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Nyári fürdőidény

Angol 5 0 0 franczia

ALSÓ-SZOKNYÁK

májas 2-tól.

4, 5, 6, 8, 10, 14 ftig.

Türsch F.-nél,

vácii-utcza, „a nagy Kristóf" mellett.
114(1-6)

Titkos

38 (12 -12)

betegségeket

még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat folytán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkfll, liofry a beteg hivatánában vagy
életmódjában gatoltatnék, tcyökeresen, biitosan és gyorsan gyógyít

Med, dr. Helfer Vilmos

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

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

A

.

Török

..

Tizenötödik évfolyam.

Téli fürdőidény
október 1-től.

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

103 (3—8)

Pagliano Girolaino florenczi professortól egyenesen
mennyiségben kapható:
..

budai

császárfürdő

VALÓDI PAGLIANO-SYRÜP.
.

21-ik szám.

. . .

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

ajánlják

FISCHER J . U FIAI
dúsan berendezett

liölo y-di\ aí-iai

115 (2 — 3)

ugyszinte minden

N T Mindcimeinü bel- s külföldi természetes *&§

ÁSVÁNYVIZEK

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

Édeskuty L.

Pesten, József-tér 12-dik szám alatt,
121 (1-2).

párisi újdonságokat (Nouveautés de Paris.)

Legújabb s legjobbszépitőszer Parisból!!
Lait de Veims és Créme de Venus.

A hatás meglepő, minthogy már rövid használat után szép fehér
s gyengéd arcz-szint idéz elé.
Ára mindkét szépiiö szernek 4 ft., postán küldve 35 krral több.
Egyedül valódi minőségben kapható:
110 (2-6)

Pesten, váczi-utcza 21-dik sz. a., a „Minervá"-b.oz.

Ötödik kiadás,
(magyar nyelven második.)

LILIOM-VIZ.

A nemi élet

Franczia- és Angolorízég legeltó orvsai által ajánlott bámulatos sikerű

szépitö- és mosdó-viz,

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

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

Ezen szer egy év slaít európai hírre vergődött, miután ezer meg ezer férfiú
tömött szakállat, s számtalan hölgy s?.ép tömött, sötét szemöldökét nyert tőle.
A szakállnak a kívánt állást lőhet vele adni, a a vöröses vagy szinthagyott
•
8e]yea)finom«k, « a hajhox hasonlók lednek általa.
JKF" E'. y eredeti tégely ára í ft. 50 kr., egy kisebb tégely ára 1 ft. 30 kr.

Középponti raktár: LOIISE-nál Berlinben, Jiigerstrasse 46.

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

Pesten kapható a főraktárban: Török J.

titkai s veszélyei,

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

ragályelleni legbiztosb óvszeréről,

a férfi és nöi ivarszerek boncztani ábráival.

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

Dr. EiSer V. P.

HiadennemS

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

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

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

».'X»V#»P/II>AII király-utcza I-ik szám.

IOÖ (8—12)

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

Dr. Balassa János.

A jelen idényre

Pest, bécsi-ntcza 2. szám,

Pest, május 24-én 1868.

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

Söt tanársága későbbi idejében is a szünidőket rendesen arra használta fel, hogy
külföldön önszemeivel észlelje a tudomány
haladását s tanulmányozza az ujabb sebészi
vívmányokat. Ez utón vált aztán lehetővé,
hogy mig egyetemünk minden más szakmában mindig a bécsi egyetem uszályhordozója
volt, a sebészetben függetlenül a bécsi iskolától, a franczia sebészek találmányai rendesen sokkal korábban alkalmaztattak itt,
mint Bécsben.
Mint műtő-sebész szakmájának legnehezebb, de egyszersmind legszebb ágát, az
úgynevezett képlő mütételeket
* űzte legnagyobb előszeretettel
s vitte oly tökélyre, minőről
nálunk azelőtt álmodni sem
mertek a sebészek. Százakra
megy azok száma, kik orr nélkül, eltorzult arczczal és ajkakkal fordultak Balassához, s kik
művészi keze alatt szabályos
arczot nyerve, megint megjelenhettek az emberi társaságig
ban a nélkül, hogy továbbra is
j^\
szánalom vagy gúny tárgyai
lettek volna.
A tanári széken ép ugy kitűnik előadási modora, mint
tanitványai iránt mindenkor
tanúsított barátságos, lekötelező bánásmódja által, ugy
hogy tanitványai egyiránt tisztelik benne a tudóst és embert.
Előadása szabatos, választékos,
a tárgyat teljesen kimerítő, fejtegetéseit rendesen csöndes,
nyugodt hangon kezdi, de minél tovább halad, annál inkább
felmelegszik, s afigyelmetnemJP'
csak leköti, hanem mintegy
magával ragadja.
'
Ki Balassát ismerni akarja
s fogalmat akar magának szerezni működése áldásos voltáról, az menjen el egy előadására s a zsúfolásig megtelt előadási terem meggyőzheti felőle, hogy tanítványai örömmel sietnek tanításait hallgatni;
ott láthatni, minő feltétlen bizalommal vetik
alá magokat a betegek a legveszélyesebb
mütételeknek is, s az előszobába és lépcsőterembe vetett egyetlen tekintet elárulja,
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hogy az ott egybesereglett 30—40 járó beteg az ország minden részéből került ide,
annál keresve segedelmet, kinél már anynyian kerestek és találtak is.
Roppant elfoglaltatása közepeit is tudott
magának időt szakítani magyar orvosi irodalmunk gyarapítására; számtalan apróbb
dolgozatain kívül, melyek részint külföldi
szaklapokban, részint az ő támogatása mellett az ötvenes években megindult „Orvosi
Hetilap"-ban jelentek meg, két nagyobb
önálló munkát is adott ki. Ezek elseje a
„Has-sérvekről" irt jeles müve, mely német
nyelvre is le lön fordítva, másika pedig
„Ujabb műtét-modorok az orrképlés körében" czimü akadémiai székfoglalója.. Kezdeményezése folytán lépett életbe „A magyar
orvosi könyvkiadó társulat." Neki lehet
köszönni azt is, hogy egyetemünkön, a külföldi egyetemek példájára, szintén állitatott
fel mütö-intézet.

Szép vagy; bűbájod most is elragal,
Vigyázni kell tehát. Addig senki sem
Ha jő az ünnep, s díszbe Öltözöl,
tesz tiltott dolgokat és senki sem nyúl tilHát még . . . ha földbe tett virágomat
tottabb portékák után, míg a válság tart.
Életre hivnád, a porok közül!. . .
Csakhogy e vigyázat törvényét lassanSoós Miklós.

