője, telve van a legrégibb hajdan-

A kambodzsai templom oszlopcsarnoka.

kor minden-féle épitészeti emlék maradványaival.
Ott csirázott ki, ott nevelkedett s később ott pusz-
tult el a tudományok és művészetek minden ága,
minden virága és gyümölcse s épen ez okból ott
hagyott maga után legtöbb, legszebb és legbámu-
latosabb nyomokat. Hanem az eddigelé ismert
épitészeti emlékeket óriási nagyság, megragadó
nagyszerűség s gyönyörü izlés tekintetében mind
jóval tulhaladták azok csodálatra méltó templom-
romok, melyeket legujabb időkben a kambodzsai
királyságban. Siam szomszédságában fedeztek fel.

Az egykor nagy terjedelmü és hatalmas Kam-
bodzsa Siam és Kokhinkhina között fekszik. E
tartományt valami nyolcz vagy kilencz évvel ez-
előtt Monhot Henrik, természettudós vizsgálta
meg és irta le. Legujabban pedig Thomson J .
kitünő fényképész látogatta meg, ki Bangkokban,
a siami birodalom székvárosában lakik. Mikor

Thomson Kambodzsából haza tért, vizsgálatai
eredményeit egy jó rakás igen sikerült fénykép
kiséretében a „királyi földrajzi társulat" elébe
terjeszté, valamint később a „tudományok előmoz-
dítására fennálló britt társulat" földrajzi s népis-
mertető osztályának is bomutatá. — Ongu-Wat-ba
tett kirándulását különös figyelemmel és gonddal
dolgozta ki. A „Wat" vagyis Buddha-templom
Onguban, mely egykor Kambodzsa gyönyörü
fővárosa volt, jelenleg romokban hever. A templom
környékét roppant nagyságu régi fákból álló sürü
erdőségek boritják, melyek csak ugy hemzsegnek
a tigrisektől és oroszlánoktól. Kambodzsa története
majdnem teljesen ismeretlen; mai lakói azt állitják,
hogy az égből egy ogész csoport angyal jött le 8
azok épitették volna e templomokat. Az ongu-i
templomok óriási nagysága és terjedelme önkény-
tolonül is az egyiptomi gúlákat juttatja eszünkbe,

művészi tervök
és kivitelök pe-
dig mintegy ösz-
tönöz arra,hogy
a régi Görögor-
szág klasszikus
omlék-épületei-
vel hasonlítsuk
össze azokat. A
versenyt mind a
két tekintetbon
kiállanák ve-
télytársaikkal.
Terjedelműkről
itélve ugy lát-
szik, hogy e ti-
tokszorü épüle-
tek több egy-
másra követke-
zö nemzedékek
művei valának;
de ha ismét a
művészi össz-

hangzatot és
arányt veszszük
tekintetbe,meg-
int csak el kell

ismernünk,
hogy itt, hanem
ugyan az a nem-
zedék mükö-
dött is, de min-
denesetre egy
czél, egy eszme
és ugyanazon
egy művészi

szellem lelkesi-
té az építőket.

„A legőszin-
tébb tisztelet
•ésmeghatottság

érzelmeivel
hagytuk el az
erdei ösvényt,"
—irja Thomson
— „hogy a kül-
ső töltvény meg-
kopott lépcsőin
fölhaladjunk.

— Balfelől egy
oroszlán óriási
szobra feküdött
a homokban

félig oltemetve.
A külső nagy
töltvényenmog-
állva, e szép csi-
nált ut művészi,
tökélyly el össze-
illesztett négy-

szögü köveiről szemeink szabadon tévedezhíttok a
tomplomot körül vevő széles árkon keresztül a nyu-
goti oszlopcsarnok nagyszerü kapuzatáig, melynek
tömör négyszegletü oszlopai büszke méltósággal
csillogtak a fényes napsugarakban. A mint az
oszlopcsarnok bejáratán keresztül haladtunk, e^y
más, még nagyobb torjedelmü töltés állott előt-
tünk ; onnan a templomot egész nagyszerüségében
áttekinthettük oszlopsoros vén csarnokaival és
folyosóival, moly ek egymás fölébe emelkedve végül
a kolosszális közép toronyban végződnek. Keme-
kül faragott kőlépcsőkön, oszlopsorokon, csarnoko-
kon és tornáczokon haladtunk át a terjedelmes és
igen szépen kikövezett udvaron végig mentünkben,
mig végre a középtorony lábaihoz értünk."

A tomplom kőfallal köritett boltere mintegy
500 öl hosszu s csaknem oly széles s a falakon
kivül még egy 120 öl szélességü árok is veszi körül

egy másik ogyonszögü négyszög területet képezve,
melynek minden oldala majdnem egy angol mér-
fóldnyi hosszu. Az épület maga három belterület-
ből áll, molyoknek körfalai bofelé fokozatosan
magasulván, az egész műnek pyramidalakot köl-
csönöznek. A belső és nagyobb oszlopoknak igen
szép fejeik vannak, de talapzataik nincsenek. Álta-
lán véve Kolot-Ázsia Buudha-templomaiban az
oszlopokat minden talapzat nélkül csak a sima
márványtalajra szokták lerakni, miként az külö-
nösen a japániaknál di-
vatos. E szép oszlopok-
ból már csak a külső
templomrészben is több
van 5—600-nál; a mi
pedig a belsőbb torokot
illeti, ott az oszlopok
összes száma közel áll
az ezerhez.

Az oszlopcsarnokok
falai több mint 2000
lábnyi hosszúságra te-
tőtől talpig a legszobb
faragványokkal vannak
elárasztva és az ott be-
vésve és kifaragva lát-
ható emberek és állatok
száma 18—20,000-re
megy. A gyámoszlopo-
kon igen sok a női alak,
de férfi egyetlen egy
sincs. Az oszlopok a
legpontosabb aránynyal
vannak fölállitva és el-
helyezve, s kivált a
templom belsejében igen
tökéletes szobrászatról
tesznek tanúbizonyságot. Egy külön folyosóban az
oszlopokra csupán hétfojü kigyókvannak faragva.

Az egykori fénynek és virágzásnak e romma-
radványai eléggé mutatják, hogy a régi kambod-
zsaiak a polgárosultság mily magas fokára tudták
magokat felküzdeni. Birodalmuk ma már csak
üres név.

Képünk, mely az ongu-wati templom nyu-
goti oszlopcsarnokát mutatja, Thomson-féle fény-
kép után készült. Ugy
hiszszük, talán felesle-
ges is volna megjegyez-
nünk, hogy az a tigris,
melyet a művész, ki o
képet a fénykép után
lerajzolá, azon majdnem
az előtérbe állitott, a
Thomson photograph-
gépo előtt aligha meg-
jelent, vagy ha meg is
jelent volna, aligha meg
nöm riasztja művészi
utazónkat. De mind e
romok tele vannak tig-
risekkel, oroszlánokkal
és hyenákkal: a rajzoló
jónak látta egyet a ké-
pen is bemutatni. S. L.

összo,mint a mennyi saját fogyasztására szükséges,
vagy közben is, erdővágás alkalmával, nyerészkedő
kedve kerekedik; de ilyenek csak kisebb részben lát-
ják el vidékök piaczai. A mennyire én ismorom,
mindenfelé a nagy raktárak játszák a főszerepet.

Hanem a székelyföldön mindez máskép van.
Ott nincsenek nagy raktárak, nincsenek másodfoku
üzérek; bátyám uram a nagy kalappal ottan, saját
tulajdonát árulja, a melyet maga vágott és szárit-
gatott.

Szárhegyi kastély. (Csikszékben.) — Keleti Gusztáv rajza.

E tekintetben, és még sok tekintetbon, ottan
nagyon sajátságosak a viszonyok. A székelyeknél
eredetileg közös, községi volt minden birtok. Egye-
bekre nézve megvonták utóbb a barázdákat, még
pedig féltékeny gonddal; de az erdők mind e mai
napiglan közös birtokot képeznek. — Olyan helyt
van kivétel csak, a hova befészkelte magát a viszá-
lyos századok alatt egy-egy földes ur, és elfoglalta
a közös erdőséget. Ez azonban sokkal ritkább eset.

Képek a hazai
népéletből.

Faáruló székely.
Már emlitettem va-

lamikor e lapban, hogy
mennyi minden foglal-
kozáshoz ért a székely,
és mily sokféle forrás-
ból szerzi össze szükség-
leteit.

Azt hiszem, hogy
nem csalódom, ha állí-
tom, hogy semmi fog-
lalkozás nincs nálok
átalánosabban elterjed-
ve, mint a tüzifa-keros-
k&dés.

Olyanok a helyi viszonyok, hogy a kinek két
gebéje vagy tinócskája akad, az rögtön beállhat
fakereskodőnek; a minthogy be is áll, mert pénzt
kap utána. Másutt az erdők rondosen nagyobb bir-
tokosok kezeiben vannak; a tüzi fát ilyenektől
gzerzik élelmes üzérek, a kik aztán jóval magasabb
áron adnak tul rajta. Olyan helytt a kereskedésnek
főteendője az elrészletezés. Az egyesek raktárak-
ból vásárolnak. — Ez a legátalánosabb.

Kereskedik a nép is tűzifával; többet vásárol

Faáruló székely. — (Fénykép után rajz. Jankó J.)

A legtöbb helyen, mint már emlitém, a község
közösen birtokolja erdőségeit. És erdő minden
község határán van.

Egy-két köz-székoly, ugy öltözve, mint bá-
tyám ott a szekér mellett, megjelenik olykor a leg-
főbb biróságok, sőt maga az uralkodó előtt; és
moglepőleg hangzik, hogy ezerével számitjákaz
erdők holdját, melyek felett pörlekednek, ők mint
községeik megbizottjai valamely más községgel.

Az olyan közös erdőket néhol egész szabadon

használják. Akárki beállit az erdő akármely részére
és vagdal, pusztit akármely fát.

A hol valamennyire szabályozták, ctt kiszab-
ják nyilanként, hogy melyik esztendőben monnyit
vágjanak lo. Néhol a részesedés aránya is meg van
határozva családok vagy telkek szerint.

Még azt is megteszik ujabb időben, hogy va-
lami felette csekély dijat fizotnok a községi ordŐ
használatáért, községi czélokra.

Az ilyen közös erdőből aztán mindenikök
vág nyáron által annyit,
a mennyit utóbb meg
bir vásárra hordani. Ab-
ból pénzez aztán esz-
tendőn át.

Maros - Vásárhely,
Székely-Udvarhely s az
apróbb székely városok
piaczai töle vannak he-
tivásárok alkalmával
faáruló urambátyámék
kai. Mindeniknek egy
szekér fája van; nagy
gazdának kettő három
iá. Azzal a fogással él-
nek, hogy a város vé-
gén leszedik és újra
rakják. Utközben leros-
kadt, nöm mutat ologotj
újból föltornyositják.

Némelyik két napi
utat is tött; sőt az er-
dőtől számitva három-
négy napit is, fájával,
melyot aztán elad két,
három—négy forintért.
Látható, hogy haszna

valami nagv nem lehet. Annyinak mindamellett
jutni kell, hogy disznópocsenyét és puha fehér
kenyeret egyék, s egy itcze, ottan fél kupa, bort
megigyék reá. Annyinál sehogy som kevesebbet.

Akkor aztán atyámfia lefekszik az üres sze-
kér derekába; a gyeplőt megakasztja lőcséhez;
térdről elébb jól közibök sujt a fölkantározott lo-
vaknak: akkor hanyatt vágja magát, s alszik,
vagy elmélkedik, mig az apró lovak sebes vág-

tatva tartanak hazafelé.
Sajátságos látvány,

midőn ilyen szekér 50
— 60 vágtat egymás
után, nem vezetve sen-
kitől, mégis egyenes
sorjában az úton. —
Ha jön valaki szembe,
akár ha hatakkora ur
is, kitér, mert elsodor-
nák különben.

Ez a faárulás nem-
csak foglalkozás, de
megszokott mulatság is
az illetőknek. Mint a
hogy rátart a cseléd,
hogy vasárnap pihenjen
vagy kóvályogjon, —
ugy oda tart bátyám
kedden az udvarhelyi,
csütörtökön a maros-
vásárhelyi piaczra, a
szerint, a mint egyik
vagy másik esik laká-
sához közelebb.

Utközben nem _ is
örömest adja el fáját,
még olyan árért som, a
minőt ottan remél. Ugy
indult, hogy a városba
menjen, szokott helyén
megálljon, ismerőseivel
szot váltson, és sültjét
puha kenyerével, meg
a félkupa bort elköltse.
Ettől a szándékától az-
tán nehéz eltéríteni af-
féle magyarázgatással,
hogy az idő pénz, meg
hogy útkimélés által

kiméli lovait és magát. Az ő számitása máskép
esik; dolgait is máskép intézte. Átalában jel-
lemző, hogy a székely nem az eltöltendő, hanem az
eltelt időt számitja nyereségnek: hogy arra már
nem kell gondoskodnia saját maga és lovai élel-
méről.

Egy Maros-Vásárhelyre törekvő utazó meg-
nyomorodott onnan két mértföldnyire, Balavásá-
rán: eltört a kereke. Megszólit ogy favivő _ szé-
kelyt, hogy mennyiért szándékozik eladni fáját a



299

1

városi piaczon. Iston segitségével három forintot
szeretne kapni érte. — Xo hát itt van a három
forint; rakja le a fát és vigyen be engöm. Atyafi
megcsóválta fejét és azt vetette: Hm! Volna esze
az úrnak! Szeretne ingyen utazni! Hasztalan ma-
gyarázta a másik, hogy voltakép előny neki; kis-
sebb terhet visz és mégis ugyanazt az árt kapja
meg: atyámfia nem tágitott az ingyen utazástól.
No hát egyebet gondoltam, — fordult a másik, —
vásárhelyi lakos vagyok; a fára szükségem van;
megveszem itt, ha behozza házamhoz a városba és
engim is bevisz. — I g y már szivesen; üljön föl
az ur mellém.

Azt, hogy haza szállítsa vásárosát, természe-
tes szivességnek tekintette. Számitása pedig nem
zavarodott, mely szerint Vásárhelyt adja el fáját
három forintért.

Ezek a számitások és szokások igy voltak
századok óta; de most meg fognak változni gyor-
san. A Mikó gróf füstölő kocsija közeledik arra-
felé is; az pedig gyorsan változtat az életviszo-
nyokon, következőleg a szokásokon is. Egyéb ha
maradna is, az erdő gazdálkodáson jó lesz vál-
toztatni mentői hamarább, még országos beleszó-
lással is, mert igy nagy értékok pocsékolódnak el
csipbe-csopba. Legnagyobb kár az erdők fogyása,
a mely ijesztőleg haladott ezzel az ősi uzussal-
Eddig ugy tartották, hogy nyereség a tisztás,
melyről a fát kiirtották és legelőt vagy zabföldet
nyersek helyébe, Eszro kell vétetni, hogy mindaz
szörnyen csekély kárpótlás a dús erdők helyett.

Van példa rá, hogy egy-egy szegényebb
atyafi, a kinek családja régi jussánál fogva jussa
van a közös erdőséghez, eladja jussát 4—5 frtért
a zsidónak egész esztendőre. Az aztán Mihók
uram jussán ezerekre menő pusztitást visz véghez
egy rövid év alatt.

Megbocsásson atyámfia, a ki oly kedélycsen
alkudozik szekere mellett azzal az asszonynyal;nem
az ő keresetét akarnám elvonni, csak azt, hogy
fiának, unokájának is legyen keresete az ősi bir-
tokból. Eéthi Lajos.

A gr. Lázárok szárbegyi kastélya.
Ez alkalommal, midőn érdekes székely nép-

életi képet közöl lapunk, oda illőnek találjuk kö-
zölni egyszersmind egy tájképet is a szép székely
földről, képét és szövegét b. Orbán Balázs sokszor
megdicsért „Székelyföldijéből vevén. Szárhegy
Gyorgyó-Sz.-Miklós és Borszék közt fekszik; b.
Orbán ezeket irja felőle:

,,A hogy Szent-Miklóst elhagytuk, azonnal
felötlött Szárhegyne < távolban lebegő képlete, fel
a falu fölött emelkedő Szármány, ezen tündöklőén
fehérlő márványhegy, mely a Csinód és Grüdücz
patakoktól körülfolyva, hegyfokként szökel ki a
térségbe. E márvány promontorium déli alján
pompálkodik Szárhegy, mely valójában a legszebb,
legmeglepőbb képok egyikét tárja fel; ott van a
hogy alján a grófLázárok ódon kastélya, szeszélyes
bástyáival, fogrovátkos falaival. Ott van a hegy-
oldalban a ferenczesek vidor tekintetü kolostora és
temploma, ott a hegytető ormán a büszkén fekvő
kápolna, idább egy magaslaton Szárhogy fényes-
tornyu kaczér egyháza, és ezek kiemelkedő festői
csoportja alatt a csinos falu terül el, zöld lombok
közül kikacsintgató házcsoportjaival. Az ezek
közül büszkén kimagasuló kastély már csak azért
is érdeket ébreszthet az utasban, mert Bethlen
Gábor, Erdélynek legnagyobb fejedelme, gyer-
mekségében anyjával Lázár Druzsinával több évig
mulatott i tt, mondhatni e kastélyban nevel-
kedett *).

Alíákóczi-forradalom alatt a nemzeti ügyhöz
hű gyergyóiakon vérlázitó boszut állott a kegyet-
len Akton; mivel pedig a Kákóczi-mozgulom egyik
legtevékenyebb vezetőjét, Csik és Gyergyó szer-
vezőjét, Lázár Ferenczet (ki Moldovaivá bernone-
kült) kézre nem keríthette, annak szárhegyi kas-
télyán dühöngte ki magát, azt feldúlta és elégette.

De e még addig is sok harezvihart átélt kas-
tély, mely a moldovaiak és tatárok beütéseinek
korában annyiszor nyujtott védelmet a vidék la-
kóinak, mely nem egy ostrommal daczolt, cz alka-
lommal sem könnyen és védtelenül került Akton

*) Lázár Istvánnak (Bogáthi leánytól született) leánya
Druzsma Iktári Bethlen Farkashoz liient férjhez, e házas- ,
ságbol származott Iű8ü-ban Bethlrii Gábor: Bethlen Farkas !

elhalván, m'je 1590-b™ lo éves fiával Gáborral s másik
fiával Istvánnal Szárhrgyre testvéréhez. Lázár Andráshoz
jött, s ennek felügyelete alatt növekedett fel a szárhegyi
kastélyban ugy Gábor a nagy fejedelem, mint István, étinek
méltó testvére. (Lásd a „Tasehenb. für Vaterl. Geseli, IV.
évi'. 401. Ilormayr és Mednyánszky" és Kővári Erd. Rég.
180. lap.) !

kezére, mert azt elöbb ostromolni kellett, moly
ostrom folytán a bennlevő őrizet oly' elszántan
védte e kastélyt, hogy csak heves csatározás után,
ágyuzás és földalatti aknákkal döntheték le annak
falait. E hősies védelemben az őrizet nagy részo,
vagy 150 hős, esett el; Akton a bevett várat le-
romboltatta.

