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T A R T A L O M .
C ikkek : »Szabadkai Fialla Lajos.“ Koós Ferenctöl. — 

Maradj fiam a nádfedél alatt!“ (költ.) Tihany Gézától. — 
"Az nj messiás.“ (Beszély.) — „A színnyomásról.“ Közli: 
ISzabó József. — »A bánáti bányavárosok, nyers ércek ter
melése és ipar tekintetében,“ Asbóth Lajostól. — „A tuareg.“ 
— „Régi magyar levelek,“ Nyárfi K.-tól. — „Levél Jersey 
szigetről,* Irányi Dánieltől. — „Kgy hét története.“ Vadnay

Károlytól. — Újdonságok. — Vegyes közlemények. — Iro
dalom. — Zenemüvek. — Nemzeti színház. — Szerkesztői 
üzenetek.

Képek: „Szabadkai Fialla Lajos.“ — „Anina.“ (Fénykép 
után rajz. Blumberg)  — „A szászkai vízesés.“ (Fénykép után 
rajz. Blumberg.) — „Tuareg.“ — „Alapnyomat-minta.“ — 
„Mit szeretne a bécsi „Neue Fr. Presse.“ Rajzolta Jankó János.

V e g y e s  kö
— (A herceg Eszterházy-féU testőrség.) A több 

mint 200 év óta fennálló herceg Eszterházy-féle 
testörség nov. 1-én herceg Eszterházy Pál rende
letére takarékossági szempontból felosziattatott. 
Ez őrség, mely egykor egész zászlóaljból állt, az 
utóbbi időkben egy századra olvadt le. A gránáto
sok a herceg jobbágyai közül szedettek s (Tóéira 
mindig a legszebb és legmagasabb férfiak válasz
tattak ki. Öltözetük pompás volt, aranysujtásos kék 
atilla, vörös nadrág és magas gránátos föveg. Egy 
osztály mindig a herceget kisérte, még utazásai
ban is, mig a többi legénység a kismartoni her
cegi kastély laktanyájában volt elszállásolva. A 
csapat a feloszlatás napján még 24 emberből állt, 
kiknek egy része készpénzadományt, más része 
pedig nyugdijat kapott.

— (Uj évtől kezdve) minden, a birodalom hatá
rain belül szétküldözött levélért egy latig csak 
5 kr. fizetendő.

— (Az akadémiai album kiadója), Sehrecker Ig
nác ezen album jövedelméből az irói segély egy
letnek 110 ftot adott át.

— (Ismét egy Magyarorságon megtelepülő feje
delmi család.) Pesten jelenleg már lakik egy feje
delmi család, a Szerbiában detronizált Karagyor- 
gyevics herceg. Most meg, Rómából érkezett meg
bízható magánlevelek szerint, a nápolyi királyi 
család csakugyan komolyan gondol arra, hogy bir
tokait Rómában és Albanóban eladja, s egy na
gyobb birtokot vegyen Magyarországban. A ná
polyi birtokokat Rómában Napoleon császár szán
dékozik megvenni Eugenia császárné számára, ki 
mint e levelekben határozottsággal állittatik, a 
jövő husvétra a császári herceggel együtt Rómába 
fogna érkezni.

— (Vak képviselő.) Azt tudjuk, hogy a mi or
szággyűléseinknek is volt egy szomorú alakja, a 
fogságban megvakult lángszavu éslánglelkü Wes
selényi. Most Angliában Brighton-város részéről 
a 32 éves Faweet Henrikben szintén vak képvi
selő jutott be a parliamentbe. Az angol lapok je
lentik, hogy Faweet életpályája különös érdeket 
nyert egy ahhoz csatlakozó szomorú esemény által. 
Henrik 20 éves korban a cambridigei egyetem 
hallgatója volt, s már a legszebb reményekre jogo
sított, midőn 1858-ban egy, atyja társaságában tett 
vadászatnál, ez utóbbi kétcsöves fegyvere várat
lanul elsült, és a lövés oly szerencsétlül találta fiát 
arcon, hogy annak mindkét szemét átfúrta. Fa
weet rögtön tökéletesen magvakult. A szerencsét
len iQu kétségbeesése azonban csak rövid ideig 
tartott, s a vakságból eredő, majdnem leküzdhet- 
len akadályok dacára szokatlan bátorsággal ismét 
egyetemi tanulmányaihoz látott. Társalkodóul egy

l e m é n y e k .
ifjút választott, ki őt azóta minden tudományos 
munkálataiban híven támogatta. Faweet kiváló 
szorgalommal a nemzetgazdászatra adta magát, 
melyben bámulandó előmeneteleket tett, mig végre 
1859-ben először tartott nyilványos beszédet az 
angol nemzetgazdászati társulat meetiggjébea. 
Rendkívüli emlékező tehetsége megengedte, hogy 
tudományos és statistikai müvekből egész szaka
szokat hihetlen pontossággal idézhessen s az inter
veniálok kezdetben nem is akarták elhinni, hogy 
vak. Brighton részéről történt megválasztatását 
kirekesztőleg rendkívüli érdemeinek köszöni, mert 
választói irányában egyetlen egyet sem használt 
azon megvesztegetési módok közül, melyek An
golországban napirenden vannak.

— (Langievitz levele.) Langievitz'tbk., a hires 
lengyel diktátor, ki osztrák fogságából elbocsáttat
ván, mint svájci polgár, elébb Helvéciába, aztán 
Angliába költözött á t , a Brtisselben megjelenő 
„Nordtf-hoz.ilyen tartalmú levelet intézett: „Szer- 
kezíő ur! Ön lapjának nov. 14-ki számában egy 
fényes fogadtatás leírását olvasom, a mely az én 
számomra készíttetett volna a közelebbi napokban 
Párisban, és a mely fölött nagyon élénken megil- 
letődtek volna az emigratio többi töredékei, 
melyek nekem azt vetik szememre, hogy a 
múlt felkelés alatt, mely oly sokakat tönkre tett, 
nagy vagyont szereztem. (30,000 frank évi jövede
lemről beszélnek.) Azt mondják, hogy én Schweiz- 
ban Ambricht név alatt jószágot vásároltam. — 
Kérem önt, sőt követelem, hogy lapjának leg
közelebbi számában tegye közzé a következő nyi
latkozatot : 1) Múlt évi december óta nem voltam 
Párisban; 2) Sem Schweizban sem másutt nem 
vettem jószágot, s a kik közel vannak hozzám, 
akár ellenségeim, akár barátim, jól tudhatják, 
miszerint a lengyel felkelés által csak adóságok- 
kal terheltem magamat, melyeket nevé&etesen az 
osztrák fogságbóli elmenekülésem megkísérlésé
re szedtem fel, mintegy 3000 osztrák ért. ftig, és 
a melyeket még most is sinylek. — Ha szabad 
volna ilyen komoly dologból gúnyt űznöm, arra 
kötelezném magamat, hogy annak engedem át 
egészen azon vagyonomat, melylyel a gyűlölködő 
és alacsony rágalom engem gazdagítani igyek
szik , a ki felfedezi, hogy miből áll az hát tulaj
donképen. Egész tisztelettel stb. — London, nov. 
20. — Langievitz M.“

— (.Házasság az égben) azaz, a levegőben 
köttetett nov. 8-án Amerikában. Díszesen feléki- 
tett kis csónakban emelkedett magasba az uj 
pár, s irta alá a légben a házassági szerződést, 
melynek egy pontját ime idézzük; „Mi, itt a ma
gasban, az isten felséges színe előtt, teljesen át-



S z a b a d k a i  F i a l l a  Lajos .
(Az oláhországi orvosi növelde bonctanára.)

Szabadkai Fialla Lajos.

lóalj bajnokai sorában. — Az orvosi tanfolyamot 
49-töl 55-ig Bécsben végezte, s hogy mily siker

rel , azt mindjárt 
fogjuk látni.

Mint nagyra tö
rő s tudományá
val az emberi
ségnek használni 
akaró lelkes ifjú, 
1857-ben jött le 
Bukuresztbe, hogy 
kitartás és igye
kezet által magá
nak pályát teremt
sen. — Miveit és 
nemes modorával 
csakhamar meg
találta azon kul
csot, melylyel az 
emberek szivé
hez legkönnyeb
ben hozzá lehet 
férni. Ezenkívül a 
román nyelvet is 
pár év alatt saját
jává tevén, a mel
lett, hogy amagasb 
körtől le a legsze
gényebb néposztá-

Kinek a gondviselés önszorgalom 
lan igyekezet után a feledhetetlen haza határain kí
vül oly szép kört 
mutatott k i , s e 
kört szép talentu
ma és nemes szi
ve által uj hazája 
s ebben élő ma
gyar honfitársai 
érdekében kitü
nően tölti b e : an
nak arcképét és 
rövid életrajzát e 
lapok olvasóinak 
bemutathatni örö
mömnek tartom.
Dr. Fialla Lajos 
1829-ben Szabad
kán, В ácsmegyé
ben született, hol 
édes atyja jelen- 
leg is köztiszte
letben álló orvos, 
s az atyai sze
retet egész mele
gével csüng Bu- 
kuresztben élő két 
jeles fián. 1840—
1846-ig a bajai 
gymnasiumban folytatta kitűnő előmenetellel ta
nulmányait s 47 és 48-ban Pesten találjuk. A 
forradalom alatt ott állott az 5-dik önkénytes zász

lyiga város legtiszteltebb orvosa lett, már 1859- 
ben az itteni Kólcza-kórházban az egyik elsőrendű 
orvosi állomást nyerte e l , a mi itt egy idegenre
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n ézve  a legszebb kitüntetés volt, ép akkor, midőn | 
az itt lábra kapott oláh álhazafiság minden ide- ! 
gént az állami szolgálatokból kiküszöbölni igye- ] 
kezett. 1860-ban, a forrongás ezen évében lépett 
bonctanári állomására, melyen Kreczuleszku és 
Polizu voltak elődei, s melyen azóta mai napig 
tanítványainak egyik legtinnepeltebb tanára. Nem 
azon tanárok közül való ő , kik ráncba szedett 
homlokkal, szívtelen s igorrál szokták a kezdő 
ifjakat a tudományok mezejéről elriasztani. Elő
adásaiban a szépet és hasznost ritka kelleinmel és 
nyájassággal bírja párosítani, annyira, hogy tódul 
az ifjúság az ő előadásaira.