kint áthágják s csak a mitől legjobban félnek, azt halasztják a biztos pillanatra.
Esték a börtönben.
De hogy is tudnák végig várni, mig a
A megszokás hatalma mily nagy az börtönöket mind bezárják, holott ők már
emberen! A legkellemetlenebb, sőt legnyo- í'élbiztonságban érzik magukat.
A legelső tiltott tárgy, mi elhagyja tilmorubb helyzetet, melytől első pillanatra
visszariadunk s azt vélnök, hogy készebbek tott rejtekét: a pipa.
A második a kés.
vagyunk meghalni, mint azt elviselni, —
A harmadik s negyedik a bor, pálinka.
végre még türhetövé teszi a megszokás!
Ezután jön a kártya, vagy egyéb játékEz igazságnak illustrácziójára szándékozom néhány hü vonással feltüntetni ama eszközök stb.
E börtönzárás időszaka valóságos barosokak előtt idegen, sajátságos világot, hol az
emberek, daczára sanyarú, nélkülözésteljes metrumát képezi a börtönben lévő rejtett
értékességének
helyzetöknek. lassankint ugy otthon találják tárgyak kisebb-nagyobb
magukat, mintha születésök óta nem ismer- (persze csak a rabokat illetőleg).
A vizitáczió azonban halad.
tek volna annál egyebet.
„Már az utolsó folyosón vannak" —
És ez a börtöni élet.
szólal
meg egyik és rideg áhítattal (jobban
Az a különös még, hogy a börtöni életKözhasznú működésének és jelességének
nem
lehet
kifejezői) nyúl a szalmazsákba s
híre messze túlterjed a haza határain ; több- ben ép ugy megvan a szomorú, mint a víg
annak
mély
szegletéből kártyát húz elő,
ször megtörtént már, hogy orvosi tudomá- állapot, s ép annyiféle oldalról képesek az
mely
gondosan
papírba van takargatva.
nyát és ügyességét a birodalom határain emberek maguknak örömet, mulatságot, szóEnnél drágább portéka a börtönben már
kivül is igénybe vették; több izben akarták rakozást szerezni, mint a legszabadabb helycsak a gyertya lehet, mit hogy nem szabad
más, fényesebb állomásra is elszólitni, de ö zetben.
Annyi azonban bizonyos, hogy ez örö- égetni, bizony nem a legszebb rendszer bizominden ily meghívást visszautasított: tehetmök
oly arányban állanak a bánattal, mint nyítéka.
ségeit mindvégig hazájának kivánván szena
hogy
az közönségesen lenni szokott. Hol
Alighogy a papírból kitekergeti azt, már
telni. A köztisztelet és közbecsülésen kivül
nagy
a
bánat,
ott
az
örömöknek
kevés
hatala szoba közepéti asztal készül.
másnemű kitüntetések is érték. Ö Felsége kir.
Igenis készül és á l l : a csöbör tetejére
tanácsosi ranggal s a Lipót-rend kis-kereszt- muk lehet, és viszont. Már pedig e helyen
jével tüntette ki a jeles tudóst, a magyar többnyire a bánaté az elsőség, s az örömök fektetett szalmazsákból.
Ehhez hasonlók a székek is, tudniillik
tud. akadémia pedig irodalmi működésének csak mint szélvihar után lassan visszaszálelismeréséül tiszteleti tagjának választotta. lingó porszemek keresik fel újra tanyájukat, egy-egy szalmapárna és egy arra fektetett
Végül nem hagyhatjuk említés nélkül, honnan a förgeteg messze szétkorbácsolta pokrócz-, vagy bundából állók.
De pattant az utolsó vasajtó is.
hogy királyné ő Felsége is Balassát ajándé- őket.
És e hasonlat nem is a legroszabbak
Hurrah! e hangra, mint valami delejkozta meg közelebbről bizalmával, s budai
tartózkodása idejére őt szólított föl a házi egyike. A börtöni életben csakugyan két ütésre élénk mozgás támad hirtelen. A vacsoorvosi teendők elvállalására. Azon közszere- időszakot lehet átalában felvenni: az első a ráló bátrabban meríti bicsakját a csokoládé
tetnek, melynek a fővárosi közönség köré- nappali időszak a vihar, és a második az es- szinii kenyérbe; a pipázó nagyobbakat szippant garasos (még jó, ha ez is egészséges)
ben örül, élénk bizonysága az. hogy midőn teli, midőn minden vész lecsendesült.
A
börtönéletet
átalában
már
jellemeztem
pipájából,
melyben több a megszáritott bagó,
1849-ben Haynau annyi másokkal együtt öt
egyidöben
e
lapokban,
de
kellő
részletesebb
mint a tiszta dohány; apityókos hosszabbat
is elzáratta, mivel a honvédek gyógyítása
körül nagy buzgalmat fejtett ki, a fővárosi leírást nem adtam azon időszakról, mit a hörpent hánytatót tartalmazott mediozinás
üvegéből és már be sem dugja többet, nem
polgárság több száz aláírással ellátott folya- börtönben az esték és-éjek képenek.
Pedig csak :tz a valóban érdekes génre tartván többé attól, hogy eshetöleg el is
modványt nyújtott be az akkor mindenható
zsarnokhoz, kibocsáttatását kérve, mi csak- kép, midőn a n-ippali nyüzsgés-mozgás és kell hirtelen dugnia.
rettegés után végre bekövetkezik a csend, a
Még azonban hiányzik a legfőbb: a gyerugyan meg is történt.
Sorainkat azon óhajjal zárjuk be, vajha nyugalom, a háboritlanság drága órája, mi- tyavilág.
Ez sem sokáig késik, és a legifjabb egy
ötven éves tanári jubileumát is ép oly jó kor a börtönöket éjszakára bezárják s csak
erőben ülhesse meg, mint most ülte a huszon- az udvarban alant jár fel s alá egy-egy ál- áiíypokróczot kap fel és siet az ablakhoz,
mos őr.
hol minden szó nélkül neki rohan két kolöt éves jubileumot.
Sz.
Erről akarok tehát, most egy kis leírást lega és akkorát emel rajta, hogy le kell
adni.
ismét hajolnia, hogy az ablak felső két szegTekintsünk
meg
egy
ily
börtönt.
letén titkon készen álló szegekre akaszsza
Május elején.
;
Az ajtó becsattant. A b .rtönész ráforditá azt.
A természet ina' ünnepelni kezd:
a lakatokat az ajtó závárjaira . . . Már halMert jaj volna, ha az udvaron álló őr
Az égen fény, földon, fán disz, virág.
latszik
a
vizitáczionálü
trupp
tovahaladása,
észrevenné,
hogy ott gyertyáznak az urfiak
A zárlat tágul, a láncz töredez,
s
utána
a
többi
börtönajtók
egyenkénti
beés
a
nem
urfiak.
Testben, lélekben éled ifjú láng;
csapódása . . .
Kis lepke, méh, a zöld, lágy pázsiton,
A köztársaság magasztos eszméje ha
Légtől, sugártól mind megittasul:
A vaskos hajdu-káplár kardjának csör- sehol, ugy itt valóban gyakorlatban él; az
Fogékony szivem' én is megnyitom,
renése is lassan-lassan halkabban hangzik igaz, hogy meglehetős fertöztetett (profaS örömet érzek öntudatlanul!
és elhalóbb lesz . . .
nus) alakban. Itt nincs rang, nincs kiváltBörtönünkben még mindig ünnepi moz- ság, nincsenek előnyök; csupán erkölcsi (?!)
Szép kikelet, be régen vártalak;
dulatlanság uralkodik. Legfelebb egyik vagy tekintély van, melynek hévméröjét leginPedig semmit se hozhatsz már nekem! .
Mindössze: perczig a komor falak *
másik nyúl éhesen szalmapárnája alá, hon- kább a tudományosság (?), sokbeszédüség és
Hidegségét felejtem kebleden.
nan czipója megmaradt felét vagy pipáját végre a börtöni tapasztalás és a tolvajlási
Mit homályos szobában élvezünk,
veszi elő.
ismeretek mennyisége képezi.
A könyvbe irt bölcseség oly hideg . . .
Az
első
aztán
lekuporodik
és
a
prics
Most meggyujtják a gyertyát (mécsnek
Itt virág, lomb, ifjú sugár velünk,
(faagy)
felső
deszkái
rejtett
szegletéből
most
is
nevezhetnök),
s a kinek pénze van, leül a
Itt éltetőbb a tudás s melegebb . . .
sem egész otthonossággal húzza ki a bicskát, rögtönzött asztalhoz és megered a „ferbli"
Tavasz, tavasz! megifjult képedet
melylyel hozzá fog a diogenesi vacsorához. vagy „huszonegy" lovagias harcza. A játék
Ugy nézem, mint hű mátka kedvesét;
A többi mereven ágyán ül, vagy hanyatt csak krajezárba megy, a mi itt nagyon sok
Oly édesen beszélgetek veled,
dől
rajta, és egy-egy megjegyzést ejt el, pénz, s ha az úgynevezett ,,trémálí-ról akaUgy von valami igézet feléd.
hogy mily sokáig tart ez az infámis vizi- runk legfelsőbb fogalmat nyerni, csak ide
Megtisztul bennem érzés, gondolat;
táczió!
kell jönnünk és látni fogjuk azt teljes mélÁtmelegülok, mint naptól a lég . . .
Ah, bár rövidke boldogságomat
Tudni kell, hogy addig nincs biztos álla- tóságában.
Bús emlékek ne keserítenék!
pot, mig az utolsó vasajtó csattanása el nem
Ez azonban épen nem csuda. Ennek is
hangzott, mert gyakran történik, hogy valami megvan a maga méltó oka, mely abban áll,
Tavasz! mosolygó eged ezeretem:
feledékenység végett (sőt olykor politikából) hogy itt nincs hitd,s a ki egyszer megszűnt
Egykor az enyém is ilyen vala . . .
visszafordul a börtönész és a börtönajtó guberálni (a pénzt kitenni), az mehet szalmaZöld, dalos berek, kedves vagy nekem:
Sokat álmodtam benned valaha! . . .
hirtelen felnyílik s akkor — !
zsákjára tele erszényről álmodozni. Tovább