A számüzetéséből visszajött Lázár Ferencz
lerombolt kastélyát — hihetőleg a régi alakjára
— felépittette; de 1748-ban ujból leégvén, öz-
vegye folyamodott Csik rendéihez, s oly nagy volt
az egykor Bethlen Gábor lakta, s a vidék népét
többször oltalmazott kastély iránti kegyelet, hogy
ugyanazon év november 13-án Csik, Gyorgyó és
Kászon rendéi elhatározták, hogy Gyergyó-szék
rója ki maga közt a fedél helyreállításához szük-
séges anyagok hordását, és adjon munkaerőt; ek-
ként épült fől újból, a közsegély igénybe vételével,
az emlék-szentesitett kastély.

De nemcsak az e kastélyhoz kötött emlékek,
nemcsak a Bethlen Gábor itt nevekedése által szen-
tesített hely iránti tisztelet vonja egyedül e kas-
télyhoz az utas figyelmét, hanem megérdemli az a
figyelmesebb megtekintést és észlelést ugyis, mint
épitészeti műemlék.

E kastély terjedelmes négyszög épület, mely-
nek beludvara 100 lépés széles (keletről nyugatra)
és 120 lépés hosszu.

Legérdekesebb és legnagyobb csínnal épült
délre néző homlokzata.

Ez oldal közepét egy tömör, erős falakkal
biró omoletes és a falvonalból kiszökellő épület
foglalja el, mely látszólag a régi kapubástyából
alakíttatott át lakházzá, ez alatt van most is a kas-
tély bejárata, mely az épület alatt végigvonuló
fedett folyosóra vozet, hol bizonyosan a régi kas-
télyoknál szokásos felülről leereszthető rostélyka-
puzat(Herse) lehetett, raelynekazonvédolmi hiva-
tása volt, hogy ha az ellenség ogy része benyomult
is a kapun, ezen felülről rájok eresztett rostély-
ajtóval elzárták a betolakodottakat a külsőktől, s
az ekként bonnszorultakat leölték. Most e rostély-
ajtó eltünt, de ott van a folyosó két oldalán
ez épületrész tisztes régiségét bizonyitó felirat
1532-ből.

Ez évszám egy adat lenne a kastély épitési
korára nézve.

Azonban o korból csak is ezen épület, s leg-
felebb az északi oldalfal és annak szögbástyái ma-
radtak mög, — többi része későbbi építkezésnek
látszik.

A kastély lejtős talajon levén elhelyezve,
északi oldala legalább is 80 lábbal fekszik a déli
oldal színvonala fölött. Az északkeleti oldalon egy
hatszög, az északnyugati oldalon egy négyszög
bástyával záródnak ezen oldalnak régi korban épült
falai. Az északnyugati oldalhoz volt támasztva a
kastély legdíszesebb laképülote, mely most fedél
nélkül sorvadoz, faragott kőbo foglalt fekirányos
nyilain ablakait gula-idomot utánzó vak alakitásu
tetőzet ékíti, mely idom a 16. század kezdetére
utalja a régészt, miért is azt kell hinnem, hogy
Bethlen Gábor épen ezen épületet lakhatta édes
anyjával, mert a keloti oldalhoz támasztott másik
lakosztály ismét későbbi kor jellegét viseli.

E szerint ezen kastély különböző korszakok
müve, mindenik kor épitett, toldott-foldott rajta.
Ezen ódon épületek, ezen ostromokat kiállott fa-
lak, azok a szeszélyes bástyák, toronyszerüleg fel-
nyúló magas kéményeikkel, mennyi emléket véd-
hetnek ? hány viharos század képviselteti itt ma-
gát némán is beszélő műalkotásával, hányszor pa-
takzott o most düledező falakon a hősöknek dicső
védelemben kiontott vére? A mult egy zárt könyv,
melynek csak egyes sorait tudja kibetüzni az ész-
lelő, a többit csak sejtelme sugalja. Katonának
azon néhány szava, hogy „ez erős vár (arx) a beütő
moldoviak és tatárok nem egy ostromával daczolt"
a feltevéseknek egy egész sorát engedi meg, s ki e
romokra ülvo, visszamereng a multra, képzeleté-
ben előteremtheti a Mihály vajda honduló csapatját
megsemmisítő harczát a Szármánytetőre gyültgyer-
gyói székelyeknek; képzeletben maga elébe állit-
hatja Akton dühös ostromát, midőn 150 székely
hős a végletekig oltalmazta e falakat, s ha győzni
nem is, de Zrinyi hősies önfeláldozásával meg-
halni tudott. És kitekintve a térségre felelevenit-
hetiazon másik magasztos harczot, midőn 1658-ban
a Gábor Deáktól vezotett 250 székely hős 3000
moldovait győzött le, annak felét ázott domborodó
Tatárhaloin alá temotvén. Minden kő, minden hant
régi dicsőség és hősiességről beszél itt, s hidegen
maradhatna-e a késő ivadék ott hol a nagy ősök
dicső tetteinek emléke él; "békén tudná-e hordani
a szolgaság vasjármát ott, hol oldődei szabadok és
a szabadságban oly dicsők voltak; érzéketion tud-

na-e lenni e helyen, melyet a nagy Bethlen Gábor
léptei szentesítenek?

A kastély eiőtt törtet le a Csinód vize, mely
régen a vár sánczaiba volt bevehető, tul rajta még
most is látszanak a régi urlakoktól elmaradhatat-
lan halastavaknak most kiszáradt medrei, melye-
ket a kastély fénykorában szép műkért kör-
nyezett.

Utazás a holdba.
A közelebb múlt években néhány szeszé-

lyes előadású, bár alapos tartalmu mü köl-
tötte föl majdnem világszerte a müvelt olvasd
közönség figyelmét, melyek a meseszerü va-
lószinütlenség álarcza alatt valódi ismerete-
ket tartalmaztak s a természettudományok
számos nevezetes tételét népszerü, regényes
alakban könnyedén adták át a nagy közön-
ségnek. E müvek, Verne Gyula jeles fran-
czia irótól, utóbb egész cyclussá nőtték ki
magukat, „Rendkivüli utazások" czime alatt,
mig egyenként a következö czimeket visel-
ték : „A földről a holdba", „Utazás a föld
középpontjába," „Az angolok az északi sark-
nál és a jégsivatag", „Öt hét léghajóban,"
„Utazás a világ-körül," „25,000 mérföld a
viz alatt."

Mind e müveket tudományos alaposság
a tartalomban, regényes szeszélyesség a kül-
alakban, vagy a tárgy keretében, melybe az
helyezve van, s megkapó élénkség az elő-
adásban jellemzi; ugy, hogy époly kellemes,
mint tanulságos olvasmánynak nevezhetők.
Olvasták is ezer meg ezer példányban s szá-
mos egymást követett kiadásban elkapkod-
ták, majd minden nyelven.

De mindannyi közt talán a legnagyobb
és legtartósabb érdeket költötte a „Földről
a holdba" czimü, melyet most olvasóinkkal
is, kivonatban legalább, megismertetni szán-
dékozunk, miután róla a magyar irodalom-
ban még alig volt szó, mig hazai német ol-
vasó közönségünk az egészet ismeri, az önálló
német fordításokon kivül a „Pester Lloyd"-
ból is, mely e müvet egész terjedelmében
közölte. Mi az eredeti franczia kiadáshoz
tartjuk magunkat s a tartalmon kivül annak
illustrátióiból is bemutatunk egy párt olva-
sóinknak.

I. Az iitíyu-khibb.
Történetünk színhelye (mert emiitők, hogy

az egész regény-alnkba van öntve) Amerikában
van, a kalandos és lehetetlen vállalatok hazájában.
Hol is kezdhetnének másutt ilyesmibe az emberek?

Az utolsó háboru alatt, mely észak és dél
között oly elkeseredéssel dühöngött, egy Hubb-
alakult Baltímore-ban, Mary-land állam főváro-
sában, Agyú-Uubh név alatt. Alapitói s főtagjai
harczvágyó s katonaviselt, kiváltkép tüzéremberok
voltak, többnyire olyanok, kik a csatában kezökot,
lábokat elvesztették, de harczkodvök azzal csak
magasabbra fokozódott. Ilyenek voltak: a derék
IJunter Tamás, kinok az volt a szokása, hogy akár-
hova leült, két falábát a szék karjára, asztalra,
kandalló párkányára fölraktn, maga meg kényel-
mesen hátra dűlve oly kedvteléssel szivarozgatott,
mintha testének állapotja tökéletesen rendben
volna; továbbá az igon tiszteletreméltó Maston
J. F., kinek balkeze, melylyel rendesen gostiku-
lálni szokott, könyökből ol volt lőve s karja alsó
szárát aczél-rudacska helyettesité, mely a kéz-fej
helyén csinos kis horogban végződött, a melylyel
szükség esetében igen jól lehetett kapaszkodni.

Amerikában, ha valakinok egy eszméje jő, tár-
sat keres, a kivel azt közölje s minél bizarabb az
eszmo, annál könnyebben talál olyat, a ki kapjon
rajta, ha még harmadik csatlakozik hozzájok, mind-
járt elnököt és fő- meg altit kárt választanak magok
közül. Ha még negyedik i?, loyéltárnokot neveznek
s az iroda működni kezd. Öten már közgyülést
tartanak s a klubb meg van alakulva. Igy történt
az Ágyu-klubbal is. Az emlitett két sérvitéz volt a
kezdő. Elnökül azonban, ogy teljesen ép legényt
választottak, Barbicane ezredest, ki ugyan nem
volt hibás abban, hogy ép maradt, mert ő szinte
kereste a halált, részt vett a legvakmerőbb, sőt
eszeveszettebb hadi kalandok és vállalatokban
számtalanszor vetette közvetlenül ágyu torka ol

magát, do az sem fogott rajt t. Sérthetetlennek
tartaték s teljesen megérdemelte az Ágyu-klubb
elnöki tisztét.

A klubb megalakulása után egy hónappal,
ezornyolezszáz harminczhárom rendes — és har-
minczezer ötszázhatvanöt levelező tagja volt az
egyletnek. Látni való, hogy ügyei gyors virág-
zásnak indultak; eszméje kivált a háborus időben,
nagy népszerűségnek örvendett az egész északon.

Hogy valaki tagja lehessen, mulhatlan felté-
telül volt tűzve, hogy valami ágyút, puskát vagy
legalább pisztolyt talált fől vagy tökéletesített
légyen. S az egylet czélja volt gyarapitni a tüzér-
tudományt, kiváltképen a löveg tekintetében, mert
a cső-tan az európaiak által felülmulhatlan nagy
tökélyre volt emelve, da a löveget illetőleg az
amerikaiaké volt az elsőség, s még itt is igen sok
teendő maradt fenn.

Egyszorre azonban mint villám csapott le a
klubb tagjai s különösen igazgató választmánya
közé a kétségbeejtő hir, hogy a béke meg van
kötve a Déllel! Maston T. J. és Hunter Tom urak
hajukat tépték, szidták az elnököt, a kormányt,
a kongresszust, az egész elsatnyult nemzedéket,
mely midőn dicsőn harczolhatna s a csatamezőn
fogyaszthatná magát, jobb szeret a béke Ipárnáján
heverészni. Már azt is rnondogaták magok közt,
hogy az ágyu-klubbnak is föl kollend oszolni, mire
való is élete oly időben, mikor ágyukat nem
öntenek, lövegeket nem küldöznek a leve-
gőbe, s minden tespedésnek indult.

Ez átalános levertség közepette üditő-
leg hatott Barbicane elnök következőleg
fogalmazott körlevele:

Baltimore, október 3.
Az ágyu-klubb elnöke tisztelettel

értesiti a tagokat, hogy a £ h. 5-én tar-
tandó ülésben mindnyájukat igen ér-
deklő közleményei lesznek. Annálfogva
kéri öket, hogy minden mást félretéve,
meghívása folytán megjelenni szives-
kedjenek. Szives tisztelettel

Impey Barbicane^
Á.-kl. E."

lI. Barbicane eszméje.
Oktober 5-kén, esti 8 órakor, az ágyu-

klubb helyiségei, Union-square 21. valódi
ostromnak voltak kitéve; salonjai tultömöt-
tok annyira, hogy idegen drága pénzért
sem kaphatott volna helyet bennök. A nagy
csarnokszerü terem pedig, hol a közgyűlé-
sek tartattak, a közönség számára karzatok-
kal volt ellátva, melyek ez alkalommal csak-
hogy le nem szakadtak. Az oszlopok hadi
jolvényekkel voltak ékitve, melyek közt az
ágyuk, mozsarak, bombák és lövegek min-
den faja gazdagon volt képviselve; a log-
óriásibb torkú ostrom-ágyútól a zsebterze-
rolig le.

Az elnök, négy titkárral, emelvényen
foglalt helyet. Barbicane ezredes negyven
körüli, edzett, férfias külsejü, csontos, szi-
goru, hideg kifojezésü ember volt; kevéssé
lovagias, do annál kalandosabb, s még legvakme-
rőbb vállalataiban is gyakorlatias irányu.°

A mint 8 órát kongatta, fölállt s elkezdette
előterjesztését, melyet az egész gyülokazet csak-
nem lázas kiváncsisággal várt s a legfeszültebb
figyelemmel hallgatott végig.

Nehány szót szentelvén a háboru váratlan
megszünéso fölötti sajnálkozásának, kifejezte azon
szükséget, miszerint *zellemi tevékenységűknek
más tért kell keresniök s eszméiket valamely új
irány felé forditaniok. Azután igy folytatá:

„Azt hiszem, derék társak, senki sincs önök
között, a ki ne látta volna a holdat, vagy legalább
ne hallott volna beszélni róla; ne csodálják, hogy
most az éj e csillagzata felé fordítom figyelmüket.
Ki tudja, tán nekünk van fentartva, hogy ez isme-
rotlon világ Kolumbusai legyünk.

„A holdat már eddig is sokat tanulmányozták
az emberek; tömege, tömöttségo, sulya, mérvei,
távolsága, mozgásai, szerepe a naprendszer világá-
ban, mind tökéletesen meghatározvák; felületéről
oly pontos, ha nem pontosabb hold-képek vannak
készitve, mint földképek a földről; fényképeket
romekelt a hold arczának ábrázolásában. Egy szó-
val a holdról mindent tudunk, a mit a mathemati-
kai, csillagaszati, optikai és természettan, ismere-
tek s számitások utján felőle megtudni lehet —
d.e egyenes köziek des még közte és földünk közt
felállítva nincs."

E szó egészen uj világot nyitott meg az ágyu-
klubb tagjainak eszmekörében. Tudni való, hogy
a holdba vasutat vagy távirda-sodronyt vezetni
nem lehet; az egyetlen közlekedés, melyet Barbi-
cane elnök érthetett, csak ágyu-lövogek utján tör-
ténhetik. S ez egészen a klubb tevékenységi körébe
tartozik . . . .

„Tudják önök" — folytatá az elnök, miután
hosszabban s ogész tudományos készülékkel eresz-

; kedett ki az előbbi kísérletekre, melyeket külön-
böző nornzetek, a holdba juthatás czéljából tettek,
— „tudják önök, mily előhaladásokat tett a balis-
tika (löveg-tan) nehány év óta, s mily tökélyre
jutottak volna a tűzfegyverek, ha a háboru még
csak nehány évig tartott volna. Azt is tudják önök,
hogy átalánosságban, az ágyuk ellenállási — s a
lőpor terjeszkedési ereje határtalan. Nos, ez elvből
kiindulva, azon kérdést tettem föl magamnak, hogy
kellő erejü készülettel ellátva, a kiszámítható el-
lenállási föltételek alatt, nem volna-e lehetséges
egy ágyu-löveget röpíteni a holdba!"

Óriási helyes-zaj szakitá félbe az elnököt,
mely perczekig nem akart szünni. O azonban kérte
a gyülekezetet, hadd fejezhesse be inditványát.

„Minden oldalról megvitattam magamban a
kérdést, számitásokat tettem, s ollenmondhatlan
számitásom oda vezetett, hogy egy, az első másod- j
perczben 12,000 yard (mintegy 6000 öl) kezdő- í

czélzatosan előadatni, a közönség majd összerom-
bolta az egész szinházat, letépte a falragaszokat s
követelte, hogya kitüzött darab helyett mást adja-
nak. Az élelmes igazgató az „As you liké it" („A
mint tetszik") shakespearei darabot votte ek'í.

(Folyt, köv.)

A Szent-János bogár.

Az áítyii-kliibb alapilói.

sebességgel biró löveg, a hold felé holyesen irány-
zott lövéssel, oda muíhatlanul el kell hogy jusson;
van szerencsém ennek folytán inditványozni, tisz-
telt társak, tegyük meg e csekély kisérletet!"

Lehetetlen leírni Barbicane elnök indítványá-
nak hatását. Határtalan lelkesedés vett eröt a gyü-
lekezeten. „Hip, hip, hurrah !" kiáltások hangoztak
mográzkódtatva a teremet. Nem csoda; a tüzérek
majd oly hangosak, mint ágyúik.

Többen beszéltek még. — Inditványok tétet-
tek (rögtönözvo) a kivitel módjaira, vagy az elő-
munkálatok megkezdésére nézve. A lelkosedés
áradozásai egyes beszédekben vagy általános felki-
áltásokban korestok zsilipet és szellontyüt magok-
nak. Éjfél elmult, mire a gyülekezet szétosztásról
kozdott gondolkozni. Választmány neveztetett ki
az utba indításra s a további teendők intézésére,
mindössze négy tag; Barbicane elnöklete alatt (ki
egyenlő szavazatok esetében a döntő szavazattal is
felruháztatott) Maston I. T. barátunk, továbbá
Morgan tábornok és Elphiston őrnagy. A gyüle-
kezőt szétoszlásakor — Barbicano elnököt kézről
kézre adták, s végre vállaikon emelve vitték
haza.