Azon idejét, mely hivatalos teendői után ren
delkezésére marad, mint orvos, iró, férfi és hü ba
rát, nálánál üdvösebben senki fel nem használ
hatja. A mellett, hogy Bukaresztben a legmaga
sabb körnek egyik legkedvesebb orvosa, a buku- 
reszti szegény magyaroknak valóságos édes atyja. 
Csak egy pár sorral kell Őt értesítenem, s azonnal | 
ott terem a legszegényebb hajlékban, és legyen í

I bár az a város legtávolabb eső részében. Szegény 
I honfitársait ingyen gyógyítja, ingyen gyógyszer- 
I rel látja el, vagy azonnal elszállittatja a keze 

alatt levő kórházba s már nyájas és szívélyes mo
dorával is félig meggyógyítja a beteget. Mint tu
dományos férfi, a bukureszti román orvosi lapot 
koronkint jeles és közfigyelmet gerjesztő cikkek
kel gazdagítja. — A bukureszti lövöldének Ő volt 
egyik teremtő tagja és több évig elnöke, s mint
egy megszokott dolog már itt, hogy a legelső ju
talmat minden évben kedves emlékül elnyerje. Az 
idén Élőpatakon töltvén pár hetet, a lelkes szé
kely hazafiak által egy becses emlékkel lepetett 
meg, melyet azzal viszonzott,hogy a bukureszti ma
gyar templom számára egy örökemlékü áldozatot 
hozott.

Mig isten élteti, — sokáig is éltesse, — benne a 
hontalan magyarok édes atyát, a vallás és nemzeti
ség, ez utóbbi a bukureszti „Hunnia“ lelkes párt 
fogása által, egy jeles oszlopát fogja tisztelhetni 

I benne. K oóh Ferenc.

Maradj flam a nád fed él  a l a t t !
Elfáradtam, — lankadni kezd a kar ;
A pálya kezdetén leroskadok.
Hullámot vert hajómra a vihar,
S már-már átcsapnak rajta a habok.

Mért nem hallgattam jó anyám szavad : 
„Maradj fiam a nádfedél alatt!“

Tied e kis, szüktelkü ősi lak,
A tűzhelyen anyád szerelme é g ;
Igaz, hogy lejjebb szálltak a falak 
S a vidám zaj táját kerüli rég.

De még szerelmem lángja itt maradt : 
„Maradj fiam a nádfedél alatt!“

A lég ott fenn fagyasztó jéghideg,
S hideg szoborrá lesz, ki benne él,
A szív beszédét az nem érti meg 
Vagy elnémítja, hogyha szóra kél,

S magasbra sokszor sírokon halad : 
„Maradj fiam a nádfedél alatt!“

Magas hegyet a villám többször ér,
A bérc fényűjét többször gyújtja fel,
S mit megvilágít —  bár nagyobb a tér 
Hamvát a szél a légbe szórja el,

S a földnek uj termőerőt nem ad : 
„Maradj fiam a nádfedél alatt!“

Hova te vágysz, tér soknak nem jut ott, 
Az ut száz lélek szárnyát törte meg,
Mig végre egy a sokból feljutott,
S ezt is azért tapsolta a tömeg,

Mert oly magasra nem dobhat sarat: 
„Maradj fiam a nádfedél alatt!“

A méreg itt nem hat szivedbe, mely 
Ott annyi szivet vérig mar, gyötör ; 
Nem kényszerit, hogy arra tőrt emelj, 
Ki véled egy pályán, egy célra tör. 

Hol érezzük, értjük minden szavad 
„Maradj fiam a nádfedél a latt'.“

A szó, a drága köny hiába volt;
Bár utamon áldó szavad kisért,
A balga gyermek szörnyen meglakolt: 
A cél helyett örvény szélére ért,

S távolból kél elhaló szavad : 
„Maradj fiam a nádfedél alatt!“

T ih a n y  G éza«
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A z и j m e s s i á s.
(Ueszély.)

I.
(Folytatás.)

I у aztán Sabatti Sevi nem háborgattatva sen
kitől, csakhamar ura lett Izrael népének s később 
a basilikuséhez hasonló erejű csábszemeivel a mu
zulmán atyafiakra is át kezdett kacsingatni. Minden 
sinagogában jelvényeit függeszteté föl, és jaj volt 
annak a papnak, a ki akaratának ellenállni me
részelt !

Egyszer csak Kiuperli, épen midőn lefekünni 
akarván kaftánját oldozá ágya előtt, kiajája ro- 
han_.be, egy por- és verejtéklepte csiauszt vezet
vén eléje, a ki lábaihoz borulva, a következő és 
rettenetes dolgoknak leve előadója:

— Damaskusnak, Jeruzsálemnek, Bagdadnak, 
Mosulnak, Erzerumnak, Halebnek, Diarbekirnek, 
Tokainak, stb. vége! — A hitetlen eb előtt kaput 
tárt minden város; a pasákat, tímárokat, molaho- 
kat, ulemákat letette, s helyükbe hitetlen ebeket, és 
hitehagyott muzulmánokat rendelt; a katonaságot 
elcsábította, egész ázsiai török birodalom az övé, 
és most Smyrnának vette az utat, ezen várost is 
elcsábítandó.

De már ezt Kiuperli sem vette aztán tréfának; 
a csiausz előtt ugyan kacagva monda:

— Na hiszen majd megmessiásozom én ő t! — 
de midőn a kiaja és ez elhagyták a szobát, mind
két kezével szakálába kapaszkodott és úgy rázta 
azt, mintha valami nagy harang kötele lett volna, 
s végre a sok ráncigái ás után a nagy harang csak
ugyan meg is kondult, és most történt Kiuperlivel 
először, hogy nem a vész előtt, hanem a vesz kö
zépért. — Ez a nagy harang volt a nagy vezir nagy 
elméje, nagy gondolata.

Egy óra múlva kész volt agyában az egész terv. 
Jól tudta ö, hogy egy fölzaklatott fanatikus nép- 
tömeg árja ellen, nem lehet emelni fegyvergátat, 
hogy minden csepp vérből, mely a vallásos küz
delmek terén elfrecscsen, ezertejü hydra kel ki, s 
hogy a lángba borult épületet oltalmazni haszon
talan dolog, hanem a szomszédházra kell borítani 
vizes pokrócokat, hogy az arra hullt szikra meg
hűljön. Kiuperli nem hiába volt az akkori szazad 
egyik legnagyobb embere, mert a mit ő egyszer 
meggondolt, ezerszerre se bírták volna azt meg
gondolni mások.

Lássuk, igénybe vette-e a damaskusi pasa ta
nácsát ?

II.
Sabatti valóban Szmyrnafelé vette útját. nMeg-

álljatok ti vitéz szmyrnai leventék, elŐbb-utóbb 
mégis csak hátatokra teszem a nyerget, és tel
kemre, meglovagollak, bármint igyekeztek is hány
kolódni Vх

Sandalukinak nevezik azt a falut, a hol most a 
a vallásos tömeg úti sátrai fark állottak ; egyszerű 
színes ponyvasátorok voltak azok, a legcsekélyebb 
cifraság es fény nélkül, s az ázsiai kényelmet 
megszokott zsidóság, puha párnái közül, messiásuk 
példáját utánozva, a puszta homokra terített da- 
rócra heveredett.

Sevi'épen Jeliovával beszélgetett, midőn jelen
ték neki, h ogy hírnök érkezett Konstantiná
polyból.

— Bocsássátok őt elémbe, — mondá a próféta, 
háromszor egymásután érintve homlokát zsolozs
májához, — legyen megadatva neki a dicsőség, 
megjelenhetni Jehova küldöttje előtt.

Nemsokára aztán belépett egy alacsony szőke 
emberke, földig érő fekete talárban; fejét hófehér 
turbán födte és áhitatosnak szinlett arcából két 
tüzes szemgolyó villogott elő , mintha azok ol
vasztó-kemence ablakai lettek volna.

A hírnök keresztbe foná mellén karjait, s lebo
rult a próféta előtt.

— Fölséges küldöttje Jehovának! — kinek ut- 
j.'ban csillagok hullnak és fény sugárzik vissza 
lábad nyomai után, s dicső séges neveddel van meg
telve a lég Hamadántól egészen Budáig; a ki te
remteni segítettél, s most teremtményeid leghí
vebbjeit : Izrael népét megszabadítani jősz ! — test
véreim küldöttek hozzád Konstantinápolyból s 
mig ott minden ajak dicsőítésedre zeng, addig hü 
néped epedve várja isteni személyednek megjele
nését. Tied a világ és a dicsőség fölséges próféta, 
s érdemesítsd Konstantinápolyban esedező szolgái
dat fényes tekintetedre.

Sabatti Sevi el volt ragadtatva, s megfeled
kezvén isteni létéről, saját karjaival emelé föl és 
öleié mega hírnököt és saját ajkaival csókolámeg 
ö t; — aztán kirohant a sátorból, fölállt emelvé
nyére, s onnan tudatá a néppel a hírnök megjele
nésének okát, következő szavakkal végezvén be 
beszédét:

— És most igaz hívei Jehovának, szedjétek 
föl sátraitokat, s induljunk oda, hol a fekete és 
középtenger baráti jobbot szorítanak, s hol Ázsia
és Európa szellője, mint két szerelmes galamb

*
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összebug! Megjött az idő, melyben le kell omlani 
az ottomanok trónjának, föltüzvén a kaiesu mina
retek tetejére Jehovának zászlaját, mert ő az egy 
igaz isten, és Sabatti Sevi az ö prófétája!

A messiás szavait a nép örömrivalgása kö
vette, s nehány óra múlva Konstantinápoly felé 
indult a roppant tábor.

A tengerpartot elérve, a hirnök unszolására és 
lelkesítő beszédjére, de az által is, hogy Konstan
tinápolyi minél hamarabb megláthassa, unszolt ,t- 
ván Sevi, — csupán nehány hívével bocsátkozott 
egy vitorlás sajkán a tengerre.

A fiatal ember keble magasan dobogott.
— Tehát most vagy soha! — élet vagy halál ! 

Az ottomanok trónja hull lábaim elé vagy fejem 
a trón zsámolyához ! — Mindegy ! most, vagy soha !