nem játszhatik, s ha kölcsön akarna kérni, ságától egyszerre ily szabadságba helyez- tisztességes lakóit, kik különben igen elbi
jobb volna egyenesen Luczifer ő exczellen- tette. Ez a kerülő egészen jámbor alak, kit e zakodnának és a féktelenségig menne tivor
cziájához folyamodnia. Az bizonyosan hama- hely azért üdvözölt néhány hónapra, mert a nyájok.
rább adna, mint e nemes kollegák.
szőlőkert gyümölcsös fáin segített a herEz eshetőségre azonban némileg mindig
A játék hevesen folyik. A pipa minden- nyók működésének, azon kis különbséggel, el vannak az illetők készülve, s ha legkisebb
kinek a szájában van, s ha valamelyik jó kár- hogy mig azok tavaszszal a levelekből és neszt hallanak, azonnal néhány másodpercz
tyára tesz szert, annak itt legismertetőbb bimbókból a gyomrukba szántak jó részt, ő alatt oly hirtelen változás történik, minőt
jele az szokott lenni, hogy az a bizonyos csak őszszel szánt a kosarába egy másik részt semmiféle színpad nem mutat fel.
nagyobbat szippant, mint rendesen, füstös abból, mi azon bimbókból kigömbölyödött.
A legelső neszre a gyertyát oltják ki, s a
Jobbról az ágyon egy másik tekintély (tu- mint a másik neszt hallják, a legnagyobb
pipájából. Ezt a jelt mindenik tudja a másikáról, de egy sem hiszi, hogy a másik tudja, dományánál fogva az) már átadta magát sietséggel dugnak el és tesznek helyére mins egy sem mondja meg a másikának. Ez azon édes világnak, hol minden jó meglehet, dent, ugy hogy azon néhány másodpercz,
prositzeri tapasztalás; azaz: ezt csak az tud- a mi nincs, és minden rósz elenyészhetik, a mig a börtönész az ajtót kinyitogatja, nekik
hatja, ki nem játszik, de figyelemmel kiséri mi van. Talán ép most álmodja meg, a mi teljesen elég arra, hogy a rögtönzött asztal
után éber állapotában egész éltén át sóvár- és székek mind eltűnjenek és mindenki a
őket.
Mert van ám ilyen is elég. Egy ily bör- gott, talán ép "most jut egy valódi ügyvédi helyén hortyogva feküdjék.
tönben olykor hét, nyolez ember is együtt diplomához, mihez mert eddig csak hamisíNagy ritkaság, hogy a börtönész oly
van, s mig három vagy négy játszik, azalatt tott alakban talált jutni, annak köszönheti lassan tudjon odáig jutni, hogy nálok a
a többi hasonlóan valamely tiltottabb fog- most, hogy felmentették minden kellemetlen gyert.yavilágot égve találja. Egy parányi
lalkozást űz, mint például dohányt vág, pörösködéstől és a nélkül is kényelemben neszt csak el kell ejtenie, s már ekkor sötét
fából pipát, tükröt, vagy feszületet (!) forag, élhet. Őt nem zavarja az a lassú zsivaj, mit van a börtönben. A többi aztán sokkal
a miért az intelligensebb (pénzesebb) kolle- a kártyázok űznek, s mely néha meglehető- könnyebben megy, mert kulcscsal és két
gák adnak egy egy garast olykor. Akad sen megélénkül, midőn tudniillik az osztók zavarral kell megnyitni a börtönajtót, mi
azután, a ki minden okosabb teendő hiányá- egyike a kártya zsíros és ragadós voltánál aztán nekik ép elég időt ád a többi rendezban nagyot horkol, vagy csizmáját (ha van) fogva elhamarkodva a sorrenden lévő kár- kedésre.
tisztogatja másnapra, vagy végre, a ki falhoz tya helyett az alatta fekvőt húzza, osztja —
Ha rajta kapják őket, akkor másnap külön
dőlve nézi e vegyes színű truppot és elmé- magának.
(szepárát) börtönbe (kóterbe) csukják őket
láz az emberek szegénysége, gyarlósága
Az ily élénkebb mulatság nemcsak va- egyenkint és ott annyi világot sem látnak,
felett, (melynek nagyrészét persze azokra sárnaponkint esik meg s rendesen egy kis mint a mennyit születésök előtt. Néha a
hárítja, a kik őt is ido kovártélyozták) s egészséges orrvércseppegéssel végződik, ha megrögzöttebbeket néhány korbácsütés is
költői méltó önérzetében mellénye zsebébe csak — mi felette nagy ritkaság, — a tekin- érheti ez alkalommal, mit a börtönész egész
nyúl és egy oly kicsiny plajbászszal, mint a tély fel nem ébred és több miberszerető el- önkényileg osztogat.
mily nagy az ő elkeseredése, verset ir titkon nézésre nem oktatja ök.t. Azért másnap újra
Ez való és méltó gyalázatára szolgál
a méltatlanságról.
összeülnek és ujabb bizalommal folyik a fegyelmi rendszerünk állásának, mely talán
Denique itt is van poéta. Ez nem hiány- játék.
már eddig is megváltozott. Annyi azonban
zik sehol és mai napság nem meglepő, hogy
A poéta végül ott áll balról összetett bizonyos, hogy ezelőtt néhány évvel e vena hol nyolez ember van, azok közt legalább kezekkel, merőn bámulva j]a megelégedett dégeles még divatban volt, s főkép az udvari
is egy poéta legyen. Az más kérdés, hogy czimborákat. Kész versét már zsebébe rejtó, kapitány minden kicsinységért s minden
aztán hány századik a valódi e sok száz közt? s most jövendő dicsősége mámoros sejtelmé- további processus nélkül ugy osztogatta a
Azt nem lehet soha előre megítélni. Megle- ben nem is igen h-a Uja, a mit fiilébe egy oda- tizenkettőt és huszonötöt, mintha annak kahet, hogy ez is, kit itt látunk, azon kevesek sompolygott paraszt gazda suttog, kérdezve, matjából kellett volna élnie.
közé tartozik, a mi annál valószínűbb, mert hogy hány nap van mégazon estétől deezemEgy bicskát, pipát, tollat találni elég
a valódi poétákat mai napság hamarabb lát- ber 10 kéig. Csak ismételt kérdésére kap rö- volt, hogy valaki ily bizalmas viszonyba
hatjuk ily helyeken, mint az őket megillető vid feleletet: hogy tudniillik 178 nap, mely jöjjön a kapitány úrral, mit ő pipaszó melmüveit osztályok termeiben.
365 nap megérdemelt silány maradékát ké- lett végzett bizonyo3 zsinóros mentéjü senNem'érdekes társadalmi képet tár-e elénk pezi, s melyet az illető az árenda ügyes el- zálok közvetítésével.
Az ily börtöni esték éjfél után két-három
tehát e börtöni élet?
tagadásáért kapott.
óráig
is eltartanak s rendesen financziális
A játszók közt a főhelyet egy paraszt
Hát a poéta miért van itt? Talán versmészáros foglalja el, ki ez ékes teremben írásért? Oh nem. Ö tulujdonképen nem is változások miatt.
már negyedízben érzi magát otthon, s kit ide tartozik e megyei fegyenczek közé, de
Ha valamelyik nem. tud több pénzt előlegutóbb azon kis tévedésért láttak el hat mert ennél is roszabb helyre tették először, mutatni, nem késik egy p líanatig sem, s
évre, mert ökörnyuzó kését feleségébe ta- méltó protestálása következtében tették át méltó boszusá^ában lefekszik és elalszik.
lálta mártani, a miért az véletlenül elárulta, ide. Az ö bűne mindössze abból áll, hogy
Midőn a második is igy jár, ekkor széthogy döghust is szokott méregetni hébe- épen mert versírása nem talált elismerésre, bomlik a társaság és először is a pokróczot
hóba az ő kedves férje. E tisztességes alak s mert ezáltal ő ismertééi: mikép azt tovább veszik le az ablakról, aztán a gyertyát fújmellett balra egy megbukott csizmadia- folytatva az éhség fogja őt hü pártfogásába ják el (ezzel igen takarosán bánnak) és lasmester könyököl (a könyöklés szintén a jó venni, jónak találta ez utóbbival szakítani, sankint csak ezután foglalja el mindenik a
kártya egyik jele), kinek minden bűne abból nehogy az élet szakítson vele, melyre ő oly maga helyét.
áll, hogy hitelező tímárjának fizetés helyett sok szép dolgokat épített. Történt ugyanis,
Sötétben még folyik olykor egy-egy kis
* fülét szakitotta le, a mint ez a biró helyett hogy egyszer papirt vett elő és vers helyett tanakodás.Többnyire kiki saját éleményeiböl
botjához kezdett folyamodni elégtétel vé- ötforintos bankót pingált rá. Később rájöt- beszél el valamit és igyekszik egyúttal kiváló
gett. Ezért egy évi nyugalmas állásba lön tek, hogy az ő bankói nagyon poétái bankók, ügyességét előtérbe szorítani azokkal.
helyezve — A harmadik egy napszá- és mert a poéták úgyis elszaporodtak az
A hiúság, mint mindenütt, itt is tulajmos, ki szintén már másodszor lön megtisz- emberi társadalomban, nem akarták, hogy dona az embereknek, s mert mindenki matelve e léghuzam nélküli lakással, s ki jobba bankótársadalom is hasonló áradatnak gában bizik legjobban: rendszerint nem igen
nak találta napszámját jobb kedvében ugy
figyelnek egymás beszédére és e meglehetős
legyen kitéve.
megkeresni, hogy 24 óra sovány jutalma
íme az egész kép teljes világításban és boszantó körülményt a beszélő csak akkor
helyett fél óra alatt kövér jutalomhoz jutott,
veszi észre, midőn valamely bizonyságos
s mindezt egy kis ugrás képezte, mit az ut- ez még csak eqi/ börtönnek a képe. Hol van
kérdést tesz és feleletül egy hangot sem
a
többi,
melyek
bár
alapvonásaikban
mind
széli sövény megöl egy arra menő zsidó felé
nyer,
mert azalatt mindenik elaludt. Nagyot
egyezők
ezzel,
az
alakok
belső
s
külső
ártett, ki ijedtében pénzével zsebét is kikapta,
káromkodik
ekkor az orrából és ö is nyugalnyalatainál
fogva
külön
s
külön
eredeti
s
és kérelem nélkül nyújtotta neki. E pénz
mas
állasba
helyezi
tagjait, a mi ezen ágyaérdekes
látványt
nyújtanak.
elfogadásáért négy évrj tették oly állásba,
kon
nem
a
legkönnyebb
mesterségek közé
És
ez
az
élet
igy
folyik
itt
napról-napra,
hol biztosítva van ily szemtelen zsidó pénztartozik.
kevés
változatossággal,
hacsak
a
börtönész
kinálgatásai ellen.
nagy csendességgel meg nem lesi őket az
Vari akárhány köztük, kinek eszébe sem
Az előtérben egy érdemes szőlőkerülő ajtólyukon, melyen csak kivül van egy kis jut néha hónapokig más világra gondolni,
Ví
*gja a hazulról becsempészett magyar do- retesz, mit ha félrebillent, az egész panorá- mint a melyben élnek. Ugy otthon érzik
hányt. A zsacskó egész biztonságban terül mát láthatja.
magukat lassankint mindnyájan, mintha
e
l előtte ugyannyira, hogyha az a zsacskó
De a börtönész ezt csak nagy jókedvé azon kivül nem is volna más állapot.
fogalommal s érzékkel bírna a szabadság ben teszi, mert különben sokkal lomhább és
A ki itt ébren marad és csak sejtelme
dicső eszméje iránt, ugy most bizonyára fáradtabb, hogysem ily vadászatokat tart- van a zenéről, az bizonyára sok tanulmányt
hálleluját zengene a nagy alkotónik azon son, mik leginkább azon czélra vannak fenn- szerezhet magának a disharmoniáról.
ritka kegyért, melylyel ö,hosszas sötét rab- tartva, hogy ez altul is mérsékelje a ház
Van irt — mint moidják — a-moll,
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a-dur, b dur, y-dur és mindenféle dur
és moll, melyek egy bizonyos bizonytalan
rendszer nélkül találkoznak és ölelkeznek
egész reggelig, ugy hogy ha valaha egy zenész halálos bűnt követ el, azt csak ide
kell tenni egy éjszakára, e hortyogó hangjáték szinhelyére és másnap reggel vagy
megöszülve, vagy elsorvadva húzhatják le
ágyáról.
Ilyen emberek is vannak a világon.
Népnevelés és felvilágosodás! jöjjön el
a ti igaz országotok!