Ettől kezdve Barbicane ezredes neve a leg-
népszorüebbek egyike lőtt az Egyesült-Államok-
bad. Midőn egy szinigazgató épon Baltimore-
ban, a holdba jutás tervének kigúnyolására Sha-
kespeare „Sok zaj semmiért" czimü darabját morte

A természet nagyszerü berendezésében két-
ségkivül egyik legköltőibb pontot foglalja ol a
Szent-János bogár. Sajátságos tulajdonságánál
fogva oly megkapólag hat az emberre, hogy pilla-
natra csodálkozva áll mög, s a mesék tündérorszá-
gát képzeli maga elé.

Egy kellemes augusztusi estén épen a közeli
faluba kocsiztam egy kedélyes társasággal. Az est
meglehetősen homályos volt; lehetott ugy 9—10
óra. A hold még a hegyok mögé rejtezett s csupán
a pislogó csillagmécsek világiták inog utunkat, a
melyok a nagy meleg következtében felszállott
párák miatt még halványabbak valának, mint
egyébkor. A borongó homályt azonban a megle-
hetős sürün egymásután következő meteorok — a
melyeknek némelyike pompásan ragyogó széles
tüzszalagot hagyott az ég kárpitján maga után —
perczenként eloszlaták.

A keskeny határut egyfelől nemesen fölma-
gasló ezüstlevelü nyárfákkal volt szegélyez-
ve, mig másfelől, alig belátható területen
árok-keritette nedves talajú kaszáló rét
terjedt.

De im, mily látvány tünik elénkbe! Az
árok-part mintha megelevenedett volna, egy-
szerre 10—20—30, sőt több villogó tüzes
szem tekint felénk, a melyeknek mindegyike
oly fényesen ragyogott, mint a legszebb csil-
lag az égen. Mintha csak izzó parázszsal
hintették volna be az egész ut menetét. Le-
ugrottam a kocsiról, hogy néhányat o ra-
gyogó pontok közül megvizsgáljak. Hozzá
érve meglehetős hideg s puha tapintatu volt.
Felvettem néhányat, hogy a társaságnak
megmutassam, s ime az egész nöm volt egyéb
egy féreg kinézésü oleven állatkánál, testo a
rova:okéhez hasonlóan gyűrűkből állott s
utolsó gyűrűje elevon villófényt terjesztett.

E dolog — látva mivoltát — nem volt
rejtély előttom, de igenis útitársaim előtt,
kik a fénylő pontokat csupa Szent-János
bogaraknak hitték, s ime a tapasztalás egye-
bet bizonyított. Rajtam volt tehát a sor, hogy
o rejtélyt felderítsem, s a csalódást ugy a
hogy kimagyarázzam. Szives olvasóim, ha a
természet szépségei iránt előszeretettel visel-
tetnek s ogy szép titkával megbarátkozni
óhajtanak, no sajnálják türelmüket s nehány
perczre kövessenek.

Mielőtt szorosan tárgyamhoz térnék, el
nem mulaszthatom elmondani azt, a mit Mi-
chelet „Insecte"-jében leirt.

Egy bájos német hölgy — mondja Mi-
chelet— kiBrazilia forró nap sütötte földjére
vándorolt, a hol a rovar, midőn nászünnepét
tartja, a szerelem szövétnekét valóban meg-
gyujtja s a világosság költészete által e
nagy ünnepet mogdicsőiti, önzetlen őszin-

teséggel ecseteié azon tényeket a miket ott ta-
pasztalt, s azon ijedségeket a miket ezen cso-
dás lények miatt érezett. A kitünő műveltség-
gel és olvasottsággal biró művésznő bő isme-
retekkel birt a természetről; különben jeles és
szorgalmas rézmetszők leánya, unokája volt, s
egy festői mankája, melylyel a tudományos világot
megajándékozá, valóban bámulatra méltó. A mű
moly Surinam rovarairól szól, latin, holland és
német nyelven látott napvilágot.

A tudományos nőnek egész életében, mely
erények- és szerencsétlenségekben egyaránt gaz-
dag volt, csupán egyetlen szenvedélye volt, — s ki
volna ettől ment? — Ig°n szerette a természetet.
Németországot elhagyá s Hollandiába utazott.
Miért? Az ott létező kitünő gyüjtemények s ter-
mészeti kincsek halmaza csábiták el. De később ez
sem olégité ki, elutazott Guyanába s ott festett
több évig. Bámulatos ügyességgel egyeslté egy és
ugyanazon lapon a rovart, a növényt, melyből az
él, és a hüllőt, mely ezen rovarból táplálkozik.

Lelkiismeretessége abból tünik ki, hogy ve-
:élyes mintáit, bár félt és tartott tőlük, hűsége-szesen maga kereste fel. Egy alkalommal, midőn a

vad indusok egy egész kosár rovart hoztak neki,
fáradtan a munka után elszenderült. De nyugal-
mát egy sajátságos álom megzavará. Ugy tetszék
neki, mintha egy lanton szerelmi melódiát haliam,
zengeni. Hanem egyszer csak lángra gyúl az ének,
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s most már nem dal, hanem tűz. Az egész szoba
tűzbe volt burkolva. Felébred, s álmát megteste-
sülve látja maga előtt. A kosár volt a lant, az volt
a vulkán. Szerencsére hamar f ölismeré, hogy ezen
vulkán nem ég, tüző nem éget. A kis foglyok vi-
lágító bogarak voltak; énekük nászünnepük éneke
volt; a láng pedig a szerelom lángja.

Azon vidékekon a nappali roppant forróságot
kikerülondők, többnyire éjjel utaznak. De ki
merné átlépni a rémosen sötét erdők határát, ha a
világitó rovarok kalauzul nem szolgálnának, s
mög nem nyugtatnák az utasokat?

Talán senki sem.
Ott látja az utazó röptében fényloni a kis te-

remtést. A bokor, mely mellett elhalad, úgy tün-
döklik, mintha csillagokkal volna tele aggatva.
Ez épen keze ügyébe esik, lassan közeledik tehát
8 levesz róla egy-egy csillagot, a miket azután
saruira erősít, hogy előtte az utat megvilágítsák s
fényük által messzire űzzék a közelben lappangó
kígyókat.

De lássuk csak, mit tesz majd ezen utas hajnal
hasadtával e hűséges vozetőjével? Talán hálátla-
nul összetiporja vagy elveti magától? Épen nem.
íly kegyetlenségre nöm volna képes, nöm vinné
rá a lelkiismeret. — Midőn a hajnal első pírja a
napköltét jelenti, hálás érzettol és vigyázva ismét
egy bokorra helyezi a kis rovart, ismét átadja sza-
badságának. Egy indus közmondás igy szól: „Vidd
el magaddal a (világitó) tűz-legyet, de ismét oda
tedd, a honnan elvovéd."

Mig a tropikus földövi országokban — mondja
Taschenberg egy jeles művében — a rovarok 200
oly faját ismerik, melyekot a természet a világí-
tás költői adományával felruházott, nálunk az
északi mérsékelt égöv alatt csupán három oly ro-
var faj fordul elő, a melyek, kivált nedves nyári
éjeken ordőt, ligetet és mezőt villó-fényükkol bű-
vösen megvilágítanak. Do most elégedjünk meg,
ha ezt, melynek nevét e czikk homlokára irtuk,
kissé közelebbről megvizsgáljuk.

A Szent-János bogár vagy világitó mecsér
(Lampyris noctiluca) természetrajza nemcsak hogy
rendkivül érdekes, hanem tanulságos is. Főkép
jellemző minden fajánál az, hogy a szemok arány-
lag igen nagyok. Maga a bogár fel nem tűnő hosz-
szúkás, lapos és sötétbarna szinü. A hím 5 vonal
hosszú, 1 '/2 vonal széles, fejét, mely igen nagy sze-
mekkel és l l tagu fonálképü csápokkal van el-
látva, a félköralaku szürkés-sárga torpaizs egészen
befedi; a puha meglehetős lapos szürkés-barna
szárnyfedők hossza háromszor akkora, mint széles-
ségük, úgy hogy a potrohon kissé túlérnek. A pot-
roh alsó felén négy halványsárga pont látható,
mik az élő állaton éjjel világítanak s a szerint, a
mint az állat többé vagy kevésbé izgatott állapot-
ban van, gyengébb vagy erősebb villófényt ter-
jesztenek.

A 6—8 vonal hosszúságú nőstény bár körraj-
zában a hímmel azonos, ettől mégis egészen elüt;
mivel szárnyai nincsenek, inkább hasonlit valami
féreg idomú lárvához, mint egy kifejlett bogárhoz.
A meghalt állaton a potroh 3 utolsó gyűrűje kissé
sárgás szinü, az élőknél pedig ugyancsak ezek vi-
lágítanak. Sajátságos, hogy ha az állat ezen vilá-
gitó részét levágjuk, az egy ideig még azután is
világít, mint a villó (phosphor), tehát a bogár
ezen része phosphorescál.

János napjától kezdve (innen származik a
Szent-János bogár elnevezés) még augusztusban
is fellelhetők, a mint a fűben nehézkesen mász-
kálva egy izzó parázsdarabhoz hasonlóan bűvös
fényt terjesztenek maguk körül. Mintha egy-egy
égő szövétneket lobogtatnának, hogy a fű- és csa-
litban zsongó hímek őket annál könnyebbon follel-
hessék. A hímekről csaknem azt hihetnők, hogy
igon csekély számuak és ritkák: de ez korántsom
igy van, mivel csak azért nem lehet őket oly hamar
észrevenni, mórt fényük sokkal halványabb, mint
az előbbieké.

A nőstények tehát sokkal erősebben világíta-
nak, mint a hímek, különösen a párzási idő tar-
tama alatt. Miért? Hogy a hímeket magukhoz
csalogassák, a mi Andalúzia azon szépei figyelmét
ugy látszik egészen kikerüli, a kik esti sétáik al-
kalmával ily villófényű bogárkákat tűznek ha-
juk közé.

Taschenberg állitása szorint azon bogárkák,
molyek az onyhe esti légben ezer mög ezer szikra
képébon repkednek, egy más kisebb fajhoz tar-
toznak.*)

•) E kisebb faj: a rag!/Ogó meciér (Lampyris splendi-
dula). Igen lapitott, szélesebb, a nyakpaizs előszélén kot
átlátszó vildgos csikkal, a hátsó széle pedig gyengén kike-
rokitett. A nőstények fehéresek s a röpfödényeket egypár
pikkely pótolja. Hossza 3'/t—4 vonal, a nőstény 5 vonal

Miután az állatkák az élet gyönyöreit már
kellő mértékbon élvezek, a nőstény a földre, fűre
vagy moh közé, egyenkint vagy csomagosan nagy
mennyiségü, egészen gömbölyü czitromsárga szinü
tojásokat rak, a mik bár halvány, de szintén villó
fénynyol birnak. Rogerson szerint ezen tojásokból
már 5—6 hét mulva kibújnak az alakok (vagyis
lárvák), ezek eleintén fehéresek s a nőstényhez
igen hasonlítanak. Nappal a fű közé és kövek alá
rejteznek, de tiszta őszi estékon elhagyják búvó
helyüket s elindulnak táplálékot keresni, a mi
csigák és döglött rovarokból áll. Ilyenkor világító
fényük (mert ezek szintén világítanak) segitsé-
gükre szolgál. Az alak gyakran vedlik s téli álmot
is tart.

További életfolyamáról alig tudunk egyebet,
minthogy május és junius elején bebábozza ma-
gát. Rogerson pedig még azt is megomliti, hogy a
nőstény a tojások lerakása után elhal. A nőstény-
től az alak könnyen megkülönböztethető, mivel
falámai meglehetős vaskosak, csápjai rövidebbek s
teste jobban elnyúlt; azonkivül a test végén egy
tisztogató készülékkel bir. Ez nem egyéb mint
egy kis ecset-forma pamat, melylyel a testére ra-
gadt nyálkát és piszkot leszedi. Az alak — bár cseké-
lyebb fénynyel mint a nőstény—de szintén világit.

Midőn az alak már elértő tökéletes kifejlődé-
sét, t. i. bőséges eledel által elegendő kifejlődé-
sére szükséges tápanyagot vett fől magába, akkor
minden mozdulatában lomhább lösz; végre pedig
egészen mozdulatlanul fekszik, a mely állapotát
időnként csak egyes görcsszerü rángások háborít-
ják. A bábot az alak vagyis lárvától az ogyszorübb
falámok, a vastagabb fej, vaskosabb csápok és
lábak, s tökéletesen nyugodt helyzete által lehet
megkülönböztetni. A báb szintén világit, fénye
időnkint tünik fel, s ha nyugtalanittatik, akkor
élénkebbé válik.

Ime ez volt azon rendkivüli bogárka rövid
természetrajza, mely világítási képességét mindon
átalakulásában megtartja, s a melyet némely költő
fénybogár név alatt megénokelt. A ki gyönyört
lel a természet e kedves teremtményeiben, nem
sok fáradságába kerül, s folytonosan közelében
szemlélheti. Üveg poharakban nedves moh alatt
kis darabka csigákkal táplálva, soká el lehet őket
tartani. Sziklássy Gyula.

A magyar szinészet előkorából.
(Vége.)

Záradékul egy pesti és egy budai szinlapot
másolok le, mely a „Vasárnapi Ujság" 1868.44-ik
számában közlött kolozsváriakkal egyetembon ér-
dekes emlékei mult századi színészetünknek.

Pesti Magyar Teátrom.
Ma, ugymint Szent Mihály Havának 12-dik napján

Smallögger és Bulla igazgatása

. a l a t t

a pesti teátromban )>S J t 1

fog-játszattatni: H:\

MESTERSÉGES RAVASZSÁG,
Vigságos Játék

ö t Fel-vonásban.
(T. Simáitól.)

Személyek.
Telekes, Fő-Hadi-Tiszt.
Gondosházi ^
Markos > Telekes meg-hitt jó Baráti.
Bálint j
Füleki, Fegyverviselő Tiszt, és Telekesnek

Hitelesse.
Lakos, Városbéli.
Loski, Gondosházi hív Szolgája.
Karakai, ingyon-élő hazuk Személy.
Ravaszi, Telekes Szolgája.
Bartóka. # ) T e l e k e g T s e l é d j c i .
Kaparósai J

S k . 0 i Markos Szolgáji.Matyus ) ° J

Bordats, Bálint Szolgája.
A Játék helyheztetik a Telekes Háza előtt.

A minapi Tudósíttásunk szerént, mellyben a
Néző-játékok iránt — való szándékunkat jelentet-
tük volt, fogunk ma ismét játszani. Ezen fellyebb

darabnál alkalmatosabbat (mivelmeg-nevezett

körül. A nőstény még sokkal élénkebben világit, mint az
előbbieké, ugyanez áll a himekről is. De ez onnan ered, mert
utolsó potroh-gyürüiken nagyobb világitó folt van s igy vi-
lágitó képességük is nagyobb. A hirnek kiváltkép juniusban,
de néha még októberben is sürün repkednek. Sz. Gy.

nyelvünkén igen kevés vigságos játékaink vagynak)
környűl-állásainkhoz képpest, nem találtunk. En-
nek érdemes Szerzője születőit Magyar lévén, úgy
meg-túdta minden személynek, akár nyelvére, akár
természoti minéműségére nézve, a maga tulajdonát
adni, hogy tsak könnyen Magyar Plautusnak ne-
veztetthetne. Mitsoda világos példája ez, aMagyar
elmék lőhető furtsaságának! . . . . Mitsoda jelea
bizonysága, Haza-nyelvünk mindenre alkalmatos
voltának, midőn a gondolatoknak olly rendos
kifejezésekre még a leg-komorabb kedvűek som
tartóztathatják-meg magokat, hogy néha-néha,
akaratjok ellen-is, nevetésre ne vonják rántzos
szemöldököket! . . .

NB. A nyomtatott Játék darabjai bé-köttotve
találtatnak a Teátromnál 7 kr.

A J á t é k k e z d ő d i k 7 Ó r a k o r .
Az helyeknek árra úgy vagyon most-is, mint a

német Játékokban.
Ma nincs abbonnement.

A Lósi iránt méltóztassanak magokat a Bilotért a
Smallögger és Bulla uraknál jolentetni.

Kérettetnek mindenek, hogy a rendtartás végett a
Bilétet el-venni ne terheltessenek.

Budai Magyar Teátrom.
Ma, úgymint Sz.Mihály Havának 14.napján Szerdán,

Smallögger és Bulla igazgatása
alatt

Budán, némellyek kérésekre,
f o g-j átszattatni:

Mesterséges

R A V A S Z S Á G .
(A többi úgy van, mint föntebb.)

A Magyar Néző-Játékok iránt ki-botsátott
minapi Tudósittásunkban jelentett fel-tételünk
szerént, folytatván tovább is kezdett foglalatossá-
gunkat, a most legközelebb múltt Hétfőn játszat-
tuk o fellyebb meg-novezett joles darabot. Nints
oreje gyengo iró-tollamnak azon örömünk elégsé-
ges ki-fejezésére, mellyet gyönyörűségében olva-
dozó ifiúi szivünk érzett, midőn Nézőinknek kezek
szüntelen való tapsolásából láttuk, és ki-derűltt
vidám artzájakról, mellyen szivöknek belsö öröme
s tellyes meg-elégedése tetszett-ki, olvastuk, melly
kellemetes légyen igyekezetünk a mi kedves Ma-
gyarinknak! midőn oly világosan tapasztaltuk,
hogy idővel tsalhatatlanúl el-érünk arra a tzélra,
mellyro arányazunk. Mitsoda öröm, mitsoda
gyönyörüség is lehet ez, egy érzékeny magyar
szívnek, midőn polgár-társait már is illy nagy
mértékben látja érezni azt, a mit idegen nyelveken
nyilván tsak félignyire érezhetnek!

Te pedig áldott légy örökre, ki gyönyörű
elmédnek lelcménnyével mind ezeket szerzetted,
Magyar Plautus! . . ,

Méltán ditsokodhetsz tollad erejéről,
Mert borostyánt kaptál Nemzeted szivéről I
Melly édes jutalom egy Iró tollának,
Hogy ezer áldásit hallya Hazájának!
S ha már onyészik is fenekén sírjának,
Még is töményeznek boldog árnyékának! —

A Játék kezdődik 7 órakor. A Lósi iránt mél-
tóztassanak magokat a Biletért a Smallögger és
Bulla Uraknál jelenteni.

A Játékot egy Ballet fogj a-követni.