Ezek a gondolatok verejték-gyöngyöket csal
tak az ifjú homlokára. A part mindinkább köze
ledett és Sevi lelkében megzendült az ábrándos 
dicsőségnek harangszava.

A sajka haladt; — egyszerre a biborszinü al
konyati fényben, magas árbocok vitorlái úsztak 
mint felnyúló karjai egy közelgő fekete pontnak. 
A tenger fölött, siirííbb levegőn át, ki lehetett venni

Aniua. (Fénykép után rajz. Blumberg. L. szöveget a 77l-dik lapon.)

Gyönyörű októberi nap volt! A tenger mozdu
latlanul feküdt medrében mint egy nagy fényes 
test, kirakva zöld smaragddarabokkal : a Darda
nellák apró szigeteivel. Sevi a sajka egyik szeg
letébe húzódott, nemes, férfias tekintetét Európa 
feketélő partszegélye felé fordítván. Az alkonyati 
szél vállára hulló dús fekete hajfürtjeivel játszott 
s arcának lángpirja versenyezett a lemenő nappal.

A sajka haladt, a szél kedvező irányban feszité 
ki a széles vitorlát, s hozzá még az evezők egyenlő 
működése könnyű fecskévé változtatták a kis 
vizi. jármüvet, mely himbálódzva sikamlott tova s 
közeledett Europa felé.

a törökök szultánjának piros lobogóját.
Sevit hideg borzadály futotta végig, de a hirnök 

odahajlott hozzá, s halkan, susogva mondá :
— Nézd, —- az a nagyvezir hajója, ö maga 

jön elédbe, hogy a fény, a dicsőség, mely övezni 
fog, annál nagyobb legyen.

A remény már akkor megvakitotta Sevit, mi
dőn magát arra, hogy Konstantinápolyba menjen, 
elhatározó, s most az a remény nem tett egyebet, 
mint folytató vakító működését.

A sajka elég sebesen haladt, de a közelgő piros 
lobogók, mint piros fecskeszárnyak, szelték át a 
léget, s alig telt bele egy negyedóra, már ki k*he



tett venni a nagy rézzel borított hadihajó tátongó Egész éjjel nem alhatott Konstantinápolyban 
ágyúit, melynek farazatánál a topcsik égő kanócá- senki.
nak fölfelé kanyargó füstje olvadt össze a kékes le- A messiás a hét torony alá záratott, — a bejá- 
vegóvcl. mellett a szultán leghübb katonái, a kapidzsik

Midőn a hajó a sajkához már csak pár száz Őrködtek, de a nép árja annyira nőtt, a tolongás 
lépésnyi távolban lehetett, egy sebes fordulattal oly kiállhatlan kezdett lenni, hogy a nagyvezir
ágyukkal spékelt oldalát forditá a bámuló sajká- bostandzsikat is rendelt a kapidzsik támogatására,
sok felé; egyszerre negyven kanóc hajlott le a sa- — Ennek igy nem jó vége lesz ; — jegyzé meg
létromos szikra sistéregve ért az ágyuk gyulyukain a mufti, — egy fetvát kell kibocsátanunk, mely
feketéid puskaporhoz ; mint apró lidérctüzek lob- a népet haza rendelje és egyúttal biztosítsa, hogy 
bánták föl egy pillanat alatt a pirosszinü lángnyel- profétájoknak még csak egy hajszála sem leend 
vecskék, s a másik pillanatban már egetrázó dör- meggörbítve.
diiles korbacsola föl a játszó hullámokat. Másnap reggel a gyülekezet előtt, kétszáz fegy-

Mire a füst eloszlott, a csolnakot nem lehetett veres janicsárnak az élén megjelent a janicsár aga
egy, a nagyur aláirásávaJLis ellátottjetva fölolva- 

A mint az ágyuk eldördültek, azon pillanatban sása után még szóval is biztositá a népet, hogy a 
fúródott egy kétágú szigony a sajka oldalába, s dicső szultánnak épen nem szándoka a próféta 
egy erős rántással a hajó párkányzata alá voná azt. élete ellen törni, de mindenekelőtt szükséges, hogy 
Mire Sevi zavarából kibontakozott, a hajó födél- a dolog komolyan megvizsgáltassék, nehogy hü 
zetén látá magát. alattvalói csábítások által tévútra vezettessenek;

Az ágyuk bömbölése elhömpölygött egészen — sőt — tévé hozzá az aga, — maga a fölséges 
Konstantinápolyig és IV. Mahomet mosolygva szultán is kész leend messiástok előtt hódolni, ha 
mondá effendijének : annak isteni léte valóságosan bébizonyul.

— A messiás el van fogva! A nép e nyilatkozatra eloszlott ugyan, de a há-
Ezzel azonban nem múlt el minden ! — Húsz zak nyílásain, különösen pedig a seralj felé vezető 

Jánost megégethették, de a huszitákat nem, össze- utcán, mindig lehetett látni kíváncsian kukucskáló 
dönthették a lutheránusok templomait, de a ro- turbános főket, és délután három órakor, midőn a 
mok alól egy szörnyeteg, a lmrmiczéves háború hét torony nehéz vasajtai megnyíltak, és Sevi két 
kelt ki. Ha a nép egyszer el kezd valamit hinni, sor kapidszsi közt a nagyur palotája felé vezette- 
görögtüz lesz az, melynek kioltására egy tenger tett, egyszerre megteltek az utcák ordítozó tömeg- 
sem elég. gél, sokan a földet csókolák ott, hova a próféta

A mint a nép Sabatti Sevi elfogatását meg- sarutalpai értek, mások öltönyeiket szakgaták le 
tudta, a Bosporust egy tábora lepé el a dereglyék- magukról, s mire a menet a seralj kapujához ért, 
nek, a lég vad 01 ditással telt meg, s maguk a kato- az előtéren már alig lehetett mozogni, 
nák is kihívó arccal tekintének a mennyei város És ez mind azt jelenté, hogy csínján kell el- 
kupolái felé, mert a mint mondtuk, a próféta csáb- j bánni a dologgal, 
szavai a mahomedánok közé is behatottak. I (Vége köv.)

. A s z í n n y o m á s r ó  1.
(Jutalomképünk készítésének magyarázatául.)

Egyes kezdőbetűk és szakaszok föliratainak szi A több szinnel nyomás később hanyatlásnak in- 
nes betűkkel díszítése már a könyvnyomdászat dúlt, mindaddig, mig a kőnyomás (litográfia) föl 
feltalálása előtt, a szerzetesek által irt könyvek- nem találtatott. Ez t. i. a könyvnyomdászat irá- 
ben is divatozott és később a könyvnyomdászatba nyában fenyegető versenytárskép látszott föllépni, 
átment. Ily színnyomás első kísérletei már a Fust az idő folyamában azonban a kőnyomásnak egé- 
és Schöffer által 1457-ben bevégzett Psalter kéz szén más hatásköre jutott. — Ezúttal mégis az ak- 
dŐbetüinél vörös és kék színben kiállítva láthatók. kori könyvnyomdászok majdnem mohó tevékeny- 
Ez eljárás tehát majd oly régi, mint maga a könyv- séget fejtettek ki, és minden törekvésük oda irá- 
nyomdászat feltalálása. Később a vörös nyomást a nyúlt, hogy a régiek által használt szinnyomatot 
könyvek rubrikáinál, felírásainál és kezdőbetűinél halottaiból föltámaszszák és a kor igényeihez al- 
használták, s imakönyveknél és naptáraknál ez kalmazva ismét divatba hozhassák, 
még jelenleg is divatozik. így többek közt megemlítést érdemel Schott J,
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Strassburgban, ki 1513-ban „Ptolomäus“ kiadásá
ban Lothringia földabroszát és címerét három kü
lönféle szinben nyomtatta. — Ez ág művelése kö
rül számos német és németalföldi fáradozott. Pond 
Arthur és Krapton György 1730—40-ik év körül 
a könyvekben már nagyobb mérvben használta a 
színnyomást, s Zanetti Antal gróf a múlt század 
közepe felé, valamint Jackson János és Skippe 
György angolok 1743-ik év táján ez eljárást még 
jobban kiművelték.

Ötven évi szünet után Savage Vilmos 1822-ben 
a közfigyelmet is
mét ezen művészi 
ágra irányozta. —
Több , művészi
leg kivitt munká
ja közt megemli- 
tendők a brit mú
zeum több tárgyá
nak hü lemásolása 
és természettani 
tárgyak utánzásai,
u. m. szegfű, pil
langók, papagály, 
tigris, meleg ég
hajlati vidékek , 
tájképek, a Spen- 
cer-család címere 
stb., melyek még 
most Í3 eleven szí
nekben ragyog
nak.

Különféle eljá
rású színnyomá
sok léteztek, me
lyek részint kirnü- 
veltettek, részint 
célirányosabb el
járás által pótol
tattak.

1. A congréve- 
nyomás, egy annakelötte igen kedvelt szín
nyomás , melynek eredetét Congreve Vilmosnak, 
a hadi röppentyűk feltalálójának (szül. 1772-ben, 
f  1825-ben), valamint a hires gépészek: Donkin 
és Vilks nevű társainak köszönhetjük, kik azt 
1824-ki év őszén találták fel. Ezen, akkor igen 
kedvelt ága a nyomdászatnak az angolokon kívül 
leginkább a németek által raüveltetett és tökéletes- 
bittetett. Franciaországban csak a Didot-féle nagy 
üzlet tűnt ki e nemben. Didót hasonnemü munkák 
kivitelére Gouchard-dal egyesülve, e célra külön 
intézetet nyitott.

A congréve-nyomásnál egyszerre több szint le
het nyomni, miután a különféle mintákkal ellátott 
tábla számos szétszedhető darabokból áll, melyek
nek minden egyes része más-más színnel festetik 
be , ezután a tábla ismét összerakatik és lenyo- 
matik.

2. A guilloche-nyomás. A guilloche- és congreve- 
tábla közt csak az a különbség , hogy a guilloche 
egy darabban van és egy vagy több színekben, 
leginkább iris-nyomás által történik. A guilloche- 
tábla készítése egy, Angolországban feltalált és

Franciaországban 
megjavitottgép ál
tal történik, mely 
eredetileg más cél
ra, t. i. szelencék, 
óratokok, éksze
rek stb. díszítésé
re és minták bevé
sésére használta
tott, később azon
ban némi változ
tatással karton
minták (percail) 
előállításához , s 
a könyvnyomdá
szatnál különösen 

alapnyomathoz 
használtatott.