Benedek Aladár.

A pécsi kőszénbányák.
E sorok írója szintén jelen volt a pécs-barcsi
vasút megnyitásánál. Tanuja volt az ünnepélyességeknek, melyek annál nagyobb hatást gyakoroltak reá, mert őszinte örömből származtak, — az
örömből, hogy közelebb van azon remény valósulása, mely anyagi viszonyaink rendezése és felvi-

S midőn azt hittük, hogy elértünk azon
helyre, hol még az első tulajdon-fogl ilás érvényesülhet s kibontakoztunk a hegyszorosokból, melyeken átröpitett a gőzmozdony, — a vadon között, az emberi szorgalom és munka legszebb
vívmányaira találtunk.
Egy völgy terültei előttünk, bevonva egészen
feketével, tele gyászszal, mint halotti ravatal. A
külszin csalt, mert az egész vidék ugy pezsgett az
élettől. Szorgalom és munka volt mindenütt, gyönyörű öszhangjával.
Képünk híven ábrázolja e völgyet iparával,
életével. Láthatni a bányákat, melyeken bemélyed
a föld gyomrába a munka*, hogy onnan rejtett
kincseket hozzon napvilágra, eszközeit uj életnek,
uj iparnak. Láthatni a különféle gyárakat, az olva8ztókemenczéket, mosó és lapitó gépeket, mindannyi vívmányait az emberi törekvésnek, mindannyi eszközeit a munka lehető legjobb hasznosithatásának.
Az ipar, mely itt virágzik az 1-ső C8. k. szab.
dunagőzhajózási társulat műve. S midőn látjuk az
óriás eredményt, melyet vállalata által elért, el nem
fojthatjuk keblünkben a fájdalmat a fölött, hogy
e kincseket nem egy hazai társulat zsákmányolta

A börtönben. -

rágzáeával biztat, és biztat azzal, hogy az évtizedek folytán reánk nehezedett súlyos terhek az
anyagi felvirágzással könnyebben lesznek elviselhetők.
£- A. vidék örömünnepe volt ez, s diadala egyszersmind a Kor haladó szellemének.
Pótolhatlan veszteségnek tekintettük volna,
ha ki nem rádulhatánk vala a helyhez, mely e vidéknek, a az azt áthasitó vasútnak a fő jelentőségét adja.
Mielőtt utunkat — vissza ismét a fővárosba
— folytattuk volna, kirándulást tevénk a pécsi
kőszéntelepekhez. Üszögnél csináltuk ezt a vargabetűt. A gőzmozdony sebesen ragadott tova, be
hegyek s völgyek mélyébe. Alig ragadta meg a
bámuló szemet egy pompás táj, uj életet, uj diszt
nyerve a tavasz hatása alatt, már el is tűntek,
más, még megragadóbb tájak által váltva föl. S a
mint folyton emelkedtünk a hegyek tévetegébe,
lépésenként tünedeztek egy óriás hatalom vivmányai: az emberkéz munkája a a kultúra. A vidék
folyton vadabb lett, ős eredetiségében alig itt-ott
mutatva nyomait annak, hogy behatott ide is az,
ki esze által igája alá kényszeritett sokat, 8 kényszeríteni akar mindent . . . az ember.