E szinlapokra kevés mondanivalónk van. Ide-
jöket bajos meghatározni, mórt 1790—1794-ig
Simainak e darabja nem került szinre, előbbről
pedig nincs egyéb adatunk, mint hogy 1788-ban
egy német szintársulat volt Pesten Bulla igazga-
tása alatt, do ezt is csak egy azonkori német szin-
lap nyomán tudjuk mondani.

A színmű nevezetes azért, hogy egyetlen
nőszerop sincs bonne, a szinlapok pedig ama naiv
áradozás miatt, mely a közbelső jegyzeteken átvo-
nul, s moly az ódonság szinét kitörölhetetlenül
rányomja azokra. Mindenesetre kedves maradvá-
nyai ama kor őszinte egyszerűségének!

Eötvös Lajos.

E g y v e l e g .
** (A legnagyobb nyers arany darab,) melyet

Ausztráliában találtak, a „welcome stranger" (szi-
vesen látott jövevény). Ez 2268 uncia tiszta ara-
nyat tartalmazott, s 95,340 frtra becsülték. Két
cornwalli bányász találta f. évi febr. 5-én.
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Irodalom és művészet. ]
(Ráth Mór kiadásában) ismét nehány igon |

érdekes könyv jelent meg. A derék kiadó o log- j
ujabb vállalatait is a belbecs és küldisz azon ösz- i
hangzása különbözteti meg, mely firmáját oly jó
hitelűvé tette.

Sz-mere Bertalan összegyűjtött munkái ki-
adását, száműzetésében irt Naplójával kezdi meg
a kiadó s abból az első kötet első füzete ('kilencz
tömött nyomásu ívj van kezünkben. Rendkivül
érdekes olvasmány; mely, mig a történelemnek is
nem egy uj adatot szolgáltat s uj szempontokat
nyujt, különösen érdekes bepillantást engod azon

.kitünő államférfiu s 1848 előtti és 1848—9-diki
első rangu szereplő politikusunk lelkületébe és
szivébe, kit zárkózott volta miatt is oly kovosen
ismertek és értettek. Itt megnyilik szive, e lapo-
kon, melyek nem kiadásra voltak szánva, s melyek
csakis halála után jelenhettek mög; látjuk nemes
és meleg szivét, mely hazáját és családját bálvá-
nyozásig szereti, az emberekben mindig bizik, bár
mindig csalódik; s látjuk ridog, bonczoló értelmét,
mely merevül ragaszkodik elveihez, tanaihoz, még
ha azok tévtanok volnának is. Szereplőtársait
őszintén, meggyőződése szerint itéli meg; s ha
Csalódik is néha, kivált a pillanat fölgerjedésében
vagy régi elkeseredettség nyomása alatt, Ítéletei
nem kevésbbé érdekesok, mert jellemzők, ugy
másokra mint önmagára nézve. — A munka fiizotei
gyorsan fogják követni egymást; a Napló 4 füzet-
ben 2 kötetet teend. Az első füzet ára 1 frt.

Magyarország 1849-ben és 1866 után névte-
len politikai röpirat, de a figyelmes olvasó, végig
menve rajta, kitünő gondolkozót sejt szerzőjében.
A mű különösen nagy katonai s nem kisebb poli-
tikai képzettségről tanuskodik, s rendkivül érdekes
párhuzamot von a czimben jelzett évekbeli álla-
potaink közt. Élesen, de szakértőleg bírálja az
1849-diki védelmi háborut az orosz invasio ellen,
s kimutatja főbb hiányait; szól Magyarország geo-
graphiai helyzetéről, határairól s védelmi viszo-
nyairól, végre a magyar-osztrák hadseregről.
Ajánljuk olvasóink figyelmébe e máris nagy érde-
keltséget ébresztett s arra teljesen méltó müvet,
mely az ujabb-röpirat özönből magasabb felfogás
és eszmegazdagság által oly előnyösen válik ki.
Ara 1 frt 80 kr.

Szabó Károly nagybecsü történeti munkájá-
ból A magyar vezérek korá-hól az első füzet
hagyta el a sajtót, mely előadja a honfoglalás tör-
ténetét és a magyarok külföldi hadjáratait 901-ig.
Ára 1 ft.

Hugó Victor legujabb regénye: A nevető
ember, mely a franczia eredeti kiadással párhuza-
mosan" s csaknem egyidejüleg jelenik meg a jogo-
sitott magyar kiadásban is, bizonyosan nagy kel-
lendőségre számithat közönségünknél. Az első
terjedelmes kötet a négy kötetre terjedő egész mű
expositióját képezi; nagyszerü, nehol idegrázó
képek s leirások csarnoka ez, melyeket csaknem
borzalommal lépdelünk végig, hogy a kötet végén
érdeklődésünk a legmagasbra feszítve, alig vár-
hatja a folytatást. Ára egy kötetnek 2 frt.

Egy másik franczia regény, melyet mint az
előbbit is, Huszár Imre csinosan és szabatosan
fordit, Uchard Mario nagy feltünést okozott Jean
de Chazol-ja,, mely két kötetre terjed, belőle az
első jelenvén meg eddig. Tisztán lélektani regény,
társadalmi háttérrel; érdekes és nemes olvasmány,
az ujabb franczia regény-irodalom legjobb ter-
mékei közé sorozható. A két kötet ára 2 frt 40 kr.

Káka!/ Aranyos politikai tragiko - humoristi-
kus krónikája, az iró ismeretes élénk és elmés,
egyszersmind csipös tollával van irva. Az elsö
füzot gr. Andrássy Gyula, Csernátony és Irányi
jellemrajzait s Toldy István legujabb röpiratának
bírálatát tartalmazza. Előfizetés az egész 24 ives
kötetre 3 frt. 60 kr.

A magyar sz. korona országainak államszer-
vezete es közigazgatása. Irta és a közgazdasági
miniszter által szervezett statistikai tanfolyamban
előadta Havas ,Sándor, belügyi minisztériumi osz-
tálytanácsos. Ara 1 frt.

** („Utazás Brazíliába és vissza") czim alatt
Geőcze István egy munkát irt, mely Lauffer ki-
adásában fog megjelenni. Két kötetre terjed s
elöfizetési ára 1 frt. 60 kr. A munka jún. közopén
hagyja el a sajtót. Szerzö czélja: könnyed alak-

T Á R H Á Z .
ban mulattató előadással megismertetni Braziliát,
hogy e könyvet a tudós, gazda, kereskedő és ipa-
ros egyiránt haszonnal forgathassa.

** (Türr István) a „Corviná"-ról egy 5 kros
kis füzetet adott ki magyar és német nyelven, for-
dításban közölvén Franklin egy népies czikkét „A
munkáról és józan magavisoletről;" jövedelme
Blána Szilárd, a szomevilágát vesztett volt hon-
védtiszté lesz.

** (Uj kereskedelmi lap.) „Journal du com-
merce austro-hongroise" czimen Strasser B. szer-
kesztése mellett, f. évi julius l-töl kozdvo magyar,
német és franczia nyelven hetenként kétszer, ke-
reskedelmi napló fog megjelenni, egy naponként
szintén három nyelven megjelenendő függelékkel,
melynek czime: „Bulletin de journal du commerce
austro-hongrois." A lap előfizetési ára egy évre
20 forint.

ííözintézetek, egyletek.
** (Magyar tud. akadémia.) Az akadémia máj.

24-ki törvény- és történettudományi ülésén Toldi
elnökölt és Keleti Károly értekezett „A statistikai
tények alkalmazásáról.'' Három nagyfontosságu
és föltünő tényt vizsgált kiválólag: a házasság kö-
tések emelkedését a gabnaárak emelkedésével; azt
a tényt, hogy Londonban, Párisban a czim nélkül
föladott levelek száma körülbelül mindon évben
ugyanaz, és hogy bizonyos törvényszerűség tapasz-
talható a gyilkosságokban is. E tényekot annak
kimutatására használta fel, hogy a statistikai ada-
tokból az egyénre nézve nem lehet ugyan ti'rvénye-
ket levonni, de lehet a társadalmi törvényeket
levonni a társadalmra nézve általán. Ez értekezés
után Rómer Flóris négy Corvinát mutatott be,
melyet a m ncheni kir. könyvtárban talált. Régeb-
ben gyanította ő már, hogy ott ily codex található
volna, miután as?on sereg közt, mely a törököktől
visszafoglalta Budát, voltak bajorok is, és ezek is
menthettek meg néhány darabot az elpusztított
könyvtárból. Négy codexet talált. Tartalmilag kü-
lönbén nem fontosak; harmadrendű görög irók
eléggé ismert műveit tartalmazzák. —• A titkár be-
jelenti Balogi István ajánlatát, ki az akadémiának
átenged több terjodelmes családi levélcsomagot,
melyek érdekes iratokat tartalmaznak , különösen
v XVII-ik századból. Agáczi Nándor egy Hold-
moző-Vásárhelyt talált római pénzt küldött be.

** (A magyar tud. akadémia elnöke) a termé-
szettudományi társulatnak azon indokolt kérelmére
— miszerint az eddig használt Kisfaludy-torem
már elégtelen a hallgatók befogadására, megen-
gedte, hogy e társulat szakgyüléseit ideiglenesen
az."akadémia ülési termében tarthassa.

** (Az irói segélyegylet) alapitói közé lépett
közelebb a „Haza" biztositó társaság is 100 frttal.

**(A nemzeti szinházi nyugdijalapra) adakoz-
tak : a pesti hazai első takarékpénztár igazgató
választmánya ápril 3-án tartott rendes közgyülé-
sében 300 frtot; az érsekujvári takarékpénztár
ápril 15-én tartott közgyülésében 300 frtot; Ráth
Károly ur 15 frtot, Koós István, szatmári ügyvéd
5 frtot és Szécsy Gyula, mérnök 1 frtot, mely
kegyes adományok a május 11-én tartott választ-
mányi ülésben bejelentetvén, a kormányzó választ-
mány ezennel hirlapok utján nyugtázza — és a
takarékpénztáraknak ugy, mint egyeseknek hálás
köszönetét nyilványitja. Post, május 14-én, 1869.
Feleki Miklós mk., v. jegyző.

Egyház és iskola.
*• (Az aradi lyczeumnak) két tervrajzát Di-

scher aradi, és Lippert ismert építészek készítek.
A bizottmány Discher munkálatát előnyösebbnek
itélte, mert az épületet csak egy emeletre tervezto
s egészségi szempontból is czélszerübbnek mutat-
kozik. Az épület mintegy 350,000 frtba kerülend.
Mészáros miniszteri tanácsos kijelentette az illető
miniszterium azon szándékát, hogy a diszes épü-
letet a helybeli épitőmesterekkel óhajtja fölépit-
tetni, miért is az erre vonalkoaó ajánlatok bekül-
désére az illetőkhöz fölhivás fog intéztotni.

** (Az épitendő egyetemi klinika) érdekében
báró Eötvös miniszter elnöki leiratot intézett Post
főpolgármesteréhez, melyben annak ügyét szívére
köti és a szükségolt toleknok eszközlését sürgeti,
miután a miniszter kötelességének tartja az erre

vonatkozó törvényjavaslatot a költségvetéssel
együtt még ez év folytán a képviselőháznál bému-
tatni.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (Borkivitelünk) érdekében fontos lépés tör-

tént a „magyar borkiviteli társaság" alakiiása
ügyében máj. 19-én tartott értekezleten; részt
vettek számosan ugy főuraink, mint a kereskedők,
szőlőbirtokosok, bankintézetek küldöttei közül s a
társulat szükségessége egyhangulag elismertetvén,
határozatba ment, hogy 1 millió alaptőkével,
200 frtos részvények utján fog alakulni. Az alap-
szabályok kidolgozása végett Korizmics László
elnöklete alatt 9 tagu bizottság küldetett ki. —
Ohajtuk, hogy törekvéseiket szép siker koronázza. A
magyar bor még mindig nöm talált kellő méltány-
lásra és elterjedésre a külföldön. Egyes hazafiak,
mint Korizmics, Dióssy és Szemere Bertalan már
a korábbi években sokat fáradoztak abban, hogy
borainkat a külföldön jelesen Angliában megis-
mortessék, do nem sikerült nekik azon akadályokat
legyőzni. Ujabban Gregor Miksa , Londonban élő
hazánkfia tett némileg sikeresb kisérletet budai
borokkal, s az angol királynénak is szállit borokat
azonban a hazai borkezolés elégtelensége folytán
mégis kénytelen lesz ebbeli munkásságával fel-
hagyni. Egy társulat mindenesetre sokkal nagyobb
eredményeket vívhat ki, s ezért üdvözöljük a „bor-
kiviteli társaság" alakulását, s a legszebb jövőt
óhajtunk müködésének!

** (Uj engedélyezett részvényvállalatok.) A
kereskedelmi minisztertől ujabban következő tár-
sulatok nyerték meg alapszabályaik végmegerősi-
tését: a folsőmagyarországi első ipar és hitelbank;
a Ganz és társa vasöntő és gépgyár részvénytár-
sulat ; a szegedi légszeszvilágitási társulat; a te-
mesvári gabona - termény - bizományi és kiviteli
társulat s végül a zugligeti nyárilak-társulat.

** (Gazdag kőszéntelepet) fedeztek föl Bihar-*
megyében a Körösvölgyben, a „Bihar1' czimü lap
szerint.

** (A marhavásár Pest város területén,) mi-
után 21 napi zárlat után a marhavész nem mutat-
kozott, a legközelebbi orsz. marhavásár tartása
megengedtetott, de csakis a vágómarhákra nézve.
A fejőstehenekre nézve még semmi rendelet nem
adatott ki, és igy sem a heti, som az országos
vásárra fejőstehenek nem hajtathatnak. A netalán
orré vonatkozó közelebbi rendelet felől a közönség
azonnal hivatalosan értosittetni fog.

Közlekedés.
•/ (A keleti vasut épitése) gyorsan halad. Re-

mélik, hogy még a törvény által kiszabott idő előtt
megnyithatják Kolozsvárig. Megnyitási napul gr.
Mikó Imre novonapját emlogotik a folyó évben.

** (A "közlekedésügyi miniszterium) megen-
gedte a budai közutivaspálya-társaságnak, hogy a
zugligetbe vozető vonalnak városon kivül eső rér
szén gőzmozdonyokat alkalmazhasson. Az első
gőzmozdonynyal julius elején tesznek kisérletet.

** (A második gőzhajó,) molyet Jozsef főher-
czeg a Pest és Margit-szigeti közlekedés czéljából
készíttet, junius 15-ig fog idö érkezni.

** (A török vaspályák) építésének most Európa
szerte; figyelmet költött ügye, minket magyarokat
közelebb érdekel, s aligha még felszínre nem kerül
nálunk o kérdés.' A pályát Trieszttől szándékoz-
nak vezetni a török tartományokon át; egy bel-
grádi tudósitás szerint azonban gr. Andrássy Gyula
nem hajlandó csatlakozni o vonalhoz, hanem ki-
vánja Pest egyenes összeköttetését Belgrádon át
Konstantinápolylyal. Szerbiának érdeko ugyanezt
kivánja, s ez okból a szerb kormány erélyesen ké-
szül védeni érdekeit.

Is ujság? ' >
** (A képviselőház máj. 26 ki ülésében) fel-
I ' "I _ - . - >rtf v »Tr» H T S\ I J i 1-* * w*r j*v ^ ^ -^. J . . 1 * 1 A f ™ * 1 1

Usorgfie íjna^w, .Lónyay Vjabor ígazoitatottaK. A
válaszfölirati vitában e napon nyolczan vette k
részt. A jobboldalról Bánó József, b. Eötvös, gr,
Zichy Jenő és Majláth István, a szélső balról Med-
nyánszky Sándor és Németh Albert, a balközépről
Moritz Pál és Szakácsi D. A felirati vitát a kö-
vetkező gyülésekben folytatni fogják.

b
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** (04. Vajda-Hunyad várán) eszközölt újítási
munkálatokat, melyek Schulz épitész vezetése
alatt haladnak előre, Lónyay pénzügyminiszter
ur e hó 17-én megszemlélte; a miniszter három
órán át időzött a várban, minden helyiséget szem-
ügyre vett, az eddig bevégzett épitési munkákat
megmagyaráztatta magának, s végül teljes meg-
elégedését nyilvánitotta a munkálatok folyása
fölött.

** (Bem tábornok) Maros-Vásárhelyit eme-
lendő szobrára eddig 2500 frt gyült Össze.

** (A margitszigeti illetékesség kérdése.) A
budai képviselőtestület utasitása folytán vasárnap
a városkapitányság rendőri közegeket küldött a
szigetre a rend fentartására. Vissza kellé térniök,
mivel a pestmegyei főügyész elegendő számu
assistentiával jelen volt és kijelentette, hogy a
sziget a telekkönyvbon a csabai uradalomhoz van
bekeblezve s azonkivül az uraság felszólította a
megyét, hogy a szigeten rendőri felügyeletet gya- i
koroljon.

** {Kar a Gyorgyevics herczeg -perében) a kir.
tábla az elsö biróság itéletét, mely szerint vádlott
tovább is fogva tartassék, megsemmisité s megen-
gedte, hogy magát biztositék mellett szabad lábon j
védelmezhesse.

** (Esküdtszéki tárgyalás.) Pestmegye, a j
mult évben Kondor Lajos alszolgabirót hivatala- j
tól felfüggesztvén. Kondor folyamodványt adott j
be ez ellen a megyéhez, s azt 300 példányban ki- !

nyomatván, a bizottmányi tagok közt is szétosz- •
tata. E nyomtatványokban a megye rágalmazva !
és tekintélyében megsértve látván magát, a köz- J
vádló által sajtóügyi keresetet indíttatott. Az es-
küdtszéki tárgyalás kedden volt, s az esküdtek
itélete folytán Kondor fölmentetett.

** (Hazai nyomdászatunk) egyik veteránja, |
az irodalom és szaktársai körében egyaránt köz- '
szeretotü Kocsi Sándor máj. 24-én jegyeztette a j
pesti váltótörvényszéknél saját nevére az eddig ]
„Erkövy, Galgóczy és Kocsi" czimü nyomdát, |
melynek jó neve uj kizárólagos tulajdonosa szak- j
értő vezetése alatt csak gyarapodhatik diszére fő- j
városi iparunknak. j

** (Prielle Kornéliának) jutalomjátéka Ko-
lozsvártt e hó 15-én a „Kameliás hölgy" volt.
Prielle Kornélia fogadtatását a „Kolozsvári Köz- |
löny" ekkép irja le:Prielle Kornélia megjelenése- j
kor az ogész közönség viharos tapsban tört ki, j
mely több perczig nem hagyá szóhoz jutni. A lel-
kesedés általános volt, minőre régidő óta nöm i
emlékszünk: mindenki tapsolt, éljenzett. A koszoruk
egész özöne omlott lábai elé, mig másfelől a szin-
ház minden részében röpkedtek az üdvözlő verse-
zetek. A müvésznő iránti megkülönböztetett tiszte-
let jeléül fehér galambot is röpitottek elébe a j
szinpadra; az elsö felvonás után pedig értékes l
emlékekkel (ékszerek és czukortartó) lepték meg ]
tisztelői. !