3. Az iris-nyo
más, mely szivár
ványszínű mintát 
állít elénk, szin 
tén egy nyomás 
által történik. A 
festékdörzsölö kö
vön t. i. a vörös, 
narancsszin, sár
ga , zöld, világos- 
és sötétkék s 
violaszin festéket 

egymás mellé finomul kikenjük. A feladó-hen
ger által a forma befestetvén, lenyomatik, mely el 
járással a színek egymásba folyván, a legmegle
pőbb szinárnyalatot nyújtják.

4. A könyvboritékok alapnyomásához 1825-ben 
külföldön „Tárót“ nevű összeszedhető cifrázatok 
találtattak fel és használtattak, mely eljárás 1834- 
ben és következő években Budapesten is divatazott. 
Ily cifrázatok a kártyák hátrészéhez hasonlítottak. 
— Jelenleg az ily cifrázatok annyira tökéletesítet
tek, hogy értékpapírok másolhatlan alapnyomatá
hoz használtatnak. Emich Gusztáv m. tud. akad-

!



H A Z Á N K  S A K Ü L F Ö L D . 7 7 1

nyomdájában jelenleg a Magyar Földhitel intézet 
valamennyi értékpapírjai, mint: a zálogjegyek,jö
vedékjegyek, pénztári utalványok stb. ily alapnyo
mattal láttatnak el. Ezen cifrázatok 16-szór ki
sebbek mint a régiek voltak, s ime ilyenfélék:
s x  x л * x x x ,  azért velük a legkülönfélébb minták 

szedhetők, mint azt a 770-dik lapon levő ábránk 
mutatja.

Hazánkban a congréve*, guilloehe- és iris-ny опь 
tatást 1833-ban Länderer Lajos pozsonyi és pesti 
nyomdatulajdonos karolta föl ; azonban már 1837- 
ben e münyomássai, költséges volta miatt, föl
hagyni kénytelenittetett. — Pesten Mihálovics 
nevű fametszö (xylogragh) már mintegy 8 év óta 
bir külön szabadalmat színes képek nyomtatására. 
Huzamosb Idő óta egy gép feltalálásán működik, 
melyen véleménye szerint 6—8 szint lehe tne egy
szerre nyomni, de eddig még semmi sikert nem 
volt képes előmutatni.

A magyarországi szinnyomatok közt különösen 
megemlítésre méltó a Szt.-István-társulat által 
1857-dik évben 100 példányban nyomatott „Er
zsébet Album“, mely majdnem 7000 írtba került. 
Nyomatott Kozma Vazulnál, Kocsi Sándor akkori 
ügyvivő által.

5. A színes képnyomás. Miután ezelőtt a réz- és 
kőnyomatu képek, valamint a nagyobb famets ze- 
tek színezése viz-festékekkel történt, melyek idő
vel részint elhalványultak, részint fényüket az 
idő változása folytán elveszték, s ezen kívül e 
célra nem is volt minden papír alkalmas, másrészt 
pedig e munka jó kivitele sok költségbe került: 
ennek folytán már huzamosb idő óta különféle kí
sérletek tétettek, a képek különféle színekben! ki
vitelét a könyvnyomdái sajtóra átültetni.

Az előre törekvő és semmi áldozatot nem kí
mélő angoloknak, ezek közt Baxter Györgynek 
Londonban sikerült e művészi ágban a legtökéle
tesebbet elérni, ugyannyira, hogy könyvnyomdái

f sajtón készített képeit az eredeti festménytől csak 
I többszöri vizsgálat után sikerül megkülönböztetni.

Ezen eljárás soká egészen, és részenként jelen
leg is titokként őriztetik, de több németországi 
míínyomda e titok birtokába jutott, és igy terjedt 
el az Franciaországban is.

Magyarországon az ily utón készült első kép a 
„Ilazank s a Külföld4* ez idei, „DoboziLÍ cimü in
gyen mümelléklete.

E mülap eredetije, Adámosi Székely Bertalan 
által olajba festve, a nemz. múzeumban van, mely
nek részére lánghi gr. Zichy Ferdinándné felszólí
tására Fehérmegye (mint hol az esemény történt) 
lelkes hölgyei vásáriák.

Ez eredetiről a művész egy kisebb példányt ké
szített vizfestésben (Aquarell), s erről rajzolta fára 
—1 az alapszínek szerint mindeniket külön — 
Knofler Henrik ur, s ugyancsak az ő fametsző-in
tézetében vésettek is ki azok fába, 10 külön lapra.

E nemben Magyarországon ez az első efféle na
gyobb mü , melyet a könyvnyomdászat kiáliit, s 
melynek színes nyomása nem kőlapokról (mint ed
dig szokásban volt, s melynél a színek soha ily 
elevenséget nem mutathatnak), hanem fametszet
ről, s részben kézi-, részben gőz-gyorssajtón esz
közöltetett a kiadó Emich Gusztáv nyomdájában.

Hogy mennyi nehézséggel jár az ily többszi nü 
mülap fametszeteinek s nyomtatásának kivitele, 
arról tájékozásul legyen elég megemlíteni, hogy a 
10 alapszínnek fametszetei olyformán keresztezik 
néhol egymást a nyomásban, hogy ez által mint
egy 24 szinfokozat (az átmeneti színek) áll elő , s 
hogy ezenkívül az egyes alapszíneknek többféle 
festékből a kellő arány megtartásávali keverésére, 
higságára stb. stb. folytonosan a legnagyobb gon
dot kell fordítani.

Közli Szabó József,
könyvnyomdász.

A bánáti bányavárosok, nyers ércek termelése és ipar tekintetében.
v.

A stayerlaki nagyszerű kőszéntelepek között 
azon becses vasérc, az úgynevezett agyagos vaskő, 
mely Moravicán és Resica közelében létezik, Aninán 
is nagy mennyiségben fordul elő. Ez a társaságot 
arra bírta, hogy ott a kőszén színhelyén, Stayerlak- 
tól kis félórányira, Anina nevű völgyben vasgyá
rat állítson fel, mely nagyságára és gyártmányai 
mennyiségére nézve az osztrák birodalomban lévő

minden vasgyárt felülmúljon. A vasgyár szerke
zete olyan, hogy a három óriási vasolvaszto kohó 
mindegyikében évenkint kepes 600,000 mazsa 
vaskőből a vasat kiolvasztani. A vasköolvasztás- 
nái kiszabadult gáznemek a gőzkatlan fűtésére 
fordittatnak, mely egy gőzgépet hajt, mely részint 
a vaskohók nagyszerű hengerfuvóit, részint a 
gyár egyéb gépeit mozgatja.



A szászkai vízesés. (FSnykóp után rajz. Blumberg.)

Francois rendszere szerint .vannak alkotva, mi 
abban áll, hogy az egyik kemencéből kiszálló 
gáznemek csatornákon át a másikba vezettetnek, 
hol égésök által az ebben levő kőszén hevitését 
eszközük. A nyers vas további feldolgozására 24 
kavaró kemence szolgál, melyeknek műhelye a 
vasolvasztók műhelyével közvetlen összeköttetés
ben áll.

vassínek előállítására van alapítva, mert a társa
ság az aninai nagyszerű vasgyár fellálitásánál 
a részint Magyarország déli vidékein, úgy Er
délyben, de a Duna-fejedelemségekben és Aus
tria délnyugati részében is még építendő vasúti 
vonalokra számított.

Aninában még egy más gyár is van felállítva, 
mely az ott bőven előforduló kőszén-palából des-
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Tuareg’. (Lásd szövegét a 774. lapon.)
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tillatió segélyével kátrányos olajt választ ki. Az 
ezen nyers olaj kiválasztására szolgáló kemencék 
száma szintén 60, és esen kátrányos olaj további 
tisztázására és finomítására, a mint már említet
tük, Oravicán van az úgynevezett photogén - és 
paraffin' gyár, mely az olajat annyira finomítja, 
hogy szükség esetére ételek készítésére is hasz
nálható. Újabb időben ezen olaj kelendősége min
denfelé terjed.

Oravicától 3 órányira dél felé, a hajdan hires 
szászkai rézbányák fekszenek, hová e nyájas 
hegy-völgyes vidéken jól épitett ut vezet.

Szá3zka-bánya magas hegyek közé szorítva, 
hosszú hegyszorosban fekszik, de Román-Szászka 
evvel szoros összeköttetésben lévé% kinyúlik nyu
gatra egy széles völgyre, melyet a Néra vize mos. 
Keletnek a hegyláncolat továbbra húzódik és foly
tatólag a regényes almási hegységen át a határ
őrvidéki területre, innét egy részt Mehádiára s 
onnét Erdélybe, más részt a Duna felé veti ága
zatait

Ezen hegyek részint syenitporphir, ré szint 
mészkőből állanak, mely utolsónak sziklái az él- 
mállásnak ellenállva, a hegyek ormait és csúcsait 
alkotják.

A rézércek syenitporphirban találtatnak és tiszta

nyereménye az itteni rézbányáknak körülbelül 
évenkint 1000 mázsa.

Megjegyzendő, hogy Szászka-bányának gyö
nyörű sétányai vannak, melyet a város lakosai, vala
mint az idegenek is használnak.

Szászkától dél felé 4 órányira fekszik Uj-Mol
dova, a bányavárosok legszélsője. Itten a társaság 
egy kénsavgyárt állított fel, melynek ólomkamrái
ban az úgynevezett „angolu kénsavat vaskóvand- 
ból készítik; termelése évenkint 8000 mázsára 
rúg, és ez annál nevezetesebb, mert jelenleg Ma
gyarországon ez az egyetlen kénsavgyár.

Uj Moldovától y2 órányira fekszik O-Moldova, 
közvetlen a Duna mellett, mely hatalmas folyam 
itt már oly széles, hogy a túlsó szerb részén alig 
lehet a tárgyakat puszta szemmel kivenni.

Innét indul ki a hires Szécsenyi-ut, mely mindig 
a lsgre'gényesebb tájak és érdekes régi emlékek 
mellett Orsováig vezet.