hajtatik, ellenhatása olyan, mint a visszapattanó
rugóé — magát az ügyetlen kezelőt sérti meg.
Rendezett társadalmi szerkezet az, hol ezen
önzés csak nemesebb nemében nyilvánul; a ha e
téren nem mutatkoznának kiáltó ellentétek, akadályai gyanánt a haladásnak: a „társadalom-boldogitó" ujabbkori próféták önként elenyésznének
a tárgygyal s alappal, — melyből annyit czifrábbnál czifrábbat összeépítenek, s mely nélkül nem
volna biztos talapzata épitményöknek.
Midőn az antagonismust látják, mely a pénzaristokratia 8 a munkás nép-osztály között létezik,
e társadalmi philosophok az ellentéteket ugy hiszik kiegyenlithetőknek, ha felforgatván minden
tényleges viszonyt, egy államgépezetet állitnak
föl, nem a szabadság hanem a kényszerűség alapjaira, mechanismust és legyen ez a legtöbb gonddal kidolgozott is — mert csak eszközzé teszi az
embert, elöli benne a*, egyéni törekvést, mindazt,
mi egyedül képes teremteni, nagyot, dicsőt, — s
a minek neve — haladás.
Csakugyan azon ellentétek láttára, melyek
nyugaton a munkát adó és munkás osztály között
kifejlődtek, jól esek látnunk itt egy vadon vidéken
a kettő között teljes öszhangot, s ez öszhangból

érdekes és a veszély a kényelem egyesült varázsával bír. A román is, mint a magyar, született
Mindegyre olvassuk a politikai lapokban, kocsis, s apró de rendkívül győzős lovaik ügyeshogy I. Károly Románia fejedelme ismét körutat sége és kitartása, a legnehezebb utakon is, valótesz országaiban. Valóban a romániai, sok tekin ban meglepő. Romániában nem szoktak trappban
tétben oly rendezetlen viszonyok ép oly szüksé- i hajtani, hanem vágtatva, sőt ha az út épen engedi,
gessé teszik a
fejedelem személyes jelenlétét majd ez,
majd ama ponton , a mily
ohajtandóvá
reá nézve is, a
fejedelmi trón
iránt még teljesen meg nem
szilárdult bizalom érdekében, hogy személyes megjelenése által
erősítse azt, a
hol szükséges.
Alkalmunk
lévén Károly
fejedelem
egyik közelebbi hasonló kőrútjából sikerült képet mutatni föl olvasóinknak, rajzunkat egy a
fejedelemmel
utazott tourista jegyzeteiből
összeállított
rövid vázlattal
kisérjük, mely
talán érdekes
adalékokat
nyujtand
az
Pécsi kőszén-telepek.
ottani helyi s
egyéb viszosebes-vágtatva, carriére-ben. Hogy ezt tehessék,
nyok ismeretéhez.
egy
könnyű kocsi elébe nyolez lovat fognak ketMint Magyarországon, kivált a vasutak korszaka előtt, mig rendesen „gyors-paraszttal" vagy tesével egymás elébe, s a kocsison kivül egy ful„saját négyes fogatán" utazott az ember, ugy lajtár vagy másod ül az első vagy második pár ló
Romániában is otthonos a gyors, vakmerő és egyikén. Majd mindenik ló nyakába csengőt vagy
mégis biztos hajtás, s azért az utazás e neme fölötte harangot tesznek, mi a sebes hajtással nagyon

I. Károly romániai fejedelem körútja.

(Iványi Sándor vázlata után rajz. Jankó.)

ki, hazánk nagyobb érdekére.]
E telep 14 év előtt még miveletlen volt. A
munkát legelsőbben a dunagőzhajózási társulat
kezdette meg; és megkezdette koczkázás árán,
bizonytalanra, remélve, hogy vállalatát kőszénszükségletére nézve, a Dunán való közlekedés
végett, haszriosithatni fogja. Munkáját szép siker
koronázta, s az eredmény még többre buzditá. Most
már mintegy ezer ember lel itt foglalatosságot, s
a termesztett kőszénmennyiség oly nagy, hogy
nemcsak saját gőzhajózási roppant szükségletét
fedezheti, de tetemes mennyiséget szállíthat Buda-Pest és Triestbe is, mindkét helyen roppant
nagy lévén a kőszénszükséglet. Fővárosunkban például egyedül Gans világhírű vasöntődéje
200,000 mázsa coaksot fogyaszt el évenként.
Képünk hátterén egy helység látható. A bányamunkások telepje ez, épülve rend, csín és
ízléssel.
E telep, 8 benne az élet és rend az, a mi leginkább, s legkellemesebben lepi meg az idegent.
Lapok, könyvek szólnak szomorú viszályokról, zavarok és mozgalmakról, melyeknek előidézője az emberi önzés, mely rendes mértékéig
fokozva csak szépet s virágzót teremt, de ha túl-

mindkettőre nézve megnyugtató eredményt: a kölcsönös megelégedettséget.
A duna-gőzhajózási társulat, mely e kőszéntelepeknél a munkát adó, nem fokozza tulságig
önzését; megfizeti jól, illően a munkát s a munkás
megelégedettséget visz családja körébe.
^ A munkások különböző ajkúak;legtöbb köztük a szláv eredetű. Lakást s a mit szükségeinek a
duna-gőzhajózási társulat szolgáltat nekik, csekély áron, a mit munkájuk által fizetnek vissza
aprándonként. — Minden ház két lakosztályból
áll; konyha, kamara és egy tágas s nyílt szoba
képezi minden munkás lakosztályát. Van templomuk s plébánosuk, betegápoldájuk, fi- a leánygyermek iskolájuk, kaszinójuk és mulatókertjük.
A szükséges élelmi czikkeket a d. g. h. társulat
szállítja ide, s igen mérsékelt áron adatja el.
A rend és megelégedettség, mely otthonját
lelte e helyen, azon óhajt keltette föl bennünk,
vajha mindenütt ily szép kölcsönösséget látnánk
munkát adó és munkás között; ily szép öszhangot
az egyéni törekvés és önzés közt, mely eredményében megnyugtató mindkettőre nézve.
L.B.

Károly romániai fejedelem utazása.