** (Prielle Kornélia asszonyt) a kolozsváriak
fáklyás-zenével is megtisztelték. „Gauthier Mar-
gitéban közkívánatra még egyszer föllépett,
s e bucsuelöadása jövedelmét a magyar szinészet
egyik elfeledett disze, az egykor oly fényes nevű
müvésznő: Dériríé asszony felsegélésére, s a Gyulai
Ferencz elhunyt jeles szinész síremlékére ajánl ta
fől. Dériné nyomorban él ma is Miskolcz kör-
nyékén.

** (A nemzeti szinházi operának) tagjai közül
többen a szünidőn, julius hónapban Pécsre rán-
dulnak, hol 12 operai előadást adnak. A társula-
tot Ormai szervezte, s a következő tagokból áll:
Humán Olga és Alexandra, Kocsis Irma, Saxlch- {
ner Emma kisasszonyok, Hajós Zsigmond, Fektér '
Ferencz (ez egy a debreczeni színtársulattól), Bo-
dorffy Henrik, Odry Lehel, Ormai Ferencz, —
továbbá 8 karénokes és 8 karénokesnő. íly jól
szervezett dalmű-társulat ritkán fordult meg vi-
déki színpadainkon.

** (Hollós László) a „M. U." belmunkatársa,
vasárnap tartá eljegyzését Kendelényi Fanni
kisasszonynyal, a nemzeti szinház tagjával.

** (Koenitz Miksát,) a ki Friodenthal 33 ezer
forintjával megszökött, Passauban a vasuti indó-
háznál elfogták. Revolverével öt lövést tett ma-
gára, de életveszélyesen egyik sem találta. A lopott
pénzből már csak 13,000 frtot találtak nála .

** (Magyar énekesnő külföldön.) Mig mi pes-
tiek Salvi olasz primadonnáját hallgatjuk, egy
má îk olasz társaság györi születésü Barathy Sa-
rolta nevü énekesnőjével ragadja el a külföldet.
Nevezett énekesnő most Rio-Janeiróba szerződött
12 ezer frttal, Győrött lakó agg szüleinek nagy
büszkeségére.

** (Hunfalvy Pál.) Helsingforsba utazott,
résztveendő a finn akadémia nagy-gyülésében.
Hunfalvy, tudvalevőleg nagy finnista, s a magyar-
finn atyafiságnak egyik legbuzgóbb szószólója.

** (Hymen.) Greguss Gyula irótársunk má-
jus 25-én kora hajnalban tartá esküvőjét özv.
Aranyhalmi Malvmával.

** (A házak ára) Budán is emelkedik. Né-
hány hónap előtt 18 ezer frtot nem akartak adni
egy házért, melyet tulajdonosa most 30,000 frton
adott el.

** (Akin Károly) egy levelét közli a „Száza-
dunk"; hírlapokból tudta meg Akin, hogy Toldy
Ferencz az akadémia utolsó ülésében azt állitá
róla, hogy Pestről ,,megszökött." Az akadémia el-
nöklő tagja e kifejezésre azt jegyezte meg, hogy
nem czélszerü. Miután Akin megemlíti, hogy Toldy
feladatává tette Magyarországon mind becsületét,
mind jövőjét tönkre tenni, a mit több keserü kifa-
kadással illustrált: felszólítja Toldyt, hogy tiz nap
alatt vonja vissza becsületsértő kifejezését „külön-
ben más uton fog elégtételt keresni." Felettébb épü-
letes dolog a tudós embereknek ilyen kakaskodása.

** (Napolen császár keresztapasága) Pilz
nagy-szebeni polgár gyermekével ugyan comicus
esetté nőtte ki magát. Kilencz hónapig várt a jó ci-
vis, mi alatt ezerféle hir jött a feszülten várakozó
apához kérelme sorsáról. Végre reményt vesztve,
civis-keresztapával keresztelted mög o napokban, s
ime mindjárt utána érkezik gróf Castellane pesti
franczia consul levele, mely tudatja, hogy Napoleon
császár elfogadja a keresztapaságot s ő fogja kép-
viselni, junius hóban Erdélybe utazván. — Des-
poratiójábana boldog apa a végrehajtott keresztelést
most csak az egyház által úgynevezett szükségbeli
keresztségnek akarja elkeresztelni, hogy megtart-
hassa a fölséges koma urat.

** (A bécsiek,) ugylátszik a drezdaiakat utá-
nozzák, midőn ezek példája nyomán eddigelé'már
mintegy 400 elfogott, s eladás végett a piaczra
hozott éneklő madarat helyeznek szabad lábra.
Drezdában számos rendőr nemcsak akadályozza e
kedves és hasznos éneklők elfogatását, hanem a
már elfogottakat rögtön szabadlábra helyezi. A
mint halljuk, Bécsbon a kir. udvarmester Hohen-
lohe herczeg annyira örvend ily madár szabad-
lábra helyezésének, hogy valahányszor ily konfis-
kálás történik, személyesen jelen van az elbocsát-
tatásnál s abban szerfölött gyönyörködik.

— (Nyilvános köszönet.) A pesti hazai első
takarék pénztár igazgatósága a ref. gymn. ifju-
tág segélyzö egyletének részére legközelebb 100
frtnyi segély összeget adományozott, melyért ked-
ves kötelességemnek ismerem, egyletünk nevében
nyilvánosan is mély köszönetemet kifejezni. Pes-
ten, május hóban. — Ballagi Géza, e. i. titkár.

** (Halálozások.) Gróf Lázár Albert 53 éves
korában máj. 19. Kolozsvárott meghalt. A boldogult
testvére volt gr. Lázár Miklósnak, történetirodal-
munk ezen egyik kiválóbb búvárának. — Mangold
Károly pozsonyi ügy véd, máj. 18-án, 46 éves korában
elhunyt. Országgyülési képviselő volt 1861-ben, s a
megyékben és városban kiváló egyéniség gyanánt
tisztelték. Magóry Endre, voszprém egyházmegyei
áldozár 3 az „Autonomia" segédszerkesztője, e hó
22-én hirtelen halállal meghalt. Buzgó harczosa
volt a szabad eszméknek, Béke poraira!

** (Névváltoztatások.) Hajduska József Kö-
rözsi-ra, Haszlinger Károly Hevesi-re, Mittermül-
ler János Középesi-re, Leszich Bertalan Sigeti-ro,

Vojko Sándor Márton Váralljai-ra, Vrasda József
Vértesi-ro Fehlár Ferencz Vörösvári-ra,, Spitzer
József Verovács-ra,, Kacsperi Ödön Kállai-ra, Löw
József Lövényi-re, Gruber Frigyes Battaszéki-TQ,
Buz Löw Sámuel Nyergesi-re, Pecz János Szb'l-
lösi-re, Stukheil Károly Oltai-ra, Popovics György
Popesku-ra, Moder Pétor Modor-ra. változtatták át
neveikot.'

\ Nemzeti szinház.
Péntek, máj. 21. „A miiantr'op." Vigj. 5 felv. Irta Mo-

liére; ford. Szász Károly.
Szombat, máj. 22. XXII. olasz operai előadásul; „A

hugonollák." Opera 4 felv. Zenéjét szerz. Meyerbeer.
Vasárnap, máj. 23. „A fekete dominó." Vig opera 3 felv.

| Zenéjét szerz. Auber.
! Hétfő, máj. 24. „A társaságból." Szinmű 4 felv. Irta

Bauernfeld; ford. Szerdahelyi.
Kedd, máj. 25. XXIII. olasz operai előadásul: „A tévedi

reo." (La traviata.) Opera 4 felv. Zenéjét szerz. Verdi.
Szerda, máj. 26. „A szegény marquis." Szinmü 2 felv.

Dumanoir után ford. Feleki. — Ezt megelőzi: „Almában
beszél." Vigj. 1 felv. Irta Rosen; ford. Szerdahelyi. — (Tóth
Antal ur föllépte.)

Csütörtök, máj. 27. Az ünnep miatt a szinház zárva volt.

Szerkesztői mondanivaló.
— Pest. B—i A. „Vallomásom." Sajnáljuk, hogy min-

dig csak ezt kell ismételnünk: minden költeményéből kilát-
szik a tehetség, de öszhangzó egészet alkotni még nem tud.
Vagy a kerekdedség, vagy a bevégzettség, vagy a részek
arányossága hiányzik, vagy legalább egyes strófák és sorok
rontják az egésznek öszhangját. Most még ezt sem közöl-
jük, hanem várunk még jobbat.

— Tasnád. Sz. L. Népdalaiban egyetlen uj eszme vagy
fordulat sincs; még a népköltészet némi zamatát is haszta-
lan keressük bennök. Verselgetni könnyü dolog, de egy jő
költeménytől ennél többecskét kivánunk.

— T.-Vezseny. P. I. Közleményében egy adat van,
melynek utána kell járnunk való-e ? Irni fogunk iránta K. J.
urnak. Válaszától függ, adjuk-e önnek közleményét.

— L. Gy. V. László király drámai monológ volna; de
drámai nyelvében nem erő, csak erőltetés van. Verselése,
nehézkes, az eszmék tulzottak. Nem közölhető.

SAKKJÁTÉK.
496-dik sz. f. — Czenthe Józseftől

(Miskolczon.)
Sötét.

a b c d e
Világos.

Világos indul s a 3-dik lépésre mattot mond.

A 491-dik számu feladvány megfejtése. .
(Gold Samutól, Bécsben.)

Világos. Sötét.
1. Kc3—c4 Ke5—e6
2. Ff3—dl . Ke6-e5
3. Fdl—b3 Keö—e6
4. Kc4—d4 matt.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben:Fülöp Jozsef.
— Miskolczon: Czenthe József. — Csákváron: Kling Ivan.
— Londonban: Gorgias Viktor.— Qelsén: Glesinger Zsig-
mond.— Játzkiséren: Galambos István. — Harasztiban: gr.
Festetics Benno. — A pesti sakk-kör.

Hónapi-cs
hetinap

3 0
31

1
2
3
4
5

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szóm.

Katholikus és

H
protestáns

naptár

Május
C % Ferdinánd
Petron., Ángel.
Nikodumus vért.
Erasms <Q_
Klotild, Kornél.
Jézus sz. szive
Bonifácz püsp.

C 1 Nándor
Györgyike
Blandina
Erasmus
Kornélia
Quirin
Marcián

Hold változásai

E T I - N A P T Á R
Görög-orosz

naptár

Május (ó)
18 E 4 János D.
19 Patrícius
20 Thallelaeüs
21 Konstantin
22 Basilicus
23 Mihály püsp.
24 Simeon

| Izraeliták
1 naptára

Sivun R.
20
21
22 Abigaú
23
24 [elpárt.m.
25 Böjt Jer.
26 S. Selah

. & Utolsó negyed 2-án 8 óra

N <
hossza

f.

69
69
70
71
72
73
74

V-
0

57
55
52
50
47
48

kél

6.
4
4
4
4
4
4
4

P-
12
l l
10
10
10

9
8

nyüg.

6.
7
7
7
7
7
7
7

43
44
45
45
46
47
48

38 perczkor reggel.

H ö
hossza

f.
307
319
331
343
354

7
18

V-
24
34
32
94
26

8
56

1 d
kél

ó.
11
ref
0
1
1
9,
2

P-
5?

r<r

51
17
39

4
27

nyüg.

ó.
8
9

10
l l

P-

9fi
?6
9 7

este
1
2 28

TARTALOM.
i Toth Ágoston (arczkép). — A titkos kéz. — Magyaror-
I szag geografiai helyzete. — A gonosztevőkről (folyt.). — A
| kambodzsai templomromok (képpel). — Képek a hazai nép-
! életből (képpel). — A gr. Lázárok szárhegyi kastélya (kép-
i pel). — Utazás a holdba (képpel). — A Szent-János bogár.
| — A magyar szinészet elökorából (vége). — Egyveleg. —
Tárház: Irodalom és müvészet. — Közintézetek, egyletek.
— Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság , kereskedés. —
Közlekedés. — Mi ujság? — Nemzeti szinház. — Szerkesz-
tői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. sz.)
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HIRDETÉSEK.
Láezay Szabó Károly ur kova-malomkö-gyára Sáros-Patakon, melynek
készitményei a Londoni világkiállitáson jutalom-érmet nyertek, átment egy részvény-

társulat birtokába

Jobbra.

Sáros-pataki

kovamalomko-gyári egylet
czime alatt:

Már Láezay Szabó Károly ur kezelése alatt évröl-évre annyira fokozódott
kelendősége ezen franczia modorban készitett malomköveknek, hogy azok, a kik
malomkő-szükségletüket ezen gyárból fedezték, ujabb megrendeléseknél mindig ugyan-

azon minőségü köveket kívántak, a milyeneket már előbb nyertek, mely körülmény azok
kitünö voltáról és hasznavehetöségéről a legkétségtelenebb bizonyitványt nyujtja.

A részvény-társaság, mely Láezay Szabó Károly urat a gyár további vezetésével is
meo-bizta, — különösen oda fog törekedni, hogy a legkelendőbb átmérőjü kövekből mindig
néhány pár a gyárban készletben legyen, hogy a beérkezendő megrendelések azonnal
teljesítethessenek.

A kövek kétféle minőségűek, minélfogva két osztályra osztatnak.
Az I-ső osztályu sáros-pataki kövek keményebb fajúak lévén, nagy előnynyel hasz-

náltatnak göz- és mümalmokban fehérörlésre; már első fellépésüknél a franczia
kova-malomkövekkel versenyre keltok és ezek roppant árat tetemesen leszállitották, és a
mellett, hogy a franczia kövekkel egy sorba helyezhetők, sőt ezeket némely tekintetben,
különösen tartósságra nézve, felülmúlják, ezeknél tetemesen olcsóbbak is.

l á é i t ő l é
Balra.

A Il-ik osztályu sáros-pataki kövek különösen a száraz és sima vagy parasztos őrlésre válok, és mindennemü gőz- és miimalmokiiál,
Vizi, saél és szárazmalmoknál alkalmasak. Ezen különös szépségü rejtes kovafaj egyedül csak a saros-pataki határban jön elő és az abból készült
malomkövek mindennomü gabonafajok őrlésére kitűnők és gyözősek. — Főelőnyük pedig, a mi a legnagyobb ritkaság az, hogy rozs őrlésro párjuk nincsen;
— végre a szösz és pálinka gyárakban a kukoricza őrlésre igen keresettek.

A legkelendőbb malomkövek ára helyben Sáros-Patakon, páranként osztrák értékben.
I-sö osztályuakhól:

36" 4O' 42"
160 ft.

36"

no it.

3 8 "

18O ft. 19O ft.
Il-ik osztályuakból:

40" 42"

2OO ft.

44"

21O fí.

46"

220 ft.

48"

Átméret:
Ar:

Átmér et:
Ar: 180 ft. 130 ft. 140 ft. 150 ft.

A fölső kőnek rendes magassága 12", az alj kőé 10", ezenfelül minden hüvelyk 2 ft. 70
A megrendelések minden pár kőre 50 forint előpénz beküldése mellett, még pedig

történnek, egyuttal pontosan meghatározandó a kő nagysága, a lyuk bősége, valamint az irány,
malomra és őrlés nemére szükségeltetik és melyik osztálybeli legyen a kő. *

m g i g * A megrendelések vagy Pesten Gubitz és Roth uraknál, Széchenyi-utcza 3-
W& kova-nialomkö-gyári egylet" czime alatt levél utján történhetnek. — A

detnek ol a kikötött időben. — Pest, 1869. márczius havában.
478 (6 - 18)

4 4 ' 4 6 ' 4 8 '

160 ft. 110 ft. 180 fí.
krral számittatik; alacsony abbs"ág tekintetbe nem vétetik,
néhány héttol előbb, mintsem a kövek szükségeltetnek,
vajjon jobbra vagy balra lészen forgásuk, végre miféle

dik szám alatt, vagy Sáros-Patakon „A sáros-pataki
kövek csak készpénz fizetés vagy utánvét mellett kül-

Végeladás.
Miután a Lázon, melyben árutáram van, közelebb épitkezések kezdetnek meg,

végeladást nyitok
mindennemü divatezikkekböl, ugymint: mindennnemü popeiin, Instres, mohair,
poils, barége, percaline, batiszt, jaconas, moasselinból stb. — Továbbá long-
schaWlok, nagykendök. kész joppok és paletokból

§^"" tetemesen leszállított árakon. *^M
i H P Ajánlom továbbá valódi angol waterproofomat esö-köpenyekre.

KÁNYA JÓZSEF,
528 (2—6) / József-tér 10. sz. a.

Hirdetmény.
Jutalmazott cséplö-gépek.

Alulirt különös figyelmébe
ajánlja a t. cz. földbirtokosok
és gadaközönségnek az 1866-ik
évben jutalmazott, s azóta még
jobban ezélszerüsitett cséplő-
gépeit, hajtóműveit, szóró-
rostáit, irtó és kapáló-gépeit,
Sack-féle rajol-ekéit(14"-nyi
mélységre szántó) vizmérések-
hez igen egyszerü és darabon-
kint csak 26 ftba kerülő lészi-
vatyuit stb. értesiti egyszers- ^.

mind a tisztelt közönséget, hogy gépgyára felküzdött azon helyzetre, miszerint gőzeröveli
müködése folytán, valamint a legszámosabb uj gazdasági gépek megrendelését, ugy azok
javítását a legrövidebb idő alatt, és legczélszerübben eszközölheti. Magyarázott ábrákkal
ellátott árjegyzék bérmentesen küldetik meg. ,, , . , WT • .

Stadel Karoly,
529 (2— ) gépgyárnok Győrött, városház-uteza 389. sz. alatt.

Csak 10 résztvevő. Mégis 50 sorsjegy.

Programmja
az ujonnan alakitott sorsjegytársulatnak .