A bánsági bányavárosok ezen rövid leírásából 
látjuk, hogy hazánk e vidéke nagyszerű ipar és 
kimerithetlen nemzetgazdagság minden kellékei
vel birand és csak kedvezőbb állam és kereske
delmi viszonyok beálltára vár, hogy telepvényei, 
melyekbe a társaság már számos milliónyi tőké
ket fektetett, dúsan adományozzanak.

Asbóth b a jo s .

A t II í
E néptörzs, melyről a Leo Africanus név alatt j 

ösmert régi utazó is megemlékezik, azt targd-nak 
nevezvén, a vegyültvérü mórból átmenetet képez 
a négerbe s az algíri Szahara déli részén tanyáz.
— Az említett régi utazó következőleg szól 
róluk:

E nép rendezetlen társadalomban él. Ruházata 
darab gyapotkelméböl áll, mely testének legna
gyobb részét leplezetlenül hagyja. Némely férfi 
közülök darab fekete kelmét turbánmódra teker 
feje köré, de azzal egyszersmind arca alsó részét 
is befödi, mert illetlennek tartja, hogy szája ki
lássák, s e szokás - miként Couverehel Alfréd 
eredetije után metszett képünkön látható, — ma is 
divatozik náluk.

Előkelőik gyapot vagy vászonból bő kék inget 
viselnek, mit a kereskedők Nigritiából szoknak 
ide hozni. Egyetlen paripájuk a teve, melynek 
púpján van a nyereg. Nevetséges az ilyen lovag
— mondja Leo Africanus, — mert ez lábait majd 
paripája nyakán veti keresztbe, majd meg kengyelt 
pótló szíjakba dugja. Sarkantyú helyett rövid, he

a г e g.
i gyes botot használ, meylyel a teve vállait szur- 

kálja. A teve orrát át szokták fúrni s abba dugják 
a zablát.

Életmódjuk nagyon egyszerű — sátrak alatt? 
vékony gyékényeken alszanak. A kenyeret nem 
ismerik; reggel egy tökhéjnyi fris tevetejet, este 
pedig vajban vagy tejben főtt aszalt húst esznek. 
Foglalatosságuk a vadászat, s e nép vendégsze
rető, bár ezen erényét ritkán van alkalma tanú
sítania.

Clapperton ángol utazó majdnem ugyanígy ir 
a tuaregekről, kik szerinte — bárha folytonos 
közlekedésben vannak arabul beszélő szomszé
daikkal, — rendszerint csak saját nyelvüket be
szélik, bárha e nyelven sem nyomtatott, sem írott 
könyvük nincs. Fővárosuk Gkat, melynek házai 
tiszták, mecsetje pedig akármelyik fezzáni mecset
nél szebb. Midőn Clapperton a városban sétálga
tott, igen sok tuareg növel találkozott, kik a vég
ből jöttek eléje, hogy lássák a fehér európait; ezek 
vigtekintetüek bátrak s jobbára csinosak is voltak.

A tuaregek törzse magasabb szellemi tehetsé-
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gekkel is meg van áldva, mert az idegenek iránt 
nemcsak barátságos és jó hajlamú, de a mellett él
ményeit a móroknál sokkal értelmesebben bírja 
elbeszélni. A tuareg nők kardalai igen kelleme
sek, de nyelvük kemény és darabos. A sziklafala 
kon látható Írásjegyeik majd balról jobbra, majd 
megfordítva, majd meg felülről lefelé olvasandók.

Megjegyzendö azon különös szokásuk, ha csa
tába indulnak, harcosaik legnagyobb része öltö
zete alatt vastag gyapotrétegeke t visel, sőt még 
tevéjét vagy lovát is ellátja efféle gyapotpáncél
lal, hogy azon a néger törzsek mérges nyilai ne 
hassanak keresztül.

Régi  magyar  l eve l e k .
Kiskomárom várának alkapitánya, Túrós Mik

lós következőkép irt a nagymányokiakhoz, hall
ván, hogy ezek törvényes földesül oknak, a pécsi 
nagyprépostnak, kiJN agy-Szombatban lakott, — 
adót küldöttek. *)

I.
Ti mányoki jobbágyim, csak azt akarom értés- 

tekre adnom, mivel hogy vettem eszemben, hogy 
földes urat keresni mentetek , holott tudjátok azt, 
hogy nem más, hanem én vagyok s voltam ura 
tok, de mivelhogy meg nem böcsültetek, sem ura
toknak nem véltetek, hanem ti íölöttem idegen 
urat, a kinek semmi köze nincs hozzá, kerestek ; 
de meglátom ki vészén ki kezemből, mert nem in 
gyen birt jobbágyim vagytok, hanem pénzemen sze
reztelek benneteket ; raeghigyjétek, hogy ha Isten 
halálomat halasztja, kikeresem közülietek az ur- 
keresöket, bizony elhigyjétek, ha ez levelemet ve- 
vén, s az adótokat sietséggel föl nem hozzátok, 
100 írt bírságot veszek rajtatok, ezt el ne mulasz- 
szátok, ha kárt nem akartok vallani. Isten vele
tek. Datum Komár. 29 die Mártii 1651. A ti jó- | 
akaró uratok Túrós Miklós hadnagy. P. S. Csapó ;

István, erről talállak meg, hogy a minemü selyem- 
övet nekem Ígértetek, szent György napjára meg
kívánom hogy meghozzad.

._...._  _  __ II.
En pénzemen vettelek meg benneteket és a ti 

vélekedéstek szerint mód soha abban nem adatik, 
hogy én helyettem más urtok lehessen, ha Isten 
halálomat halasztja. En ugyan magamban már 
úgy arányoztam volt, hogy ellenetek való harago
mat leteszem, és veletek békességesen leszek, de 
lám mennél jobb hozzátok vagyok, annyival csak 
semminek véltek, de megmutatom, hogy uratok 
vagyok és hogy nem más az uratok, hanem én va 
gyök, noha most is megalkudtam volt az vitézek
kel 100 tallérban felőletek, de meg úgy esett hí
remre, hogy az adó még közietek vagyon, hagyom 
azért és parancsolom, hogy ez levelemet vevén, 
minden haladék és fogyatkozás nélkül az adót 
sietséggel fölhozzátok , ha kárt nem akartok val
lani , mert ha föl nem hozzátok az én kevés adó
mat , bizonyosan rövid nap megbánatom veletek. 
Isten veletek. Datum Komárom, 23 die Maii 1651.

Levé l  J e r s e y - s z i g e t r ó l .
( Nov. 24-dikén.)

(A politikus fantáziája.— Prometheus. — Jerseyt kagyló s balatoni kecskeköröm. — Francia gróf mint tanár. — Tihanyi 
emlék és bakonybéli leneseké Parisban. — Mentő-koszorúk a tengeren s a — Dunán f — Egy szó Pest főkapitányához. — 

Ablak beverő asztaloslegények s fejbeverö kortesek. — Fogság vagy pénzbüntetés. — A hazáról. — Uj operaház.)

Az itteni szabad bankok, valamint a részegesség 
elleni törvény hatásának tanulmányozása vegett 
kissé hoszasabban mulatván a kis szigeten, csak
nem mindennapa tengerparthoz el elballagok, s 
dacára positiv természetem s azon szokásomnak, 
miszerint, a mint re pülni kezd , azonnal szárnyát 
szegem képzetemnek, őrizkedvén politikus lé 
temre a költői tehetség elhatalmaskodásától, 
dacára, mondom, ennek, a fájdalom s boszankodás

mégis olykor-olykor az ábrándok honába hajta
nak. Elmondom önnek, szerkesztő u r , mi képek 
tűnnek fel ilyenkor szemeim előtt.

Ott, ama meredek sziklaszálon, melyet áradozó 
habok körülfolynak , egy férfiút látok láncokkal 
leszegezve. Prometheus, úgy-e bár, ki lenne más ? 
Prometheus iszonyú kint szenvede : az isteni tűz 
birtokában, a helyett, hogy világítani mehetne véle, 
keze lába megkötözve, dereka kőhöz szegezve, s 
mája, — miért nem szive ? — kegyetlen olyv ál
tal marcangolva, Irtóztató! S mégis ennél az én*) A pozsonyi levéltár eredetijének másolatai.
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emberem többre van kárhoztatva. A görög hitrege 
hősét csak saját bűnének tudata — ha ugyan bűn, 
a mit elkövetett szegény — s tehetlenségének ér
zete sújtja lelkileg; az  ̂öly v csak testi szenvedést 
okoz: az, kit én fedezek fel amott, testvéreit látja, 
anyjok szárnyai alatt, törékeny csónakon evezni. 
A révhez vélve közeledni, örömtől lelkesülten fe
szítik ki a vitorlákat, melyeket kedvező szél erő
sen dagaszt. De ime, zátonyok esnek a naszád út
jába; a szerető vérrokon megpillantván azokat, 
„vigyázz“-t kiált a vészt vagy nem gyanító vagy 
megvető utasoknak. De hangja gyöngébb, hogy- 
sem elhasson odáig. Hangcsöért eseng, s kérelme 
teljesül. De a mint a „vigyázzatok a zátonyra“ szó
kat kiáltja belé, „a zátonyokra amott délre s ke
léten“ a hangszer néma marad mint a sir. Csak 
akkor szólal meg a szerencsétlennek kezében, mi
kor egyebet kiáltoz, haszontalant. Dalt zengeni, 
igen, arra jó, s oly szívesen hangoztatja: Cserebo
gár, sárga cserebogár. — Lám, ilyen az én Promé
theuszom ; melyik már a boldogtalanabb ? A régi 
csak magára szenved, egyszerűen: az uj hozzá 
övéit Í3 látja veszélyben s testvérei s anyjáért re
meg untalan, a nélkül, hogy intése eljutna hozzá- 
jok. Kinek adjam képzetemet kínzó hóhér gya
nánt, kinek ? *)

De hagyjuk Prométheuszt, az Öreget és az újat 
is ; úgy kell nekik , miért gondolnak mások bajá
val. Szedjünk inkább csiga-bigát, mivel már a ten
gerparton állunk. De én még a csigánál is más
hova gondolok, s a jersey-i kagyló azt a kecske
körmöt juttatja eszembe, melyet a Balaton partján 
találtam. Nem tudom, minek nézik azt a magyar 
természettudósok; Archiac algróf, a francia Insti
tut tagja s az őslénytan tanára a növénykertben; 
(lám, itt vicomte nem szégyel tanítani^, az érintett 
ásatagot congeria triangularis vagy congeria ungula 
caprae-nek nevezte, azon mutatvány után, melyet 
egy Párisban lakó honleány tavaly magával ho
zott Tihanyból. Azt a lencse-forma kövecset pe
dig, mit Bakonybélben kapott, congeria suhglobosá- 
nak hívta a nevezett tudós , hozzá tevén , hogy a 
tóban is kell ilyennek lennie.