lármássá teszi az utazást. A szerszám nagyon
egyszerű, de a rudas lovaké ép oly erős is, kivált
a hám és istráng, hogy hegyes helyen s ereszkedőn teljesen megbízható legyen.
A kocsisok és fullajtárok pompásan néznek
ki. Szép erőteljes alakok, napégette arcz, süra
bozontos hajtól s erős bajusztól árnyalva. Ruhájuk:
elől a mellen
nyitott ing,
melynek dereka rövid, ujja
bő, borjuszáju;
s szűk nadrág,
fehér szürke
harisnya posztóból. Fejőkön
fehér vagy fekete báránybőr kucsmát
viselnek. Ostoruk kurta nyelü, de szíjjá
hosszú és súlyos s ügyesen
és biztosan
tudnak bánni
•vele mind a
csattantásra,
mind arra,
hogy bármelyik lovat a
hol czélozzák,
ott vágják meg
vele.
Valami izgalmas dolog,
igy
gyorsan
tova robogó a
néha nagyokat
zökkenő kocsiban ülni, hallgatva a csengők szünetlen zaját, a kerekek zörgését, az
ostorpattogást s néha kocsisok kurjongatását,
mi mind együtt majdnem siketitő zajjá olvad
egybe.
így utaznak Romániában a magánosok is.
Lehet gondolni, hogy a fejedelem utazása még
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zajosabb még gyorsabb, tán veszélyesebb is, min- Vadulujig terjedt. A fejedelem onnan Lotruig A pompás szőlő, a hűsitő cseresznye, az ízletes nadenesetre izgatóbb.
vissza kocsin ment, aztán le az Oltón Cosiáig rancs, a baraczk — egy szóval az ősz minden kelA fejeilelem egyik közelebbi kőrútján is, dereglyén s onnan egy nap haza. Udvari festője s lemes adományait keletről nyertük. Olaszhon, az a
mint rendesen, a Bukuresttől alig negyedórányira fényképésze, Szathmáry hazánkfia azonban, tou- boldog ország „a hol a czitrom virul, s a hol a zöld
egy dombmagaslaton fekvő cotroceny-i nyári palo- ristánkkal együtt elmaradt tőle a hegyek közt, lombokon narancs piroslik át", eredeti hazája e
tából indult ki, két nyolczlovas fogattal, melyek hogy a festőibb pontokat levegye. — á — r —
két nemes gyümölcsnek, mert Sevilla czitrotnai és
egyikében maga ült Bratiano miniszterrel, másinarancsai az arabsok által hozattak Európába. A
kában udvari orvosa, hadsegéde, udvari fényké• közönséges narancs chinai eredetű, legelőször a
pésze s azon tourista, kinek e jegyzeteket köszönmerész portugall tengerészek által hozatott hozA növények vándorlása.
jük. A mint a sík útra kiértek, vagt;.tásnak
zánk. Itt egy ideig sajnos elhagyatott állapotban
(Vége.)
eresztették a lovakat, s a két- fogat porfelleget
tengett, mignem később ügyes kezelés által ízlés
verve robogott tovn, pokoli gyorsasággal s csörA fűszer-növények legnagyobb részét, mint és alakilag egészen megváltozott s megnemesittegéssel. A fejedelem kocsija mellett két felől egy a fahéjt, borsot, szerecsendiót és sok mást Árzsiá- tett s innen a nagy Atlanti-tengeren át Amerikába
kis csapat dorobancz, azaz: román csendőr, lova- ból bírjuk. A hagyma-nemek nagyobb része szin- evezett. Uj hazájában államról államra elszapogolt, apró honi lovakon. Magyaros huszárruhát tén onnan ered. — Már a régi görögök oly rop- rodott, s most, a mint ez a figyelmes vizsgálatból
viselnek, fekete attilát vörös zsinórra, fehér szűk pant kedvellői s barátai valanak a hagymának, kitetszik, ismét útnak indult Californián át, s nem
nadrágot, magas szárú magyar lovag csizmával. hogy még eddigelé egyetlen egy nemzet sem ál- sokára ismét felkeresi ős eredeti hazáját.
Egy óra múlva már elérték az első postaál- lottá ki a versenyt velők e téren. Egyptomban
Nagyon különös, hogy Európa azon sok adolomást. A fejedelem üdvözletére nagy népcsoport Izis papjainak a veres- és fokhagyma-evés el volt mányért, melyet keletről kapott, egyetlen egy vigyülekezett össze; férfiak, nők, gyermekek, szo- tiltva; a pórnép azor ban roppant kedvelője le- szontajándékkal sem kedveskedett; s épen ily
kott nemzeti viseletükben. Különösen festői a nők hetett, mert Herodot tanúbizonysága szerint, ha méltánytalan lett volna Amerika Európa ellen, ha
viselete, a módosabbnké kivált ép oly dús, mint ugyan e tekintetben hitelt áthatunk szavának, amaz ennek a burgonyát és dohányt nem adta
ízletes. A mellen és ujjnkon szines pamuttal vagy csak egyetlen egy pyramis épitési ideje alatt a volna. Különös, hogy csak egyedül ezen két nöselyemmel gazdagon kivarrott patyolat-ing sza- munkások 2 millió tallért költöttek el csupán fok- vény képezi azon nagyon feltűnő kivitetek az
badon engedi látni a női derék minden körvona- hagymára, vereshagymára és retekre.
egyetemleges természeti törvény alól, mely szerint
lait ; testök alsó részét két egymásra szoruló
a növényeknek, állatoknak és embereknek azon táj
Mint az életben, ugy a természetben is a jó- felé kell vándorolniok, merre a nap lenyugszik.
szoknya, katrinoza, takarja — elől és hátul, melyek
egy egészet képeznek; rendesen tarka, szőrrel nak mindenkori hű társa és kisérője a rósz, — igy Kevéssel ezelőtt azt akarták bebizonyítani, hogy
vagy szintén selyemmel gnzdagon hímezve; övük van ez mindenütt.
a természet meg akarta boszulni a természetelA hasznos füvekkel elválaszthatlan összeköt- lenes mozgást nyugatról keletre, a mely a burgofehér gyöngyökkel kirakott ujjnyi széles zsinór.
Fejűken turbán módra tekergetett vászon vagy tetésben van a temérdek tövis, dudva, burján s nyát és dohányt hozta Európába, — ezen növények
selyem kendőt viselnek, mely oldalt vagy hátul gaz, — nagyon természetes tehát, hogy a termé- Európában gyors elfajzása által. Ezen állítás
lecsüng s festői redőzetével takarja el a haj és szet urát, az embert, vándorlásain ezek egész se- azonban nem való: mert a burgonya nem fajult
rege hűségesen kisérte mindenütt a merre ment.
nyak egy részét.
el az európai földben s az európai tenyésztés álEgy posta-állomáson természetesen nem hosz- A mint látszik nem társulnak s nem kötik magu- tal, sőt inkább megnemesittetett. A dohány ugyan
szasan mulat a fejedelmi fogat; csak mig lovakat kat rokonaikhoz a füvekhez és magvakhoz, hanem az itteni tenyésztés által roszabb lesz, mert az euváltanak; de e kevés idő is elég,hogy a nép kíván- inkább az ember tűzhelyének közelében szeret- rópai hévmérséklet s a talaj nem igen kedvező
csiságát, fejedelme látásával kielégítse s alkalmat nek tartózkodni — kikelnek házán, istállóján ezen exoticus növénynek; azonban amerikai kevevagy szemétdombján. Sz. Hilaire híres utazó
adjon zajos örömét vagy természetében fekvő Brazília belső részében egy kietlen puszta köze- rése által jobbítjuk. Honunkban a dohánytenyészmeghunyászkodását, egyéniségéhez képest, nyil- pén talált dudvák után fedezte fel, hogy ott em- tés meglehetős, sőt mondhatni kitűnő, mert a vervánítani. Egyik kucsmáját emeli magasra, másik beri telepitmény létezett, a mi a vizsgálódások peléti, csstneki, füzes-gyarmati dohányok bátran
mellére tett kézzel kiabálja a szetreászkát, har- után cs ikugyan ki is tűnt. Még különösebb, hogy kiállják a versenyt Európa bármely dohányával.
madik szájtátva bámul, negyedik térdre veti majd minden emberfajnak más és más gaz van
Még más, ezelőtt ismeretlen módon is teszik
magát oly buzgó áhítattal, mint akár a kereszt, kíséretében. Nem minden pk nélkül nevezik tehát utazásukat a növények, t. i. a levegő által. Az