50 darab mailandi sorsjegyre.
Több érdemes egyén által felhivatván egy ujabb sorsjegytársulat alakítására, 50 darab
niailandi sorsjegyet tiz részvényes számára állítottam össze 10 havi részletfize-

tésre S'/a ft. havonként, e sorsjegyeknek évenként 4 húzásuk van, u. m.:

Junius 16.
1 nyeremény fk. 100,000

. . . » 1,000
.. . » 500
. . » 500
. . » 500
. . » 360
. . » 4,640

1
1 »
5 » a fk. 100

10 » » 50
18 » » 20

464 » >, 10
500 nyeremény fk. 107,500

Szeptember 16.
1 nyeremény fk. 30,000
1
1
5

10
18

464

» a. fk. 100
» » 50
v » 20
» » 10

1,000
500
500
500
360

1
1
5

10
18

4,640
500 nyeremény fk. 37,500

Deczember 16.
1 nyeremény f k. 50,000
1 » . . » 1,000
1 >> . . . . / . » 5 0 0

5 » a fk. 100 " 5 o °
10 » » 50 " f 0 0

18 » » 20 " 3 6 0

464 » » 10 . ' • • • • * 4 ' 6 4 0

500 nyeremény f k. 57,000

Márczius 16.

1 nyeremény

l a fk. 100 »
j » 50 v
, » 20 »

464 10

500 nyeremény

fk. 50,000
» 1,000
» 500

500
» 500
» 360
» 4,640

fk. 57,000
melyek egyszer bizonyosan ki kell, hogy huzva legyenek.

Az első részletfizetés bélyeggel együtt 10 ft., melynek lefizetése után minden
résztvevő társulati ivét, melyben a sorsjegyek sorozata és számai bevezetvék, kézhez
kapja, 10 hó mulva a társulat megszünik, és minden résztvevő 5 darab sorsjegyet kap
tulajdonul.

Vidéki megrendelések a legtávolabb vidékekről, az elsö részlet bérmen-
tes beküldése után pontosan teljesítetnek, és az illető posta-feladási

vevények az illető fémek elismervényül szolgálnak.

König Zsigmond
534 (1—3) váltóirodája Győrött, fehérvári-uteza.
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IRöek István gépgyára Pesten,
a soroksári utczában 20. sz. alatt létezik.

Ugyanott készittetnek: LokomobHok, cséplőgépek, valamint tovaszállitható lőcsép-
lögépek kerekre, tisztító és zsákoló eszközökkel, a legczélszerübben módosítva. Ehhez való
járgányok (Göpel) kerekre, oly szerkezettel, hogy nem kell ezeket levenni. Igy lócséplö-gépek
minden nagyságban, bordázott sinekkel Hensmann rendszere szerint; továbbá amerikaiak
czövekkel és a hozzá szükségelt járgánynyal, uj módositásokkal, könnyü járatuk és tartósságuk
miatt különösen ajánlhatók.

Mindennemü ekék, szecskavágók, kukoriczamorzsolók, répavágók, olaj és
borsajtók. znzók. daramaimok. kör fűrészek stb. Különösen figyelemre méltók minden
nagyságu érlö-malmok gőz-, viz- és széljáratra.

Kitünő erős szerkezetű gőzmalmok katlanokkal, teljesen felszerelve.

Szilárd munkáért és készitményei czélszerüs égéért kezeskedik

Csak alapos gyógyitás bizto-
sit ntóba.jok ollen.

527 (2—6) gépgyár-tulajdonos.

WALSER FERENCZ
harangöotö,

nagy kereszt-uteza 3-ik szám alatt
PESTEM.

ajánlja magát a t. cz. közönség és érdemes községnek tetszés
szerinti nagyságu s tiszta egész összhangzatu

Szabadalmazott vaskalap legujabb
szerkezetű.

valamint a legujabb szerkezetű A'fakalap vagy a régiebb szerkezetű
"korona.

készítésére.
Az ón találmányom módja szerint megujitott és a magas kormány által szabadalmazott öntött-vas kalappal ellátott haran-

gok a legnasryobb előnyt nyujtják, mert koronájuk, azaz kalapjuk forditható és igy a harang nyelvének felütési helyét megváltoztat-
hatván a harang megrepedése lehetetlen s legnagyobb tartóssága biztosittatik, azonkivül az ujonnan szerkesztett és szabadalma-
zott snrlódásment persely által, mely igen könnyen fordul, a harangozás is igen kevés eröt igényel; továbbá a torony szilárdságát

Kivánatra öreg harangok is megváltoztathatnak uj rendszerem szerint, es uj felszereléssel láttatnak el a legjutányosb áron.

Kutya-labdacsok,
Anglia leghirnevosb állator-

vosainak évek hosszu során tett
tapasztalásai alapján, Kwizda
Ferencz János által készitve,
Korneubursban; kutyabetegség,
görcsök, vidatáncz, nehézség, csuz
e a rendes kutya-botegségek ellen.
®gF~ Biztos óvszer a veszett-

ség ellen. " " Ü d
Egy skatulya ára 80 kr. '
&V Valódi minőségben

kaphatók Pesten: TÖRÖK JO-
ZSEF gyógyszerész urnál, király--
utcza 7. szám. 518 (3—4

Bekiildetett.
A kutyakedvolókct ezennel tisztelettel

figyelmeztetjük a Kwizda Ferencz J.-féle
kutya-labdacsokra, mely nemcsak jeles
gyógyszer a kutya-betegségek minden nemei
ellen, hanem egyszersmind biztos óvszer a
kutyadüh meggátlására. Valódi minőségben
kapható Post en, Török József gyógysze-
résznél király-utcza 7-ik sz. a. 522 (1)

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-ik szám) megjelent
tek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:

A Bach-korszak adomákban.
ÖsssEegyüjté egy Bach-huszár.

(Nyolczadrét. VIII. 200 lap.) Fűzve 80 krajczár.

Az angol eredeti kiadásból már 200 ezer példány kelt el és
eddigelé 8 nyelvre van fordítva.

A szerzö saját kiadásában megjelent és Pesten az EGGETíBERGER
féle könyvkereskedésben, valamint minden más könyvárusnál is kapható:

A nemzőképesség
és időelőtti csökkenésének okai

valamint oktatások annak

tökéletes vissza&LIHására.
Mindazoknak ajánlva, kik mértéktelan kiewapongás, titkos bünök is ragály követ-

keemínyeibon sienvednek.
Azonkivül oktatások a h á z a s s á g czéljáról és kötelességeiről,
valamint gyógyeljár ás a közösülés! képtelenség és terméketlen

ség- körül.
Irta CURTIS J. L., gyakorló orvos Londonban.

N e h á n y á b r á v a l ,
i r a vászonba kötve 1 ft. Postán bérmentesen küldve 1 ft 10 kr.

Curtis könyvét „A nemzőképesség," öregnek és fiatalnak kel-
lene birnia. Ez egy kitünően irt orvosi munka, mely azon szomoru beteg-
ségek gyógykezeléséről siói, melyek már annyi számos életboldogsagot tet-
tek tönkre.

T i t k o s

betegségeket
s tehetetlenséget

(férfi gyengeség.)
katonai és polg*ri kórházakban siker-
rel használt egyszerü módszerrel bámu-
latos gyorsan és alaposan (az ujonnan
keletkezetteket, 48 óra alatt) gyógyítja
Weiss J. gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. Karnison fökórházban
kiszolgált, osztályorvos, minden alkal-
matossággal ugy a titoktar" ás. mint a
gyógyezélokhoz jól beosztott rendelő-
intézetében Pest, kis mező-uteza 33.
sz. 1. emelet, (a ,,Teréziához" czimzett
gyógytár szomszédságában), bemenet a
lépcsőn, naponkint reggel 7 órától 10-ig
és délután 1—4 óráig.

Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.

Díjjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kivánatra gyógyszerről is
gondoskodik 532 (1—12)
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p f regesfogak, foitin-dan anatok
cs rheuma ellen f elttlinalliatlan szer.

A leghevesebb

fogfáj dal mak
minden nemeit

eltávolítja azonnal (ugy, hogy a fáj-
dalmak egy év tartama alatt vissza sem

térnek).
A hires párisi arkanum

biztos eredmény, ha más szer nem használ!
Kapható Tőrök Jozsef gyógysze-

résznél Pesten, király-utcza 7-ik sz. a.
Egy üvegcse ára 70 kr. postai

küldéssel 80 kr. 523 (2—9)

RÁTH MÓR legujabb kiadásai I Kötelességszerinti nyllvioos közlés.
kaphatók saját könyvkereskedésében, és minden könyv-

árusnál :

Számüzetése alatt irt

S Z E M E R E B E R T A L A N .
1-sö füzet. Ára 1 forint.

Ezen rendkivül érdekes napló, mely 1869. augusztus 24-én Ó-Orsován veszi]
kezdetét, 4 füzetből álland, és Szemere Bertalan összegyűjtött műveinek I-ső és 2-ik j
kötetét képezi. _

ZRINYI ILONA TÖRTÉNETE.!
irta Horváth Mihály.

Diszkiadás. Füzve 1 ft. 20 kr. Diszkötésben, Zrinyi Ilona arczképének és fér- j
jéhez intézett leveleitek arc&képével 2 ft. 80 kr.

A NEVETŐ EMBER.
Regény.

• Irta i l l (•<> V1CTOH.
Francziából forditotta HUSZÁK IMEE.

Szerzö által jogositott magyar kiadás. Elsö kötet. 2 ft. Az egész mű 3 —4 hét j
alatt négy hasonterjedelmü kötetben fog megjelenni.

I MAGYAR fIZÍREK IORA
Árpádtól Szent-Istvánig.

Irta Szabó Károly.
[Elsö füzet. Ára 1 forint Az egész mű előfizetési ára 3 forint.

JEAN DE CHAZOL.
(A ,,Revue de deux mondes" hires regénye.)

Irta K II A l t i ) MARIO. Forditotta Hnszár laire.
% kötet. Ára 2 ft. 40 kr.

Nézetek a hazai halászat ügyében.
Irta KENESSEY KÁLMÁN.

Ára 40 krajczár. 536 (1)

Hatodik kiadás

(magyar nyelven harmadik).

A nemi élet

titkai s veszélyei.
Értekezések a nemzés és nemi be-

tegségekről, az; utóbbiak óv- és gyógy-
módjaival. 536 (1—12)

Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. Kodét, lyoni orvos
ragályelleni legbiztosb óv-

szeréről,
a férfi és női ivarszerek boncztani ábráival.

Ára: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több;

utánvétellel 40 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következő

czim alatt:

Dr. Eiber V. P.
Pesten, József-utcza 66-ik számu

saját házában.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalá-
ban Pesten (egyetem-uteza 4. sz. a.), megje-
lent és minden könyv kereskedésbenkapható:

Aradi fogságom alatt
irt

ADATOK
az 184%. évi

szabadságharcz,
különösen

az Erdély havasai ellen
vezetett hadjáratról.

Irta
Kászoii Impérfalvi Csutak Kálmán,

honvédezredes.

Ára 1 forint 60 krajczár.

Évenkint 5 huzás. Főnyeremény 250,000.
1864-iki cs. kir. osztrák állam-kölcsön

nagy nyereményhuzása
1869. Juniu§ l-jén.

<»* ftA
Ak.ölcsön-nyereményei«5fM)00; 820,000; 800,000; 150,000; 50,000;

*»,U«ü; 15,000; 10,000; 5000; stb. ft. legkisebb nyeremény 160 ft.
H ^ 1 « « a n b % e gzet t részvény-jegyek, melyek addig maradnak érvényben,

' 0 0 0 ' 8 {ST lefelé 160 ft. nyereménynek huszadrészére javukra nem esik;
f íí orf ^ V i « ö / s z e * ^küldése ''agy post*' utalvány mellett. 1 db. ára 8 ft, 9 dbé

I t . , J,V UDé 1ÖO ft. 1 « | 1 r

Kotliscmld es társa
524(4—4) Bécsben, Postgasse Nro 14.

•i n[

Csak a Hoff János-féle malátakészitmények jogositvák a közönség
bizalmára, minthogy azokkal több mint háromezer orvos mell- és tüdő-
betegeknél, gyomorbajokban, hurutban, fejfájásban, aranyérben, vér-
szükölködésben, erőveszteségben stb. sinlődőknél számtalan orvoslásokat
sikeresitett, s legfőbb rangu uraságok is, orvosi ajánlat folytán, e
gyógyszerekkel élnek.

Hoff János ur központi raktárának Bécsben,
Karntnerrjng l l . sz,

Kvassioz, Morvaország, 1869. február 25-én. Kérem részemre
malátakivonati egészségi söréből egy uj küldeményt rendezni: én e
szert már több előforduló esetben rendeltem, különösen nőm, ki sokszor
vérhiányon és testi gyengélkedésen alapuló sulyos fejfájásban szenvedett,
kitünö sikerrel használta, mert már a 10-dik üveg után baja megszünt
s azóta többé ismét nem is mutatkozott stb.

Lovag, Dr. Ritter Adolf,
ker., közs., uradalmi és gyári orvos.

T r i e s z t , 1869. febr. 22-én. Kérem ismét egy küldményért egész-
ségi maláta-csokoládéjából, és pedig haladék nélkül, hogy ne legyek
kényszerülve használatát betegeimnél félbenhagyni.

Bönisch Ignácz,
cs. k. tábori orvos a 62. sz. gyalog sorezredben.

Őfensége M o t t e r n i c h herczeg Párisban egy küldeményt ren-
delt Hoff János ismert, jó hírnévben részesülő hurutellenes és nyálka-
oldó maláta-mellczukorkáiból, melyek semmi más hasonnevü készítmény
által nem pótolhatók. — Tüdőbajom enyhitésére én is kérem, nékem
gyogyerejéről ismeretes egészségi maláta-csokoládéjából küldeni.

Findeys F. Lajos,
a d m o n t i növendékpap.

i V Az egyedül valódi Hofl'-félo maiátaléteg-egészségi sör,
valamint az egészségi maláta-csokoládé és maiáta-ezukorkák fő-
rakhelye ogyedül: Bécs, Karntnerring 11-ik szám. A ragjegyen Johann
lloff névvonás.

Árak: Malátaléteg egészségi sör üveggel és csomagolással együtt:
6 üveg 3 ft. 70 kr., 13 üveg 7 ft., 28 üveg 14 ft,, 58 üveg 27 ft. 30 kr.,
120 üveg 55 ft. Egészségi maláta-csokoládé 1. sz. 1 font 2 ft. 40 kr.,
2. sz. 1 font 1 ft. 60 kr., 5 fonthoz % font, 10 fonthoz l'/4 ingyen ada-
tj]^ Maláta-csokoládépor csecsemőknek a hibázó csecstej pótlékául 80
és áO kr. Maláta-mellozukorkák 60 és 30-kr.—• Mind Bécsben feladva.

Kapható Pes ten Török József gyógyszerész urnál, király-
utcza 7-ik szám, • 533 (1 —3)

PILQLES DE H&UT.
Ezen

növényi hashajtó szer
az mely Francziaországban legáltalánosab-
ban használtatik. Ellentétben más hashajto-
szerekkel, ez csak akkor működik jol,
ha if?«>» jó tápláló étkekkel és erösítö
italokkal, u. m. bor, kávé, thea, jo hus
levessel stb. vétetik be és emcsztetik nn-g.
Hogy az embernek ezen pilulák által hasti»z-
tulása legyen, választhatja azon órát és evosi
időt, mely étvágya vagy foglalkozásával
leginkább megegyez. (Lásd a kézikönyv uta-
sitását.) 514(3-6)

Egy doboz ára 1 ft. 50 kr.
Főraktár Magyarországra nézve: TÖ-

RÖKJÓZSEF gyógyszerész urnál Pesten,
király-utcza 7. szám.

Figyelmeztetés a szülőknek!
Alólirt ajánlja a t. szülők figyelmébe ál-

tala készitett

giliszta csokoládét,
mely nemcsak biztos hatása által, de egy-
szersmind kellemes izénél fogva felülmúl
minden ilynemü találmányt,

Ára 1 dbnak 15 kr. oszt. ért.
BNF* Nagyban megrendelők méltányos

engedményben részesülnek.

Sipöcz István,
gyógyszerész Pécsett.446 (11—12)

Dr. GROSSMANN,
szem- és fttlorvos

PESTEN,
Jozsef-tér, 11-ik szám alatt, Grosz-féle

házban.
ÜST Rendel hétköznapokon dél-

előtti 11—1 és délután 3—4 óráig. —
Szegények számára ingyen minden va-
sárnap délelőtti órákban. 480 (9 -12)

Különös figyelmeztetés
a szflSék számára,

Gyíikran felmerült eseteknél alkal-
mam levén sajnosan tapasztalni, misze-
rint „Giliszta csokoládé" név alaít
ismert, kitüaő hatása szeleteim üzér-
kedő estlók által utánoztatnak, s az
ál-szer sajátomról vett minta szerinti
utasitás mellett terjesztetik; van sze-
rencsém a tisztelt közönséget ezennel
figyelmeztetni, hogy valódi általam ké-
szitett giliszta csokoládénak csak azt is-
merje el,meiynél a mellékeit utasításon
nevem n:sm nyomtatva, hanem sajátke-
züleg aláirva van, miat itt alább látható.

Egyébiránt legczélszerübb a meg-
rendelésüket közvetlenül nálam, vagy
a könyvecskémben megnevezett t. bizo-
mányosoknál eszköíölni. 468 (7 — 12)

Kapható Pesten; Toruk Jóassef
és ThalJmayer és társ uraknál.

t. szülékhez!
Érdekelt bizonyitvány „Giliszta csoko-

ládém" tekintetébe. Szikszó, január 13-án
1869. Tekintetes érdemes ur! Uraságodnak'
bizonyosan jol fog esni a tudósitás, hogy
„Giliszta csokoládéjának" hatása csodá-
latos nagyszerü volt, is csakugyan sajnálatos
volna, Im a tekintetes urnak titka időjártával
nem kerülne nyilvánosságra, mert dáezára a
vegyészet nagybani előhaladásának az után-
zót „Giliszta csokoládé" az önéhez képest
semmi? Most tehát ismét felkérem önt ezen
ide mellékelt pénzért számomra „Csokolá-
dét" küldeni sziveskedjék. Mely kérésem
mellett vagyok és maradok alázatos szolgája

Nagy Mihály s. k.
Kapható Pesten: Török József és Thall-

mayer és társa, nemkülönben könyvecském-
ben jegyzett t. bizományos uraknál, egy db
20 kr., nálam 6 darab 1 ftért. 440 (7-12)

Kröczer Ágostonom, k,
gvógyszerész Tokajban,
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VETŐMAGVAK,
ugymint:

Lóhere, valódi franczia és magyar
luczerna.