A partról a kikötőbe vetődöm, s itt nézegetem,

*) Oly sokáig voltak e hangcső vek — a lapok — néma
ságra kárhoztatva, hogy nem csodálhatni, ha azokon most 
mindenki elébb a saját nótáját igyekszik elharsogtatni, 
egyébiránt is emberi dolog lévén, hogy mindenki a saját nó
táját tartsa legjobbnak, legszebbnek. A mi minket ille t, mi 
kész örömmel engedjük át lapunkat hangcsöül, hogy azon át 
a tengeren túlról érkező szavakat is meghallhassa közönsé
günk ; ha azonban egyes hang mégis a csőben reked, annak 
nem mi vagyunk , hanem a nem egészen kedvező időjárás 
az oka. Szerk.

hogyan rakják meg a hajókat mindenféle gépek 
segítségével, s mikép ürítenek ki másokat. De a 
mit minap közelről megvizsgáltam s Önöknek le
írni eltökéltem magamban, az az úgynevezett houée 
de sauvetage, magyarul mondjuk mentő koszorú. Ez 
mintegy két láb átmérőjű karika, parafából, nád
dal körülfonva s viaszos bőrrel bevonva. Rendel
tetése pedig, hogy mikor valamely tengerész a 
vízbe hull, azt a hozzá kötött kötéllel, melynek 
másik végét a segélyt adó megtartja, utána dob
ják. Ebbe fogózva, ha nem tud is úszni, darab ide
ig a felszínen tartja magát, s addig a csónak 
hozzá siethet. Ilyen mentő koszorúk nemcsak a 
hajókon, hanem a kikötőkben is fel vannak akaszt
va szegekre, a honnan egyszeribe levehetni, a mint 
valaki vízbe hull. Nem lehetne-e vájjon ilyen sze
reket a budapesti lánchidon is tartani ? Minap va
lamely szerencsétlen, alig hogy belé ugrott a vízbe, 
legott megbánta szándokát s ki akart szabadulni; 
voltak is, kik a hídról nézték s kiabáltak segítség 
után, de a sajka, mely feléje tartott, egy pillantás
sal későn érkezett. Ha mentő koszorúk vannak a 
hídon, ez ember életben marad. S hány nem ug
rik éven át a lánchidról a Dunába, s hány nem 
bánja meg tettét azonnal ? De nem mindig lévén 
valaki a hídon, különösen éjnek idején , a pillérek
hez is, alul ezeken, kellene ilyeneket hosszú köte
leken alkalmazni, úgy, hogy a hajózás ne legyen 
akadályoztatva általuk. Uram, uram, városi kapi
tány uram, vegye kérem ezeket figyelembe, ha 
ugyan kezébe kerül a „Hazánk s a Külföld.“

S mivel már szemben vagyunk egymással, egy 
másik dologról is szabadjon önnel nehány szót vál
tanom.

Az asztaloslegények betörvén Ybl építész abla
kait , huszonnégy közülök, ki hosszabb , ki rövi 
debb időre bezáratott. Ilyen kihágásért Angliában 
alkalmasint csak pénzbírságra Ítélték volna el 
őket, s a tettenérés esetét kivéve, Ítélet előtt bizo
nyosan el nem fogatnak, hanem szabad lábon vé
delmezik vala magukat. Mezőkövesden a válasz
tók összeverekedvén, G3 embernek fejét zúzták 
be, s a sérültek közül három rneg is halt. Ilyesmi
ért polgárisuk országban legalább is több évi bör
tönre Ítélik a tetteseket. Hasonló kihágások, csak
nem emberhaláltói követve, történtek még Abony- 
ban, Vácon és Tornaiján, de hogy azért bűnhőd
tek volna . . . „Pálma nem adta elő.“ Csak ez 
utolsó helyen fogtak el egyet, ki puskájának vé
letlen elsülése által egy nő halálát okozta, s tették 
le a bírót, mivelhogy maga is részes volt a vere
kedésben. Igaz, amazok csak asztaloslegények 
voltak, emezek választók. De mi azért szabadelvű



emberek vagyunk s a törvény iránt tisztelettel vi- Pesten külön dalmüház. Szűk talán már a nemzeti 
seltetunk. N o d e  felek, ez se fog odáig elhallat- színház s elég közönség van egy újnak számára V 
szán., azért hát . Cserebogár sárga cserebogár. Korántsem, egyre panasz van az üres padok ellen.

Lássa uram én önökkel e ek, kommunikálok, | Hogy élhetne meg ott kettő, a hol egy is csak ten- 
habár ötszáz ménfőidre lökött ,s el a végezet. Fá- | gödik? Tudják-e, mi lenne a külön operaház kő
höz hasonlítok, melynek ágai, törzse, a szomszéd | vétkezése? Az előbbinek, tehát a nemzeti dráma
kertben merednek, mialatt gyökerei amott fenek- ; és vígjáték bukása, annál inkább, mert az úri vi-
lenek. Onnan szívok én leginkább tápot, virulva, ; lág, divatból-e vagy Ízlésből, az operának adja az 
mikor az anyai földet jotevo esők áztatják, s lierva- ] elsőséget. Azt nem akarhatja hazafi. De, hogy euró- 
dozva, nnkor aszály szárítja az édes talajt. A gyű- j pai nagy, vagy főváros legyen Budapest, dalszin- 
mölesöt is, m. kevés ágaimon terem, oda szeret- ; házzal kell birnia, mondják. operával igen de 
nem szórni mind haza, szintúgy sajnálva, mi abból akár külön házban hallgassuk azt, akár a dráíná- 
a szomszéd kertbe hull. Mások, a nélkül, hogy val vegyest, az mindegy. Ha csak a mostani ének 
azért hutelenekké lettek volna, polgárjogot keres- | fog zengeni az uj operaházban, csak tartományi 
tek itt am ott: én nem kerestem uj hazát s nem is város maradunk bizony mi. Olyanok után beszé- 
fogok, mig becsület viselni a magyar nevet. A lek, kik dologhoz értenek és pártatlan birák. 
francia, az angol trónok fényesek, s én mégis opera tömérdek pénzbe kerül, mit csak gazdag és
egyikért se mondanék le rólad, én hazám! nagy városok adhatnak. Pártoljuk, segítsük azt az

De félre az érzékenységgel, félre ! Asszonyok egy házat, mely fennáll, s ha majdan igazi jó erő- 
dolga az, nem férfié. Folytassuk a levelet, ha tét- két neveltünk vagy szereztünk magunknak és bi- 
szik, vagy inkább fejezzük be nehány szóval egy unk fentartani kettőt, ám építsünk akkor operát, 
másik tárgyról. de ne előbb.

Több hírlap azt az indítványt teszi, épittessék I rá n y i Dániel.

E g y  h é t  t ö r t é n e t e .
— Novemb. 29. —

Végre megtollatlanodtunk. A büszke, kihívó csak úgy éltetik, mint igénytelen „képviselő jelöl-
pártjelvények eltűntek kalapjaink mellöl, s asz- tét,“ holott ma már jóval több, t. i. a városnegyed
talíiókba , vagy legfölebb is gyermekek kezébe közörömre megválasztott képviselője; mig a 
kerültek — játékszerül; a zászlók nagy részét szi- szomszéd falragasz lármásan virító vörös betűi 
nevesztve bevonták, hogy ne hirdessék többé sem a Ráth Károlyt nem átallják folyvást „Lipótváros 
diadalt, melyet úgyis mindenki tud már, sem a ku- képviselőjének“ hirdetni, holott sohasem is volt
darcot, melyei jobb minél hamarább elfelejteni; egyéb, mint egyszerű képviselőjelölt. Az idő meg-
vendéglők, csapszékek visszaestek a régi minden- hazudtolta mind c szerény, mind e fennhéjázó fal- 
napi érdektelen zsibongásba, s az • ragaszokat, s örülhetünk rajta, hogy ezúttal tiszt

jében ily igazságosan járt el.
„Európa“ (is) csöndes, újra csöndes I m , , , , , , ,  , .,” /  1 ul vagyunk tehat a pártoskodasok zaján, s a
Lezűertak „moreradalmai“ n  , .. , , L ,b ” ö fiatal főváros egész buszken ragyoghatna a nap

a sajtó ellen , mely merész volt az első magyar sugarában, (ha ugyan az örökös téii köd megen-
hirlapiró érdemeit fennhangon emlegetni; nehány gedné neki ez örömet,) hogy a jövő országgyülé-
napon át még a siirü köd és téli eső is azon vol- j sen kitűnő egyéniségek által lesz képviselve.
tak, hogy fátyolt vessenek a múltakra, s legalább Csalódik azonban, ki azt hinné, hogy a fővárosi
az utcaszögleteket szépen kimosdassák az idejö polgárság kifáradt e lármás mozgalmakban, s most
két múlt „éljenző“ falragaszoktól. Csak nehány az eredmény babérain pihen. Ellenkezőleg, most
maradt fönn ma is még a Lipótvárosban, tán hogy engesztelőd esi ünnepeket rendez, egy nap Kémény
egy darabig, a mig t. i. az utcagyerekek lenem Zsigmond, másnap Gorove István, majd meg Szent-
szurkálják büszke magasukból, fennhangon iga- királyi Мог a halottaiból föltámadt politikus
zolhassák az írás igéit, melyek szerint : „a sze- — tiszteletére, hol a szemközt küzdött felek, mint
rénység felmagasztaltatik, s a fennhéjázás meg- Homér hősei az ütközet után, kicserélik — nem
aláztatik.“ íme itt, ezek a remény színében sze- fegy verőiket, hanem áldomásaikat.
rénykedő zöld betűk Kemény Zsigmondot most is l A rövid időközt, mely a választási veder bezá-
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rása s az országgyűlés megnyitása közt fekszik, 
most ily banquettek békés zaja tölti be.