vagy a csodatevő szent kép előtt.
az indusok az uti'füvet (Plantago) nyelvükön „fe- orkán szárnyaira veszi s a miriád és miriíd nöSokan lóháton jelennek meg az üdvözlés hérek lábnyomának.'' Mai napiglan is a habó vénymagot, úgyszintén ázalagokat s rovaroka*,
helyére, hogy a fejedelmet egy darabon elkísér- növény (vicia die Wicke) jelöli az egykori, most tabb ezer mérföldre emeli fel a száraz és tenger
hessék, tisztelet-őrséget adva neki. Szilaj, köny- már végkép elpusztított lakhelyét a norvég tele- felett s elterjeszti az egész földön mindenütt,
nyed lovasok vannak köztük. Sok csak szőrén üli | pitményeknek Grönlandban. A történetírók tehát Ezen munka szakadatlan folyik. Szünet nélkül
a lovat, s egyszerű kötőféket azoritva szájába, az emberi nem nagy vándorlásainak meddig ter- vándorol minden növény, ezen mozgási törvény
hagyja szabadon menni, a hogy épen akar; azért jeszkedésére vonatkozólag még most is igen sokat alól nem menekülhet egyetlenegy növényfaj sem;
lovaglásukban nem is igen van rend, összevissza tanulhatnak a dudvák-tó\.
utazniok kell minduntalan !
Rónaszéky.
csatangolnak, megelőzik s elhagyják egymást
Egyik sajátképi oka a növények tömeges
vagy ismét hátramaradnak, a hogy épen jő vagy
a ló szeszélye s ereje hozza magával. Maga a tisz- vándorlásának az, hogy az emberek által más
Egy v e leg.
telendő pópa is rendesen megjelenik népe közt, földrészből honosított növények, az emberek akaratja
daczára
annyira
elterjeszkedtek,
hogy
néhosszú fehér szakállával, fekete szőrmezében s
0 (Pius pápa és a forradalmak.) A hányszor
szélesedő tetejű fekete kucsmájával; ő is csak oly mely vidéken az egész ős, eredeti növényzet telje- csak forradalom tört ki Francziaországban 1789
jól megüli a lovat, mint hívei bármelyike, mert az sen átalakult. — Egész szigetek sem menekültek óta, Rómában mindig Pius uralkodott. Mikor
oláh papok rendesen lóháton utaznak, hivatalos meg ezen sorstól. így példának okáért Sz.-Ilona XIV. Lajost trónjától megfosztották, V. Pius pápa
utaikban i*. Néhol száz vagy több ily lovas is szigetéről I. Napóleon száműzetése helyéről a ho- uralkodott. Mikor a direktóriumot, megbuktatták,
csoportozott a kocsi körül. Eleinte érdekes, festői nos növények egészen eltűntek, kiirtattak az ott VI. Pius volt pápa. Napóleon VII. Pius alatt
látmány mindenesetre; de a borzasztó por, melyet letelepültek kezei által, helyt adván az Európa s bukott meg. X. Károly VIII. Pius alatt, Lajos
fölvertek, csakhamar alkalmatlanná tette kisé- Ázsiából oda vámlorlott idegen fajoknak. China Fülöp meg IX. Pius uralkodása alatt futott meg
keleti részén a népesség oly sürü, s a földmivelés Parisból.
retöket.
annyira
kiterjedt, hogy néhány vizi növénynek
Tgy megy az utazás, állomásról állomásra, az
© (A banán és pizang,) a forró földöv lakóiország sík részén keresztül. A hegyes vidéken kivételével, melyek a mesterségesen öntözött rizs- nak e két kenyértermő növénye, szerfölött gyorazonban rendesen csak négy lovat fognak be a földeken nőnek, minden más eredetileg vadon san növekszik, s már 8 hónapos korában terem is.
nyolez helyett, mert ily nagy fogatot nem lehetne növő növények eltűntek ; az egész föld kizárólag A legnehezebb banán-fürtöket Dél-Amerikában
biztosan hajtani a sokszor szűk, meredek s veszé- rozszsal van beültetve; a botanicus bármily nagy Augostura környékén lehet látni; némelyik 75
fáradozással sem talál, legalább a völgyekben,
lyes sziklai utakon.
fontot is nyom. A banán, melynek éretlen korában
vadon
növő növényt.
A hol a fejedelem delelni vagy éjszakára
leszedve és megfőzve, valóságos burgonya-ize van
megszáll, mindenütt nagy tisztelettel s őszinte
így a szó szoros értelmében meghódit néhány s feltünőleg liszttartalmu, ha megérve ottani
örömmel fogadtatik. Egy ily megszállási hely növényfaj egy egész országot, kiszorítja onnan a módon elkészítik, a legkedvesebb főzeléket adja.
volt az eml tett útban Kalimanesti fürdőhely, az bennszü ött testvéreket; mások nem térnek ki az Humboldt számitása szerint a banánfa ugyanazon
erdélyi határhegyek közt erős vas- és kéntartalmú ellen elől, hanem inkább kivándorolnak. Palesz- területen 44-szer több tápanyagot tartalmaz mint
gyógyforrás, az Olt partján. Épen ezemben a tina, a hajdani ,,teijel-mézzel folyó tartomány" — a burgonya, és 133-szorta többet, mint a búza.
gyógyhelyivel, az £>H egy szigetén, mely sürü hol a szőlő és datolya a legbusásabban tenyészett,
— (A külföldön bibliát terjesztő angol társabikkestől van boritva, á'll e gy apácza-zárda. A napjainkban márugy szólván gyümölcstelen pusz- ság) apr. 23-án ülte meg fennállása 167 ik évforfejedelem ezt is meglátogatta"kíséretével. A folyó taság. A mi közönséges lóherénk uti állomásait lulóját(igy 1701-ben keletkezett), a canterbury-i
kisebbik ága, melyen át kellé menniök, egészen ki igen világosan bélyegezte mindenütt; mivel sok érsek elnöklete alatt. Kezdetben czélja az volt,
volt száradva, ugy hogy gyalog mentek át, bár nedvességre van szüksége, elhagyta Göröghont, hogy pénzt gyűjtsön az idegen világrészekben
nem minden baj s fáradság nélkül a meder fene- melynek lapályai egészen göröngyösek s szárazak megtelepedett angolok vallásos oktatásának támokét képező nagy kavicsok miatt. A zárda hölgyei, valának. Olaszországban sem tarthatta fenn ma- gatására, ott papok fizetésére; bibliákat oszszon ki
kik ily szerencsében azelőtt soha sem részesültek, gát az itteni dúlások, pusztítások miatt; útját déli a N.-Britannia gyarmataiban elszórva élt honfiak
nagy örömmel s tisztelettel fogadták a fejedel- Németország felé vette, s innen nemsokára az északi közt. Jelenleg a feladat előbbi részét mellőzi, s
met. Onnan visszatérve, még az nap érték acosiai nedvesebb rész felé húzódott. Mereotis bora, a illetőleg más társaságra bizza, melynek neve:
kalugyer-(barát )zárdát, a hegyvidék egyik leg- mely Kleopátra vendégeit jó kedvre derítette, „Társaság a keresztyén tudomány előmozdítáfestfíibb pontján. Ez is közvetlenül az Olt partján melyet Horácz oly gyönyörűen megénekelt, nincs sára"; de utóbbit gyakorolja. De az angol gyarfekszik. Román ízlésben épült temploma a zárda többé. A furiák által üdözött gyilkos mai napság matok és telepedések most oly roppant terjedeludvar közepén fekszik, körülépitve a kalugyerek már nem találna rejthelyet Poseidon fenyvesei- műek, hogy a bibliaterjesztés csak ezekben h
lakásaitól, melyeket körüljárható tornáczok köt- ben, mert a fenyvek már rég elhagyták a síkot óriási mérvű. A társulatnak ujabb időkben egy uj
nek össze. Templomukban nincsenek harangok, a tikkasztó, rekkenő melegével s az alacsony he- ága is van, — ez a pogíny népeknél a nők oktatása,
helyett egy 7 — 8 lábnyi hosszú s fél-láb széles gyeket keresték fel.
— mely jó eredmény mutat. Számos pogány nő
deszkát vernek súlyos fakalapácscsal s az a jelUgy hiszem, alig kell azt emlitenem, hogy vette föl a keresztyénséget, s igy gondoskodva
adás. Az utazás a határszélig, illetőleg Riu- majd minden nemesebb gyüm'ilcs keletről jött. — van arról, hogy a keresztelkedett indus férfi ke-