Lóhere, stájer vörös.
Réthi here, fehér hollandi.
Vadócz (Reigras), angol, franczia,

olasz, belföldi.
Réthi csibehúr (Spörgel).
Baltaczim (Esparczette).
Czukor- és takannány-cEéklarépa.
Tarló-répa.
Bükköny, mohar. nyári és Aszí-

reprze.
Tavaszi-buza és rozs.
Pohánka. 417 (13—13)
Mezei komacsin (Timotheusgras).
Bnrnótfü (l'impinella).
Akáczfa-magvak.
És más magfajok.
Olaj-pogácsa.
Szappangyökér, vagdalt és őrlött.
Gabona-Csákok és gyékények.
Gép-olaj, legjobb minőségü.
Disznózsir, Szalonna és háj,
Angol patent-kocsi- és gépkenóes.
Fekete lábföld virágokhoz.

Jó minőségbon és jutányos
áron kaphatók:

Halbauer (í. János,
kereskedésében Pesten.

Raktár és irodája saját házában
Terézváros, Rombach-utcza 7. szám a.

forintig.
Ezüst henger órák 4 rubinra . . 10—11

» » arany foglalv. rugóra 12—13
» » kettős födéllel » 15—16
» » kristalüveggel » 15, 16'—17
» horgonyórák 15 rubinra » 15, 16 —17
» » 15 » kettős födéllel 19

20—22
» angol horgonyórák kristalüveggel 19,

20—22—24
» ugyanazok kettős födéllel . 24—26
» vál. remontoir kengyelnél felh. 28-32
» ugyanaz kettős födéllel 35, 38, 40—45

Arany órák 3. sz. horg. 15 rub.36,40, 45—50
ugyanaz kettős födéllel 55, 58, 60—80

» valódi remontoir kengyelnél
felhúz. . . . . . 70,80, 90-100

» valódi remontoir kettős födél-
lel . . 100, 110, 120, 130-200

Arany hölgyórák (3. sz.)
» henger 4—8 rubinra . .. '25,28—32
» » 8 rab. kett. födél. . 38, 42-45
» horgonyórák 15 rub. kettős fö-

' déllel 50, 55—60
» vál. remontoir kett. födéllel 70,80—100
» h. órák zom. gyem. . 60, 70, 80—100

Inga-Órák hetenkint felh. ft. 16, 20, 22—24
» órai és félórai ütéssel . . . 30—82
» óra és negyedóránkénti ütéssel . 48

50-55
Havi regulatorok . . . . . . 30—32
Ébresztö óra 6

Ezüst lánczok 4 ft 50 kr.,5, 6, 6ft. 50 kr.,
7 ftig; legfinomabb franczia alakúak 8 ft.,
8 ft. 50 kr. 9. 10, 15ftig; hosszunyaklánczok
7 £t., 8 ft. 50 kr., 9, 10, 15 ftig.

Vidéki megrendelések a pénzösszeg elő-
leges beküldése vagy utánvét mellett, gyor-
san és pontosan teljesittetnek.

Egy inga-óra pakolásáért 1 ft. 50 kr.
Órák cserében is elfogadtatnak.
9^T" Nem tetsző ára kicseréltetik.

Javitások legpontosabban és jutányos árért
teljesítetnek. 47& (9 -12)
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Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
OVAS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasitványaim-

mal szorul szóra azonosak és saját nevem aláirásával vanmak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen összetéveszt-
hetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisitványok megvételétől: hogy az általam készitett Seidlitz-porok
minden egyes katalyat, valamint az adagok papirjai hivatalosan letéteményezett védmárkkal vannak ellát v a-

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

I tagadhatatlanul az elsö helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél levö
' hálairatok a legrészletesebben tanusitják, hogy e porok rogzott szorulásoknál, emesztenhiány és gyoinorhévnél- továbbá- Kör-

csök, vese- és ideget* bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájásnál, vértódulásnál, csuzus fogfájdalomnál vééül
hysterlara, búkórra és huzamos hányásra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb gyógyhatást eredmé-
nyezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről, kik miután nálok minden
gyakran állopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü háziszerhez folyamodtak és ebben rongált
egészségüknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői között a társada-
lomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei gazdák, tanárok és hivatalnokok
sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrá-
sok sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által állittatott helyre

A főraktár létezik: ~ ~
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JÓZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-dik szám alatt.
UHL JÓZSEF ur kereskedésében, granátos-utezában.

Ezen czégek alatt szintén megrendelhető :

a norvégjai Bergen városból való valódi Dorsch-májhalzsírolaj is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. o. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés előtt
vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. —Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a Dorsch-
halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem vonatott
hanem a bepecsételt üvegekben levö folyadék egészen épen es azon állapotban van, miként az közvetlenül a természet
aítal nyajtatott. — E valódi Dorsch-májhalzsirolaj .Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer a mell- és
tudobajokban, scrophulns és racbitis, köszvény éscsúz, idült bőrkiütés, szemgyuladás, ideg- és több más bajokban
alkalmaztatik. ItfOI I A gyógyszerész Bécsben,

503(4-50) L1K\JUWJ f»»9 „zum Storch" Tuchlauben.

Gubóbevaltás.
A nagyezenki filanda a legmagasabb áron vált be

selyem-gubókat. 535 (1—2)

Szathmár városában, egy ujonnan
felszerelt

könyvnyomda
kedvezö feltételek mellett szabadkéz-
ből eladandó; értekezhetni személye-
sen vagy levél által a tulajdonossal
ugyanott. 5 3 0 / 2 _ 3 )

;'!•! O

Ló-istálló teljes felszereléseit és egyes ló-istálló
vasmnnkákat

LOTZ A. és TÁRSAI-nál
Pesten, váczi-töltés 403. sz.

386 (12—12)

307

Hosszu kísérletek után, sikerütt egy !
dohányvágót szerhesztetni, mely töké-\
letesen vasból készült $ melynél kezes- \

kedhetllnk hogy minden igénynek megfelel. A dohányt ezen gép segitségével fő
ú

r

~öBD

URAKAT KÜLÖNÖSEN ÉRDEKLŐ CZIKKEK,
ÉRTÉ SZ és EIS ERTi

diszmü-kereskedésök által
Pesten, Dorottya-utcza, 2. sz., a „magyar király" czimü szállodával szemközt.

Kitünö Lefaucheux-revolverek.
/Marok-revolverek sirnak és vésettek 10 fttól 20 ftig.
[Mignon-zsebbeli revolverek simák 15 ft.

Külseje florentini barna bro-
nce-ból, belseje kőedényből

s oly előkészülettel ellátva, — hogy a dohány nedvességi fokát tetszés szériát
szabályozni lehet. Dar. 3 ft 30 kr.

a jelenleg oly annyira kedvelt keleti dohány-
zó-palaczkok, melyeknél a füst vizen hatván

keresztül, tökéletesen lehtittetik, hosszú hajlékony szárral, kissebbek agyagpi'
pávai 2 ft 25 kr, tajtpipával cigarettnek is használhatók 3 ft 50 kr, nagyobbak
4 ft 50 kr, 5 ft 50 kr, 6 ft 50 kr, nagyok és diszesek 9 ft.

rökmódon hosszúra, vagy magyarmódon koczkára vághatni. Darabja 13 ft 50 kr. J? sima jók< szitményü revolverek 7 ram. 17 fr, 9 mm. 18 ft, 12 mm. 20 ft.
J/Szintén ilyenek,minden egyes alkatrészük kovácsolt aczélból,minden egyes da-

rab pontosan belőve s czégűnkkel ellátva, 7 mm. 24 ft 60 kr. 9 mm. 26 ít,
12 mm. 27 ft 50 kr.

Finomabb kiállitásuak, Bzép vésésekkel, arany és ezüst berakattal, ébenfa, ele
fántcsont agyakkal sat. 28 ft-tól 50 ftig.

10- és 12-lövetxi revolverek, különböző kiállitásuak 40 fttól 60 ftig.
Zsebbeli pisztolyok egycsövüek párja 2 íttól 10 ftig.

„ „ kétcsövüek 5 ft 60 krt-'d 15 ftig.
Lefaticheux Percussiós egy-csövü két-csöyü

Ía~t'uóf iÖCTftiíT" 7"ír50lmóÍ" löl'tipr 13 ft HÓ" krtóíliü ftig
vadászfegyverek dús választékban.

Flobert-féle* szoba-pisztolyok és puskák,
a lövésnél nem durranván, szintúgy a szobában mint a szabadban, igen kelle-
mes mulatsággal párosult gyakorlathoz a czóllövésben igen ajánlandók,

kissebb pisztolyok darabja 9 ft,
nagyobb pisztolyok darabja 13 ft. 50 kr.
Puskák madarakra is használhatók. 6 mm 19 ft, 9 mm. 21 ft.
Töltények száza 6 mm. golyóval 85 kr, 9 mm.golyóval 2 frt 85 kr, 6 mm.

süréttel 3 ft, v! mm. söréttel 5 ft 50 kr.
Vasból készült ezéltáblák, tölthető mozsárral és kiugró bohóeacial, dbja9 ft 80 kr.

vagyis az ugynevezett „életmentők a mellényzseb-
ben'', melyek megtámadtatás esetében igen hatha-

Égyetemes készlet, hollandialakú tajtpipát, három szivar-és egy cigarett-szopókát
tartalmazó, diszes bőrtokban, darabja 5 ft 60 kr.

Dohányzó-szekrénykék, diszes fából s még gazdagabban és sok-félékben fel-
szerelve, ajándékokhoz különösen alkalmasak, 4 ft 8') kr, 7 ft 50 kr, 8 ft 75.

Cigarette-kéezlet, kissebb és nagyobb' tajtszopókat, dohány- tartót, gyujtószert,
kanóczot és szivarpapirt tartalmazó kisszerű diszes tokban 4 ft 50 kr.

Jlobil-gyujtószer, egy szivarszopókát, kanóczot és gyufákat tartalmazó kis zseb-
beli tok 1 ft 50 kr.

utra és kirándulá-
sokhoz igen ajánl-

hatók. — Kis tajt-csibukot széjjel rakható megyfaszárt, két szivarszopót és do-
hánytartót tartalmazó tokban 4 ft.

Nagy tajt-csibukot, széjjel rakható megyfasaárt, cigarett szopókát és dohány-
tartót tartalmazó tokban 6 ft 30 kr.

Szintén ilyen széjjelrakhatő fekete szárral 7 ft. .
Szintén ilyen, nagy faszárral, másodrendü pipával 2 ft 75 kr.
Kis törökdohány-készlet, kupakos agyagcsibukot, szivar-szopókát, cigarett-fel-

tevőt, Ó3 dohánytartót tartalmazó kis bőrtokban 2 ft 2C kr.
Dohányzó sétabotok,

ít 60 kr, 4 ft 50 kr, 5 ft 40 kr, 10 ftig.
iák 2 ft 70 kr,

Pakfongból,
mm szilárdan

készülve, minden egyes darab czégűnkkel ellátva, a legnagyobb ssólben is hasz-
nálhatók.

1. szám, rövid kanóczczal ellátva, 85 kr.
2. sz- kanóczczal ás szivarmetszővel 1 ft 25 kr.
3. sz. hosszabb kanóczczal és szivarmetszóvel 1 ft 50 kr.
4. szám. gyergyátskáral 1 ft 50 kr.

S x i . V S l j T ' t í í f E l l í sárga patent-bőrből készitve, vállba
akasztható szíjjal, útra és kirándu-

, y g g
tós, mindig magánál hordható védfegyvert képeznek, öntött vasból 55 kr, aczél-
ból 1 ft 50 kr, díszesebbek bőrtokban 1 ft 50 kr.

Ó X * f í k ^ óráig járó müvel s elzárható felkeltővel, mely
J kivánatos órában éles,« csengő hangon

D b j 6 f 50
, g g

ébreszt, ü<;yes ai&kjánál fogva pedig útközben is használható. Darabja 6 ft 50.
T ! "f* : ir*ssli"# :»"nrl*^l^" (angol patent), bármily vúedónynyel min-

den további- előkészületek nélkül használ-tathatván, egyszerü használati módjuk s erős hatásuknál fogva meglepők. Kiseb
bek 10 ft. 80 kr, nagyobbak 16 ft 50 kr. ,

e s ö - ö l t ö n y ö k . . . ,. , ,
" kicsiny kozep nagyok

10 ft 75 12 ft 50 13 ft 50
15 ft 50 18 ft 25 19 ft 5->

16 ft 85 19 ft 60
19 ft.

battist-bólléssel
Finom orleans-bélléss-el
Fehérek, igen elegánsak
Lovagló skocsizó köpenyek ujjakkal és batist-hélléssel 15 ft,

l i 0 1 t) á
g p y jj

Zset>l>eli p é n z t á r c a 0?nfo1 P»tent,)' sársa

* lardan készülve aprhasználható 2 ft.
0 ? f P , ) ' s p f ,
lardan készülve, apró és papírpénznek

lásokhoz igen alkalmasok, 25 darab 3 ft 30 kr, 50 darab 4 ft 40 kr és 75 da-
rab 5 ft. Szintén ilyen különféle nagyságú szivartárczák 1 ft 50 krtól 4 ftig.

Z s e b b e l i s z e r s z á m k é s e k , '>n ?«}*»»&*, unyer- és
tollvago késeket, ollócs-

kát, kőrömtisztitót, fogvájót, fülkanálkát sat. tartalmazók, szaruba 2 ft, 2 ft
61 kr, teknösbéka héjba 2 ft 50 kr, 3 ft 40 kr, 4 ft és 4 ft 50 kr, gyöngyházba
foglalva 2 ft 60 kr Os 2 ft 50 kr.

tf-^J HJEI.cllí*íí*>""t3í;Mf*t<'^ s ^ r S a •patentbórból, minden varrás nél-
^ kül, s ennélfogva igen tartósan ké

lámpások
s/,iilve 2 ft 30 k

törés és tüz ellen mentesek, olaj-
.lámpákkal, kicsinyek 1 ft 90 kr,

középszerűek 2 ft 65 kr, nagyok 3 ft 40 kr. _ i
iTí 1 középnagyságú, 3kivonással,külseje chagrin-bőrbe

.foglalva, kirándulásokhoz és útra igen ajánlandó,1

darabja 7 ft 50 kr
A jelenleg oly olcsó postai vitelbér lehetségessé tevén, a kivánt tárgyakat gyorsan, csekély költség és utánvét mellett elküldhetni,
igyekezetünk oda irányúi, levéitói megbízásoknál, a belénk helyezett bizalmat, a rendelmények gyors és pontos eszközlese által

megérdemelni. Meg nem felelő tárgyak visszaküldhetők.

f eljes egészség.
Számtalan bizonyítványok tanusitják,

hogy Cauvin párisi gyógyszerész Ízletes
nftvénylabd»csai oly erövel birnak, mely a
közönséges gyógyszereket messze tulhaladja,
s hogy azok minden más gyógyszernél na-
gyobb kegyben állnak a közönse'g elött.

Kétségbe lehetne vonni ezen labdacsok
gyógysikerét, melyet az alább nevezett be-
tegségekben tanusitott, hanem rolna az meg-
erősítve magasállásu és részrehajlatlan férfiak
levelei által.

Ezen labdacsok által gyógyított beteg-
ségek a következők: Szorulás, májbetegsé-
gek, rheumatismus, vizkórság, gyomorbajok,
fejfájás, hányásra valo hajlam, emészthetlen-
ség, bélfájdalmak, melyek a tétlenségtől
származnak, felfúvódások, étvágyhiány s
mindazon szenvedések, melyek a tisztulást
követik.

Midőn a vért tisztítják, helyreállítják
az organismust, s meggyógyitnak oly beteg-
ségeket, melyek különben nehezen vagy épen
nem gyógyithatóknak tartattak, minők: a
nehéz hallás, gyenge látás, idegbajok és ideg-
izgatottság, máj- és ágyékfájdalmak, kösz-
vény, valamint számos más bajok) melyek a
szervgyengeségböl származnak.

Egy doboz ára 1 ft.
Főraktár Magyarország és melléktarto-

mányai részére Pesten TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnál, király-utcza 7. szám.

J. P. CAUVIN,
Ő15 (2—6) gyógyszerész Párisban.

Revolverek.
A t. cz. vidékiek és utazók szomély-biz- >^C j i

,i t\*fyP? tositására ajánlhatom legjobb rendszer sze- ••*•..''*'
vB rinti és jól kipróbált revolvereimet, me-

lyekkel egy percz alatt 6 erős és biztos lövés
tohető; ugyanannyi idő alatt pedig ujra meg-
tölthetők. íly revolverek az önvédelemre
minden eddig föltalált fegyverek közt legbiz-
tosabbak.

Legnagyobb választékban nálam, követ- \BfaAY/
kező árak mellett kaphatók u. m. m»^ }>

1 Revolver 6 lövéssel 7 millimetternyi H fttól 25 ftig.
1 » ismét nagyobb 6 lövéssel 9 millimettornyi . . • • ' • • «O » 35 »
1 » ismét még nagyobb 6 lövéssel 12 millimettcrnyi . . • • • • • • • • 22 » 40 »
1 kisebbszerü zsebrevolver (Faust-Revolver), mely zsebben kényelmesen hordható • . 10 » 20 »

Ezenkivül minden hozzátartozó tok és töltésekkel is szolgálhatunk.
! W * Nem tetszés esetében a fegyver 14 nap alatt kicseréltetik.

UnschuldEde,
fegyvorkészitő és kereskedő Pest, váczi-utcza „a levélhez."

Vidékröli megrendelések a leggyorsabban utánvét mellett eszközöltetnek. |
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Hirdetmény.
A Deák Ferenwt-utczában (aaelőtt nagy hid-utcza), ae „Angol királynőkön" ê imzsM
szálloda mellett Pesten, a iuoitani pesti váeár ideje alatt, egy igen jó hirnevü vászon
és asztali szövet-gyárof hagyatékából, az örökölök megbízása folytán 460 vég valódi
rumburgi vászon, különféle nemü asztali szövet, törfclközó-kendök, kanavasznak,
2000 tucwrt rareon ás b»ti*z»-Bsebkendő, rendkivül nagjr választ* ftcfi- ét »6i

fehér-nikakból

felényivel a becsáron alól
készpénzfizetés mellett eladatik.

Á r j e g y z é k .
1 Tég 30 röfós fehérített en vászon, becsára 12 ft, most csak 6.50 kr.
1 vég 30 röfós feheritetlen fehér czérna-vászon, becsára 18 ft., most csak 9.50 kr.
1 vég 30 rőfös fehéritett creas-vászon, becsára 15 ft., most csak 8 ft.