Egyébkint most már igazán nem a mának élünk, 
hanem a jövendő napoknak.

A máskor „zúzos44 december oly ragyogva fog 
beköszönteni hozzánk, mintha a tavasz minden el
rablóit ékességeit visszahozná magával. Ünnepek, 
fény, pompa, élénkség árasztják majd el a folyam 
két partját. Virágok fognak tarkálni, ha másutt 
nem, legalább az ünnepi szónoklatokban, s ezüst- 
hangú pacsirta fog zengeni, nem ugyan a levegő
ben, hanem az uj-téri színpadon.

Patti Carlotta — legalább névben — már is 
mindenütt jelen van az utcaszögleteken, s a lapok 
hírei és hirdetései közt. — Szerencse, hogy nagy 
érdekek időszakában köszönt be hozzánk, külön
ben az ég sem óvna meg bennünket attól a jár
ványtól, me^et Patti-láznak neveznek. így azon
ban, midőn sokkal hatalmasabb hangok verse
nyére várakozunk, nem kell félnünk, hogy a lel
kesedés árja nagyon is messze ragad bennünket, 
mert nincs olyan ezüst hang, (igy nevezik a Pat
tiét), mely most annyira az égbe röpitne, hogy 
megfel dkezzünk a prózai föld ama fontos kérdé
seiről, nelynek eldőltétől mindnyájunk jobb jö
vője függ.

Ekkép pére Dumas is roszul választá ki az 
időt, melyben Magyarország fővárosát megláto
gatja. Ha pár év előtt jo, ama meddő, szomorú 
napokban , midőn a népszínház diszitvényei ké
pezték a főváros legfőbb eseményeit, bizonyára a 
magyar vendégszeretet egész fényűzésével vesszük 
körül, s oly lakomát csapunk neki, mint egykor 
Ira Aldridgenek; akkor kétségkívül a hires ro- 
mancier leendett az idény hőse, mig most aligha 
lehet több, mint országos ünnepélyeink egyik ér
dekes nézője.

Különben is a hírek, melyek az ő bécsi „cau- 
serieu-jeiről érkeznek, nem alkalmasak nagyon 
felhangolni a közérdekeltséget. Az első személy 
az öreg ur szemében mindig csak saját énje, s be
szélgetései nem egyebek, mint változatok ugyan
azon tárgy, t. i. tulajdon élete fölött, a mit pedig 
kedély és szellemdús „Emlékirataiból4* úgy is 
eléggé ismerünk. Történet, irodalom, adomák, ész
revételek, Shakspeare, Göthe mind csupán az ő 
egyénisége, mint központ körül forgó csillagok. 
Ily maga magáról való beszélgetéseknek pedig a 
mi komoly közönségünknél nem igen jósolhatunk 
nagy sikert, miután hasonló élvezetekben belépti dij 
nélkül is mindig részesülhetünk, ha ugyan szeren
csénk van egy-egy merész képzelrnü fiatal költőt,

önmagába szerelmesedet színpadi királynőt vagy 
sokat utazott tudóst ismerőseink közé számítani.

Az első estének még meg lesz a maga vonzereje, 
mert ki ne szeretné látni azt az eleven képzelrnü 
örökifjú irót, ki három évtized óta úgy dobálja 
agyából a regények, úti könyvek és színdarabok 
halmazát, mint egy kis vulkán a szikrákat, — de 
ha e kíváncsiság egyszer ki lesz elégítve, akkor 
félni lehet, hogy vajmi kevés hallgató jut a „cau- 
seriek“ számára, noha kis Pestünk is számíthat 
arra a bókra, melyet Becs kapott, hogy t. i. Eu
rópa első városa. Ha a büszke Sertorius egykor 
mondhatá, hogy „Róma ott van, a hol én vagyok“, 
mért ne tarthatná Dumas is világrészünk első vá
rosának mindig azt a helyet, a hol ö muiat.

De ha nem Ígérhetjük is a hires regényírónak, 
hogy pesti útját rózsákkal fogjuk szegélyezni, — 
miután a rózsákat ezúttal mások számára tépik le,
— a nemzeti színháznál még is részesíthetnék egy 
kis kitüntetésben, előadván ittléte alatt valame
lyik jobb müvét: „ Antonyt44 vagy „A skót nemest“, 
(ez utóbbit azonban korántsem az „Egy nagyra 
termett férfiú44 cimü Szigligeti-féle szabad fordí
tásban.) Oly iró, kinek müvei egy időben jelenté
kenyen gazdagiták a színház játékrendjét és pénz
tárát, ennyi figyelmet — tantieme helyett köszö
netül — mindenesetre megérdemelne, midőn épen 
falaink közt időz. Itt legalább nagyobb közönsége 
lehetne, mint „csevegésein.“

A pestiek különben annyira bele merültek most 
a politikai élet árjába, hogy még a pbilharmoniai 
hangversenyek sem birnak rájok oly nagy vonz
erővel, mint tavaly. Pedig Erkel és zenekara múlt 
vasárnap is oly érdekes műsorral álltak elő, hogy 
tolongástól tartánk. Ellenkezőleg, a kisebbik ter
met, melyre máskor szükség volt, ezúttal ki sem 
nyiták, s több zártszék sor maradt nőtlenül és gaz
dátlanul.

E hangverseny hatása különben — valljuk meg
— bágyadtabb is volt, mint a többieké.

Schuman Róbert Őt szakaszú symphoniája, mely
nek előadása egy teljes óláig tartott, — teli van 
ugyan költői gondolatokkal, de nem bir a nagy 
müvek egyöntetűségével. Egy zenei tömkeleg, 
melyben nehéz megtalálni az egység fonalát. Min- 
denik része, kivált a harmadik és negyedik, igen 
szép, de csak egymás mellé* vannak téve, s nem 
egymásból folynak. Mendelsohn „tengercsöndje és 
szerencsés hajózása44 egy finom zenei kép, melyet 
szabatosan és kifejezöleg adtak elő. Weber egy 
kedves magándalát az „Euryanthe“-ből Panliné 
asszony friss hangjának egész bájával éneklé. 
Beethoven első számú „Leonora“ nyitánya tele
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van zenei velővel, dallammal és hatalmas harmó
niával, hanem a Schubert „Indulója“, (akármily 
hatáskeresöleg hangszerelte is Liszt Ferenc) min
den tűz és lelkesedés nélküli mü, mely után szí
vesen indultunk — hazafelé. Miután a zenekar 
Wagner Rikhárd ittlétekor sok kitűnő müvet be
tanult és előadott az ö hatalmas szerzeményeiből,

mért nem ismételnek egy etmást azok közül? A 
„Lohengrin“ menyegzői zenéje kétségkívül tíz
szer nagyobb hatású lett volna, mint a Schubert 
indulója, e kedves dalköitőé, ki arra született, 
hogy elbájoljon, nem pedig hogy lángra gyújtson.

V a fin a i K á ro ly .





hatva azon áldásoktól, melyeket teremtményeire
áraszt---- Mi, Boy ton John tudor Syracusából és
West Jenkins Mari St.-Luisból, a házasság szen
telt frigyére léptünk, s különösen ígérjük, hogy 
egymást becsülni és szeretni fogjuk“ . . .  Megjegy
zendő, hogy a szerződés aláírását szertartásos es- 
ketés előzte meg megindulásuk előtt.

— (Különös szerelmi pi óba) történt Tennerisben, 
Franciaországban, hol egy fiatal házaspár sétált az 
Arma^on partján. — Sétálás közben a nő azt 
kérdezte férjétől: „Tudsz-eúszni édesem“? „Nem!“ 
volt a válasz. Erre a nő, a nélkül, hogy férjének 
ideje lett volna öt megakadályozni, a vízbe ugrott. 
A férj hősi feláldozással vetette magát utána a 
vizbe. A partonáliók azonnal siettek megmenté
sökre ; azonban nem volt rá szükség, mert a nő 
igen jól úszott és szerencsésen kihozta magával 
fér jét is. A mint a partra értek, s a nő kissé lérázta 
magáról a vizet, fölkiáltott: „Boldog vagyok, ő 
szeret! Életét kockáztatta értem s vizbe ugrott 
utánam a nélkül, hogy úszni tudott volna.“

— (Négyes öngyilkosság.) Veszprémhez közei 
m. hó 1-jén találták az úgynevezett Fe j mann ke- 
reskedősegéd hulláját, szivén lövés tátongott, nem 
messze tőle pisztoly hevert; elszánt lehetett, miután 
zsebében lŐkészleteket találtak, melyekből azt 
következtetik, hogy nem sikerülés esetében azokra 
került volna a sor; sokak szerint megelőző este 
2/48-ra hallatszott a durranás. — Ugyan -e domb 
meredek szirteiröl mintegy félév előtt V. levéltár
nok ugrott alá s rögtön meghalt. — Másnap reg
gelre uj öngyilkossági hir lepett meg: Farbinger 
telekkönyvi írnok lőtte magát agyon szállásán: 
okának a mértéktelen ivást és ennek következté
ben eladósodását mondják. — Harmadnap vagyis 
nov. 3-án ismét öngyilkossági hir: annak fivére, 
ki először agyonlőtte magát, szintén öngyilkos 
akart lenni, de kötelét, melyen függött s talán erő
sen ordított is, jókor levágták, igy maradt életben. 
Ilyen az élet, egyik élni szeret, másik halni akar!