1 vég 30 röfős legszélesebb nemü ereas-vászon, becsár 18 ft., most csfck 9 ft.
1 vég 30 röfös kitünö sziléziai vászon, becsára 22 ft., most csak 12 ft.
1 vég 30 rőfös kitünö rumburgi vászon, becsára 30 ft., most csak 15 ft. 50 kr.
1 vég 88 rőfös hollandi czérnavászon, becsára 28 ft., most csak 14 ft. 50 kr.
1 vcg 40 rőföa rumburgi vászon, becsára 32 ft., most csak 16 ft.
1 vég 45 röfós orosz kender-vászon, a legjobb és legtartósabb, a minő csak létezhet,

becsára 36 ft., most csak 18 ft.

1 vég 50 röfös hollandi szövet, becsára, 40 ft., most csak 20 ft.
1 vég 50 rőfös irlandi szövet, becsára 52 ft., most csak 26 ft.
Különféle nemü rumburgi vásznak, 24, 28, 30, 35, 40, 45—50 ftig, melyek becsára

kétszer annyi.

1 vég ágy-kanavász, becsára 14—18 ft., most csak 7—9 ft.
1 tuczat vászon-zsebkendő 1.20, 2, 2.50, 3, 3.50 4, 4.50, 5, 6—7 ftig a legfinomabb.
1 tuczat vászon batiszt-zsebkendő, fehér, ugyszintén szines szegélyzettel is, 5, 6, 7, 8,

9—10 ftig a legfinomabb.

Igen finom hímzett ba tiszt-zsebkendők hölgyek számára, darabja 50,"60—75 kr. a légiin.
Angol shirting (Chiffbn). igen finom, s ép oly tartós mint a vászon, rőfe 30, 35,

40 - 45 kr. a legfinomabb.

1 tuczat jó erős konyha-ruha, 2.50—3 ftig.
1 tuczat különösen tartós duplaczérna törülköző, 4.50, 5, 5.50 6 — 7 ftig.

Meglepően szép és nagy választéka férfi rs női fehérruhák.
1 női ing. jó vászonból, húzóra. 1.50, 2—2.50 krig.
1 női ing kitünö rumburgi vagy hollandi vászonból finoman himezve, 3.50, 4—5 ftig-

a legfinomabb.
1 női ing különösen jó rumbuvgi vászonból, a legujabb párisi minta szerint, 5, .6, 7,

8 ft. a legfinomabb.

Női téli vagy hálóing kitünö vászonból, szép kiállítással 3, 4, 5 ftig.
Női nadrág finom shirting, jó barchet vagy kitünö vászonból, sima vagy hímzéssel, 2,

2.50, 3—4 ftig.
Noi éjjeli corsett, száz különféle párisi legujabb mintában, hímzéssel vagy a nélkül,

2. 2.50. 3, 4. 5, 6. 7-8 ftig a legfinomabb.
Xöi alsószoknyák, száz különféle párisi legujabb mintában, hímzéssel vagy a nélkül,

3, 3.50, 4. 5, 6, 7. 8. 9 — 10 ftig a legfinomabbak.
Fehér és szines franczia shirting ingek,1 igen finom és jók, 2, 2.50, 3 ftig a legfinomabb.
Férfi ingek rumburgi vagy hollandi vászonból 2, 2.50. 3, 4.5- 6 ftig a legfinomabbak
Férfi gatyák, erős rumburgi vászonból vagy barchetböl, félmagyar szabásra, darabja

1.50-2 ftig. >

Férfi gatyák erős rumburgi vászonból, magyar szabásra 1.80—2 ftig.
Férfi ingek igen finom franczia mellbetéttel, bál vagy estélyekre, 6, 7, 8, 9—10 ftig al

legfinomabbak.
Megrendelések, az összeg beküldése vagy utánvét mellett, bárhova is lel - j

kiismeretesen és pontosan elküldetnek. A leveleket igy kérjük czimezni:

IWMMJI l l l W . urnak Pesten, Deák Ferencz-utcza, az „Angol királynőhöz"!
czimzett szálloda mellett.

25 forintnyi áru vásárlói jutalmul egy igen fiuoman hiinzett batiszt zseb-
kendőt kapnak.

Kgyedüli áruhely:

Pesten, Deák Ferencz-utcza (elöbb nagy hid-utcza), az\
angol királynőhöz" czimzett szálloda mellett.

METH S., Bécsböl.483 (6-6)

Kincs többé szeplő, naptólelsfités, sárga arezfolt. redő.
A szépse'get és ifjuságot csak a világhirü

EAU, de LYS de LOHSE
szépítő liliomtej adhatja vissza.

Ezt a porosz királyi orvosi hatóság megvizsgálta, valamennyi kitünő orvos és az or-
vos-egylet, számos nő és férfi egyedül ezt ismerte el hibátlan szépitö-szernek. — Ára egy
nagy üvegnek 2 ft. 50 kr., kisebb 1 ft. 30 kr., postán 10 krral több.
Főraktár Berlin. Jagerstrasse46, Lohse udvari szállitmányos.

Pesten Török József
gyógyszertára, király-utcza 7. szám; továbbá Debreczen: Borsos. Szatmár: Bö-

szörményi. M.-Berényi: Nárcisz. Eszék: Deszáthy. N.- Varad: Molnár. Temesvár: IV
cher. Kolozsvártt: Wolff. Pozsonyban: Dr. Schneberger. Kecskeméten: Katona Zsig-
mond gyógyszerész uraknál. . 513(3—6)

KAGHELMANÜ KÁROLY
Selmecz Vihnyei

ajánlják mindenütt kitüntetett és első érmekkel jutalmazott most lénje-
geson javított

egybekötött kaszáló és arató-gépeit
agymint k a maguk nemében legjobb és legkönnyebb jfu-ism

Saiuueleon-féle

magánylerakó-, arató-gépeit
és ország, szabadalmazott ismert igen gyakorlati

nyomtató-gépeit,
|MÉ|S** Rendeléseket elfogadnak a gyár igazgatóság helyben
ÍSH*«r Kotzó Pál ur Pesten és Toth Lajos és Társa urak
Debreczenben. 485 (6—8)

Az atalanosan jónak elismert valódi s egészen frígen érkezeti

SGHNEEBKR6! NQVÉNT-ALLOF
mell- s tüdébetegek számára.

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellezorongás, elnyálkásodás,
torokgyuladások s nehéz légzés ellen, — mindenkor frie minőségben kapható:
PESTEN: Török József gyógyszerész urnál a király-utczában, — dr. Wagner D.

gyógyszerésznél * váczi-uton, Thalmayer A. és társa, — Oszetszky
F.,— Schirk J., — és Gerhardt A. uraknál.

BUDÁN: Schwarzmeyer J. gyógyszerész urnál.
Aradon: Probst F. J.
Aszódon: Sperlagh J. gy.
Baján: Klenautz J.
Brosséban: Gyertyánfy, Fa-

bick és Jekelius gysz.
Battonyán: Bignio K.
Belgrádon Nicolacovics test.
Beszterczén : Dietrich és

Fleischer.
Bonyhádon: Kramolin J. gy.
Brassóban : Fabick Ed.
Csáktornyán: Kárász A.
t^súton: Borsay F. gysz.
Debreczenben: Göltl N. gy.
Deésen: Krémer S.
Dettán : Braunmüller J. gy,
Derecserben: Hoffmann B.
Eszeken: Kawilowicz .gysz
Eperjesen: Zsembery Ign.
Érsekujvár: Coniegner Igu.
Egerben: Wessely gysz.
Eszéken : Thürner fiai

Dessáthy gyógysz.
Győrött: Brunner F.
Gyulán : Lukács gysz

Kolozsvártt: Megay M. C.
KSrmöczön: Draskóczy gy.
Karolyfeb*rvár: FischerÉ.
Kubinban: Stojánovics.
Kan-Sz.-Miklós: Stoits A.
Lugoson: Arnold J.
Médiáson : Breiner K.
Mosonban: Pranter J. gysz.
Miskolczon: Spuller J.
Mitrovics: Krestonoshics A.
Mohács: Pyrker Gyula gy.
Marosvasárhely: Jeney gy.
Munkácson: Gröttier L.
Mohácson: Kögel D.
Nagybányán: Horacsek J.
Nezsiderben: Fuchs J.
Nyitran: dr. Láng E.
Nyíregyházán: HönscbEde

gyógysz.
Nagy-Becskereken: Nedel-

kovics és Haidegger.
és! Nagy-Kanizsán : Welisch

I és Lovack gyógysz.
jNagy-KároIy: Schöberl C.
jNagykikinda: KomkaA. J.

ifaczfeld: Hagelschmidt V.JNagyváradon: Janky A.
Hátszegen: Mátesy B.gysz.I Jíagyszombatban: Pantot-
Ipolyságon: Mikulási T. j schek R. gyógysz.
Jánoshazan: Kuna gysz. (Orosházán: Vangyel M
JoSsván : Maleter gysz. ! Pancsován : Graff gysz.
Kaposvárit: Schröder J.gy.!Pécsett: Kunz Nándor.
Kőszegen: Strehle gysz. j Posegán : Balogh gyógysz.
Károiyvártt: Benich J | Pntnokon : Szepessy gysz.
Kis-Martonban: Kodolányi Pozsonyban: Schneeberger

gysz. és Spatay A. és Dussil gysz.
Kassán: Eschwig E. Rosnyón: Posch J. gysz.
Késmárk: Genersich C és A. j Rimaszombat: Hamaliárgy.
Kecskeméten: Papp M.
KaránsebesemWeberA.gy.
Károly fehérvárit: Fischer

E

Roman: Müutinovitz S.
ílékáson: Boromi K. gysz.
Szászváros: Sándor R. gy.

; Szabadkán: Hofbauer I. gy.

S.-Sz.-Györgyőn: ötvös P
gyógysz.

Sopron : Voga és Rupp-
recht.

S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J
Sasvár: Mücke A. gy.
Segesvár: Misselbacher J.
Serajevoban: GyulekaN.G.
Sziszeken: Kubányi F.
Szombathelyen : Mitter-

mayer gyógysz.
Székesfehérvár : Say R

gyógysz.
Siklóson: Nyers S. gysz.
Szathmáron: Juracsko D.
Szent-Miklóson: Ha'uschka

ÜZ idegek erösitésére s a
70 kr.

Egy üveg ára 1 forint 20 krajczár.
ugyanezen bizományos uraknál kapható

Legjobbféle

tyúkszem-tapasz,
Schmidt cs. kir. főorvostól, egy skatulya

ara 23 kr.

ör. Behr ideff-extractusa.

g>gy
Szarvason: Réthy V.
Szentesen: EissdorferG.gy.

és Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Roth.

gyógysz.
Tokajban: Krotzer A. gy
Tordán: Welits és Wolf. '
Tatán: Niertit F. gysz.
Török-Szent-Mikiós: Pii-

lösz M.
Trencsénben: Simon A.gy,
Unglivártt: Telendy gysz.

és özv. Benesch P.
Újvidéken: Schreiber F.
Varannón: Eüzár gysz.
Veszprém: Fremmel.
Váczon : Tragor A.
Varazsdon: Halter gysz
Verseczen: Herzog gysx.
Zimony: Ivanovics és fia. .
Kalatnan : Mégay Gyula.
Zombor: Stein fia Márk.
Zsáinbokrét: Neumann M
Zentán: Wuits testvéreknél.
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j j , valtídi gyógyszer.
Lobry és Parton-tólUtrechtben, a skrofulák
s börkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg

ára 1 ft.

Stíriai Stub-havasi-növény-
nedv

*est edzésére ára mell- s tüdőbetegek számára.
Egy üveg ára 87 kr.

Die „Zeitschrift für gerichtliche Medicin, öíTentliche Gesund-
heitspüege und Medicinal-Gesetzgebung" bringt in IVr. 48 vom 27.
November 1866 über „Schneebergs Krauter-Allop" Folgendes:

„Der aus Alpenkrautern bereitete „Schneebergs Krauter-Allop" des Herrn
Apothekers Bittner in GlogKiutz, und Franz Wilhelm, Apotheker in Neunkirchen, ist
bei allén Jsatanhalisehen uud enUünúlichen Krankheiten der Respirations-Organe ein
vorzügliches Unterstútzyngsmitttíl. Er mildert besser als allé anderen Syruparten jeden
Reiz im Kehlkopfe und wird bei acuter und chronischer Heiserkeit, bei empfindlichen
Affectionen <ier Sehiingwerkzeuge, beim Lungen-Katarrh, dem Keuchhusten u. s. w.
wegen seiner vorziigliohen einhüllenden, besánftigenden und reizmildornden Eigen-
suhaften mit günstigem Resultate angewendet."
Főraktár: B I T T N E R GYULA gyógyszerésznél Gloggnitzban'.

Tizenhatodik évfolyam.23-ik szám.

Pest, junius 6-án 1869.

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

S ^ Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer has&bzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöii
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9.— Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 krajczár.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

A tudomány mai állásában a polyhisto-
rok, a mindenhez értők s a tudomány egész
mezejét minden ágaiban mívelök becse leha-
nyatlott. A specialistáké a világ, azoké, kik
a tudomány egyik szorosan elhatárolt ágát
teszik tanulmányuk tárgyává, hogy azt em-
berileg lehető teljességgel kimerítsék. Külö-
nösen áll ez az orvosi tudományra nézve. Itt
minden egyes részletnek egész külön és pedig
gazdag irodalma van, s a tudományos vizs-
gálatok minden egyes specialitást egész külön
tudomány rangjára emeltek. Az orvosnak ma,
ha szakmájában igazán kitünő akar lenni,
az alapismeretek kellő megszer-
zése után egy ágat kell kivá-
lasztani, abban búvárkodni tel-
jes erővel, mindent a mit arról
mások tudnak és irtak, tanul-
mányozni és egész életét annak
szentelnie. Egy emberi életre
egy i l v specialitás tökéletes ki-
merítése elég feladat. Az orvos-
tanárról ugyanazt mondhatjuk,
s még nagyobb mértékben,
mint a gyakorló orvosról, kit
mindenféle beteg fölkeres, mig
a tanár egy tudomány-ághoz
van kötve.

Dr. Arányi Lajos, a in. kir.
egyetemen a kórboneztan nyil-
vános rendes tanára, azon jele-
seink közé tartozik, kik meg-
értve az ujabb tudomány köve-
teléseit, egész életök munkás-
ságát azon tárgynak szentelték,
melynek müvelésére s tudomá-
nyos tovább adására hivatva
vannak. S bár eleven szelleme,
üres óráiban, szórakozásul és
pihenésül is nem mulatságot,
hanem munkát keresve, más
tudományágakkal is foglalko-
zik, valódi és folytonos munka-
körét egy specialitásnak, a kór-
boneztannak szentelte, és abban
valódi európai szinvonalra s
kitűnőségre is emelkedett.

Vessünk egy pillantást ez érdekes élet
főbb mozzanataira.

Arányi (elöbb Lostainer) Lajos 1812-ben
született Komáromban, hol atyja L. József
só-szállitási hivatalnok volt. Három éves
korában egy vagyonos nagybátyja fogadta

Dr. A r á n y i L a j o s .
örökbe s taníttatásáról és tudományos kiké-
peztetéséröl ép oly bökezűleg gondoskodott,
a mily szeretettel viszont a nagynéne sziv- és
erLölcsbeli neveléséről. Az ész és sziv kettős
fejlesztő befolyása alatt, a tehetséges és élénk
szellemü fiu korán és gyorsan fejlődött, s
már 14 éves korában szép jártassággal birt
a latin, német, franczia, olasz nyelvekben,
zenében, rajzban. A gymnasiumokat Budán
kezdette, majd Pesten folytatta, hol a bölcsé-
szetet is végezve, nevelö-atyja kivánatára a
jogi tanulmányokra lépett át. Maga, philan-
tropikus hajlamokkal saturálva, azzal ábrán-

Dr. ARÁNYI LAJOS.

dozott, hogy remete, majd, hogy missionarius
legyen. De szorgalommal tanulta a jogot,
miután épen az volt előtte, s e mellett a
görög és angol nyelveket. Kedve azonban
már ekkor határozottan a természeti tudo-
mányok felé vonzá, s üres órákat gazdálko-

dott meg magának, hogy a természetrajzot,
állati és növényi physiologiát s boncztani
tanulmányozhassa, sőt a festészetben is órá-
kat vett s szép elömenetelt tett.

1831-ben a cholera, e rémvendég látogat-
ván meg hazánkat s Pestet is, nagy részt
vett a cholera-betegek ápolásában. Orvosi
hajlamai utat törtek magoknak. A missioná-
riusság is fejében volt még, s gondolta, ha
majd az lesz, jó hasznát veheti az orvosi
praxisnak. — A cholera elmult, de a joghoz
visszatérésről szó sem volt többé. A 19 éves
ifju Arányi megtalálta élet czélja irányát,

törekvései sulypontját, •— az
orvosi tanpályára lépett. Mint
orvosnövendék egész lelkese-
déssel vetette magát tanulmá-
nyaira. A mi akkor még szo-
katlan vala, jegyzeteit ügyes
rajzokkal illustrálta. Az egye-
temi orvostanulók természettu-
dományi értekezleteiben tevé-
keny szerepet vitt, műszavak
magyarosításával foglalkozott.
A sebészet nagyhirü tanárának,
Stáhly lgnácznak kiváló ked-
vencze lön, mit szorgalmán és
tehetségén kivül azon ügyessé-
gének is köszönhetett, melyet
boncztani és sebészeti rajzaiban
s a nevezetesb képletek és kór-
esetek gypsz-öntvényeiben ta-
nusitott.

Mig a tanévben igy foglal-
kozott, a szünidőket utazások-
kal töltötte, ethnografikus is-
mereteket gyűjtött s nagy
nyelvtehetségénél fogva bámu-
latosan elsajátította a hazai
nyelvjárások, dialektusok min-
den sajátságait.

Szigorlatai letétele után a
hires Bene Ferencz tanársegéde
lőn s ennek oldala mellett nagy
haszonnal töltött két évet. Innen
Paduába, majd Bécsbe ment,
hol ötödfél évig tanulta még

kiválasztott szakmáját: a kórboneztant, s
azzal összefüggöleg a törvényszéki orvos-
tant és az életmentést. „Typoplastiká"-ja,
melyet ekkor adott ki , mindjárt nagy
figyelmet keltett a jeles ifju tudós iránt,
s már 1844-ben a pesti egyetemre hiva-