— {Becsületért gyiloh.) Az olasz határszéleken 
m. hó 27-dikén az összecsődült nép borzasztón 
büntetett meg egy gaz bűnöst. Az eset következő: 
Egy Castiglione della Sil viere vidéki pieraonti ka
tona végleg elbocsáttatott a hadseregtől. Öröme, 
hogy ismét családjához fog visszatérni még ma
gasabbra lön fokozva azáltal, hogy kevéssel elbo- 
csáttatása előtt 5000 frankot nyert a bolognai sors
játékban, 8 most arról gondolkozott, miként bizto- 
sitson kellemes jövőt elszegényedett családja szá
mára ; 26-án este a katona Goliaratoba ért, s mint
hogy az éj nemsokára bekövetkezett, elhatározta, 
hogy a vendéglőben fog hálni. Az utón azonban 
egy tárcát talált, mely több százra menő liraje- 
gyekkel volt tele. A vendéglőbe érve, nem titkol- 
hatá Örömét a felett, hogy családjához siet, s hogy 
azt boldoggá akarja tenni. E percben nagy j^jve- 
szeklések közt egy öreg pór lép a terembe, ki elő
adja, hogy egész vagyonát, mely egy tárcába volt 
zárva, útközben elvesztette. A derék katona meg
győződvén a dolog valóságáról, rögtön átadó a 
parasztnak a tárcát, s visszautasított minden jutal
mat, mintán, mint Örvendezve mondá, különben is 
mintegy 1500 frank van a zsebében. A katona be

csületessége élénk elismerésre talált a jelenvolt 
vendégek részéről, s miután az elveszett tárca bir
tokosa azon ajánlatot tévé neki, hogy haza fogja 
kísérni, a katona engedett s mindketten meleg ro- 
konszenv nyilvánítások közt hagyák el a fogadót 
Mintegy két óra múlva azonban egy fiú érkezett 
a hátramaradt vendégek közé és jelenté, hogy a 
katona véres holtteteme a szomszéd erdőben fek
szik. Egy pillanat alatt több mint 40 ember botok
kal és kapákkal felfegyverkezve azonnal a mon
dott helyen termett s a véres holttetemben csak- 
ugyan a derek katonai ismeré fel. A gyanú rögtön 
az öreg pórra esett, utána siettek s valóban a sze
rencsétlen katona 1500 frankját megtalálták nála. 
Mielőtt a rendőrség a dolgot megakadályozhatta 
volna, a felbőszült pórok a gyilkosra rohantak s 
azt a szó betüszerinti értelmében darabokra tépték.

© (Cyrus Ázsia elfoglalása után) ott 34,000 
font aranyat lelt, ide nem számítván az aranyhor
dókat és ékességeket; ezek között vala egy bog
lárfa és egy szőlőtő szintén aranyból. Ilyen for
mán 500,000 talentumot (450 millió tallért, vagyis 
mintegy 27,000 millió frtot) nyert.

© {Azon hegedű,) a melyen Öle Bull Pesten is 
játszott, 1532-ben Gaspari di Solo által Aldobran- 
dini bibornok parancsára készíttetett. A fogantyú 
Benvenuto Cellini művészi faragványai által ékesit- 
tetik. Az érsek e hangszert az insbruki kamará
nak ajándékozó. 1809-ben, midőn e város a fran
ciák kezébe került, e hegedűt egy francia katona 
vivé el és 400 írtért eladta oly egyénnek, ki az 
ily eszközök kedvelője és régi hegedűk múzeumá
val bírt. Annyira becsűié e hangszert, hogy a me
sés összegeket, mik e hangszerért Ígérteitek, el
utasító, mig végre Öle Bulinak hagyá — testa
mentumban. —

I r o d a l o m .
— („Az ujábbkori rendőrség titkai.“) Franciából fordí

totta Jánosi Ferenc ; két kötet, 2  frt; kiadta Pfeifer Ferdi- 
nánd. — A titokszerü megismerése az embert mindig sar
kalja ; ez alkalommal tehát igen jó alkalma nyílik a közön
ségnek e műben a titkok fátyola alá tekinthetnie. A társa
dalmi élet egyik nagy titka volt eddig a rendőrség, ezen 
sokszor hasznos, de még többször az emberiségre lidércként 
nehezedő intézmény szervezete s nem ismert, csak érzett 
működése. Az ujábbkori irodalom naplók, titkos jegyzetek, 
levelezések, jegyzőkönyvek, rendőrségi feketekönyvek s la
pok közzététele által e tekintetben is világot vetett a kormá
nyok kémkedései sötét útaira s az úgynevezett „fekete szo
bák" titkaira, s az itt-említett mű ezen irodalom egyik leg- 
érdekfeszitőbb terméke.

— (Lamartine „Gir Ondiak történeté“-nek) 1 0 -dik, vagyis 
utolsó kötete is megjelent már Pfeifer N. kiadásában, s igy e 
nagybecsű munka, melynek kiadásával Pfeifer ur szolgálatot 
tett irodalmunknak, most már teljesen át van ültetve nyel
vünkre. Az egész tiz kötetes mű ára 10 frt.

— (nKolozsvári nagy naptár 1866-ra,“) Dózsa Elek 
arcképével; szerkesztette K. Papp Miklós, kiadta Stein Já
nos. Gondosan szerkesztett évkönyv, mely a sok hasznos 
tudnivalón kívül szépirodalmi részében Erdély legnépsze
rűbb íróitól közöl dolgozatokat.

— („Benn erdélyi hadjáratárólu cimü,) a Czecz, egykori 
magyar tábornok által készített emlékiratokat Áldor Imre 
magyarra fordítja. E nagyérdekü történeti emlékirat kiadási 
jogát Emich Gusztáv szerezte meg.



7РТ1P IIlŰ Y efe« — „jEste“ cimü vers nem közölhető. — Egy barnához 
** * és Matildhoz cimü kísérletek postilion d’ amourjai nem lebe-

_  (  A  magyar nép dalai és dallamai/) hangjegyekre tünk ; lapmiknak más feladata van 
tette és kiadta Színi Iíárolv ; Heckenast G. tulajdona. E 4-ik — Fr. A-r-nak. Mit vétettünk önnek,
t e t  is 50 dalt tartalmaz s ára 30 kr. hcf {  ketszeresesen bűntettet minket: eloszor egesz csoma-

_  ( Szász Károly indulója/) a kdn-szentmiklósi dal- got tevd, kifizetetlen level küldésével, másodszor pedig őr-
egylet hódolata jeléül; négy férfihangra szerzé Bors Károly, thographiátlan kísérletei elolvastatásával.
a nevezett egylet főigazgatója. E zenemű Emiehnél nyo- E. K.-nak. Az érintett beszelyról nincs tudó-

tott másunk. Az „Ábránd“ nagyon koltoietlen.
111'“ 0 — Nagy-Szombatba : A lap bezárása után érkezett; egyéb

iránt oly közleménynek különben sem adhatnánk helyet 
N e m z e t i  s z i n l i á z .  ^elyröi eleve tudjuk, hogy nyilatkozatot, ellennyilatkozatot

Ki vannak tűzve előadásra: dec. 3. Király házasodik. — — Pesten: Á. L.-nak. Uhland ama költeménye valóban 
Jövő heti előkészületre kijelöltetnek : 4. Páholy az operában szép, de a fordításban sok a nem eléggé sima hely.
2_or, és Szegény marquis. 5. Kamilla. 6. Edda először. 7. Kolozsvárrá . X. Y. Z. P. M.-től mi sem jött, valamint
Álarcos bál. 8. Erdő szépe. 9. Észak csillaga. gr. B. J.-töl sem.

Bajára : A M—s L—r eletere vonatkozó adatokat, va- 
lamint a szives útbaigazítást köszönjük; Genf be azonnal 
irtunk.

S z e r k e s z t ő i  Ü z e n e t e k .  — Pesten: L. P.-nak : A mint tér nyílik rá, a régibbet is
fölhasználjuk.

— Alejopóba : A tengereket és egész Európát megjárt kéz- — Kis-Szebenbe : Z. J.-nak. Érdekesen van írva, meg 
iratcsomagot szerencsésen megkaptuk; jövő éynegyedi közle- fog jelenni.
ményeink egyik érdekesbje lesz az. Egyiptomi élményeidet — Pesten.: V. V.-nak—Hasonló ügyességgel kiszemelt tár
szintén e lapban óhajtjuk majd közzé tenni. Ázsiai orvosi gyat máskor is szívesen fogadunk ; azonban reméljük, hogy 
gyakorlatod tapasztalatai leírását átadtuk az illető kezébe. a tett rövidítéseket ön is célirányosnak találja.

— Pesten : H. L. B.-nak. A most beküldötthöz hasonló — Pesten : P. E.-nek. Igen-igen hosszú, más kifogásunk
tárgyú más két cikk már régen hever szerkesztőségi fiókunk- nincs ellene ; úti élményeiből vett rövid és közérdekű leíró
ban, előnyt azonban alkalmasint az öné nyer. sokra gyorsabban kerülhetne a sor.

— Vértesaljára: Nagyon későn kaptuk meg ; múlt vasár- — Szabadkára : W. S.-nak. A lehető legközelebb. Azon-
nap már a „P. N.u közölte az egésznek végbemenetelét. ban másik óhajtásának már csak a jövő évnegyedben felelhe-

— Pesten : E. K.-nak. E nemben fordításokat csak ritkán, < tünk meg. 
akkor is európai hirü szerzőktől szándékozunk adni.

M agyar érték p ap írok  á r fo l ,a m a . B é e s i  b é r r e  1 8 (5 . d ecem b er  2 .
1865. december 2.
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n4F~ Fagyás  ellen.
A ^Politikai Hetilap“ 20-ik számában olvastam Numvári Werther Frigyes ur É let-ita l g y á 

rában készített (F rao ib ran tw efn ) sósborszeazre vonatkozó Szever Károly ur elismerését. S m int 
hogy szószerint a fájdalmas szaggatás és rheum atikus bajok ellen valóban én is kitűnő sikerrel hasz
náltam a fentebbi szert, sőt a hideg őszi idővel lábfagyásom kiújult s nemcsak a fájdalom, de kínos 
viszketegség ellen is, a mellékelt könyvecske Dr. William Lee"utasítása szerint eredményes gyógy
módnak vallom, mely hathatós szert a fagyás ellen is hasonló elismerésem mellett ajánlhatom. Kapható 
Tőrök J ó z se f ur gyógytárában. és Tfaallmayer és  T á rsa  uraknál, nádor-utcza a „Flamingóhoz“, 
az illető gyárnok pecsétjével ellátva.

Ara egy nagy ü v e g n e k ........................................................................ 1 frt.
я n kis я . . . . . .  . 45 kr.

Használati utasítás . . . . . . . 20 kr.
Pest, november 17-én 1865.

Eörley Kálmán, m. p.
Ш Ш Г  Az Életital és Frauzbrantwein központi iro dája és főraktára: Pest, 

A Hinzeum átellenében, orezág-nt 25. szám,
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