resztyén indus feleséget kapjon. — A társaság
ezen működése még csak két éves, s már is jó
eredményekről tesz jelentest az elnök.
A társaság titkára (tisztelendő Bullook ur)
rövid jelentést olvasott föl azl867-ki működésről.
Habár az év elején tartani lehetett, hogy a rendelkezésre álló pénz elegendő nem lesz, az év végén — az átalanos rósz pénzügyi helyzet ellenére
— a társaság összes pénze 114,546 font sterling
(1.114,546 ft.) volt. A társaság missionariusainak
száma 483, kik 40 egyházmegyében műkő lnek. A
missionariusok közül Amerikában és NyugatIndiában van 248, Afrikában 73, Ázsiában 107,

Ausztráliában és a Csendes-tenger szigetein 54,
Európában 1. Közülök 30 indiai bennszülöttből
lett pap. Van eze ikivül 650 elemi tanító a pogány
népek közt, nagyobb része bennszülött, s 7 külső
kollégiumban 106 tanuló.
A jóreményfoki püspök előadása szeri it Anglia
többet költ a pogányok megtérítésére talán az
összes keresztyénségnél. Az angol egyház e czélra
évenkint 350,000 font sterlinget fordít, mit a negyed milliónyi adakozások 600,000 font sterlingre
(6 millió forintra) emelnek. De mindez szónok
szerint, csekélység ahhoz képest, a mit oly gazdag
orszáo1, minő Anglia, tehetne.

TÁRHÁZ.

Egy világi szónok, Bartle Frére, a volt bombay-i kormányzó, Indiáról szólván, azon meggyőződését fejezte ki, hogy Anglia uralma ott tartós
és biztos nem lehet a keresztyén hit terjesztése
nélkül. Indiában nagy haladásokat tesznek a
művelődés eszközei. A könyvnyomtatás, vasutak,
telegráf, a földmivelés és ipar magukban is sokat
tesznek arra, hogy a nép ne maradjon az eddigi
állapotban. De mindez elégtelen, — azt kell kivinni, hogy az indus nép egynek érezze magát az
angollal,— s ez nem érhető el a keresztyén vallás
bevitele nélkül. Azért az ő véleménye szerint is a
társaságnak kettőztetni kell ott tevékenységét.

olyanok, hogy ama tökéletlen "épet utánozzák. tisztelői részéről. Az ünnepelt tanár volt segédei
Faber tanár beszélő-gépe.
Nem ugy volt. Ez, a tökéletes, saját hangjait hal- s a kiképzésüket vezetése alatt nyert műtőorvo
Három tulajdonság által különbözik az ember lata: azután sem mondott különbeket. Á hegedű sok Balassa carrarai márványból készített mellminden más élőlénytől; ezek: egyenes járása,sza- alsó húrjain, mikor nevettetni akar a művész és szobrát, s egy mindnyájok arcképeivel diszitett
badon gondolkozó értelme és értelmes beszéde. végig szalasztja ujját a húron, hallani hasonló albumot nyújtottak át f. hó 16-án egész ünnepéEzek amaz isteni adományok, a melyek kiváltsá- hangokat, — vagy ha lég szorul be valahová és lyességgel, mint elismerésök és hálájok jeleit hírgot adnak neki, hogy ura legyen a föld összes szűk nyíláson kiböfFen. Azután egyes szavakat neves mesterök iránt. A jelen volt mintegy 30—40
lényeinek. így tartá ezt Salustius, s utána és előtte mondott még előre a mutogató férfi, hogy a gép operateur nevében Kovács S. Endre mint Balassa
mindenki, a ki gondolkozott felőle. Ujabb időben mondja utána. Az elébbi idétlen hangok hallszot- tanárnak korszerint első segéde, tolmácsolta emelállottak elő tudósok, a kiknek kedvö: lett volna tak mindannyiszor, minden változás nélkül. Azt kedett szellemű beszédben mindnyájok, sőt az
mindenféle majmot, medvét bevonni az emberi hiszem, hogy nem igen értettünk volna a gép egész haza és namzet elismerését a tudomány kiatyafiságba. Ezek egyenesen a legnehezebbjén által mondott szavakból semmit, ha amaz ur elő- tűnő bajnoka iránt. Szint ily szellemben beszélt
kezdték: fő kiváltságunkat, az értelmet akarták mondásábó! nem tudjuk, hogv mit akar mondani, Verebélyi László jelenlegi segéde is. Balassa megrá vitatni a többi állatra is. El is követtek min- így volt olyan is, aki tapjolt. No'még az r hangok indult hangon mondott köszönetet az irányában tadent annak bebizonyítására, hogy a fecskével megjárták; azokra rá lehetett ismerni, ami külön- nusitott rokonszenv és elismerésért s válaszában
fészket építtető, az éhes medvét morogtató ösz- ben nem nagy mesterség; állatok is utánoz- kiemelte, hogy tanítványainak és környezetének
tön épen az a tulajdonság, mely az emberrel álla- hatják, például a kutya, mikor hereg; hanem a e ragaszkodása tette és teszi főleg előtte kedvessé
a psst't tanári széket és Pestvárosát, s ez nem enmot alkottat, könyvet irat és tulfeszittetvén többi bizony zavaros valami volt.
gedte,
hogy a külföldre történt meghívásoknak
őrültté teszi.
És még ha nagy figyelem mellett egyes szaMikor Faber tanár tökéletességre vitt beszélő vakra rá is lehetne ösmerni, akkora képzelő tehet- engedjen. Estvére zártkörű bankettet rendeztek a
gépéről olvastam, a jutott eszembe, hogy most séggel legalább, mint mely a korondi harang Frohner szállodában ugyanazok, kik a szobrot és
már a medvének nem kell egyéb, mint két lábra bongásából azt érti, hogy: „Nincsen búza Koron- albumot átnyújtották.
állani— a mihez eddig is értett, ha drótot húztak don"; de a hang maga netnesak hogy az ember
Másnap,azaz: máj. 17-én délbea az egyetemi
az orrába, — venni egy ilyen beszélő gépet: mind- hangjához nem hasonlít senmiben, de még az orvostanári kar jelenvén meg nála, a kar nevében
járt népgyülést tarthat és követelhet az ország- állatokéhoz sem. A kajdáes „Zsuzsijából" ha Jendrássik Jenő ez idei dékán ékes beszéddel üdgyűléstől mindenféle nemzetiségi jogokat: külön hiányzik is az értelem, de megvan az élet meleg- vözölte, s a kölcsönös becsülés és szeretet kifejeterületet, képviseltetést, kormányhivatalt.
sége. A mit e gép mond, az hideg, mint a téli zései közben váltak meg egymástól. Máj. 10-ikén
Tréfám csak azt akarja jelenteni, hogy vannak szél süvöltése és száraz, mint ha fa koppan fához. délben pedig a Budapesten állomásozó összes kaNagyobb orgonákon van két hang: vox hu- tonai orvosok tisztelegtek a kitűnő sebésznél, megszervezetek, a melyeknek mesterséges utón e!őmutatván ez által, hogy a tudomány és érdem
állithatását egyátalában lehetetlennek tartom, — mana és vox angelica; azok hasonlithatatianul
;
és ábrándozóknak mindazokat, akik hiszik, misze- közelebb járnak az emberi énekhez, m nt eme gép elismerésében a kasztok elválasztó fala sem képez
akadályt, s megmutatván egyszersmind, hogy
rint a vegytan meg az erőműtan annyira tökéle- beszéde az emberi beszé ihez.
Balassa tanár hírneve meszsze túlterjed azon poltesithetők, hogy szerves lény, bárcsak egy moha,
A ki tisztább fogalmat akar nyerni felőle, pári körön, melyben áldásos működését folytatja.
legyen létesíthető általok. Azt vetik, hogy a hang kisértse meg beszélni tátott szájjal, nem használAz ünnepélyek fő mozzanata, a tulajdonképi
nem tartozik ama megtiltottak sorába, hiszen ván torkán kívül más szervét; igy mondott szacsupán erőfani eredmény. Igen ám az a hang, vaiból szám'tsa le az életadta melegséget: akkor jubileum azonban csak 20-án tartatott meg az e
czélra csinosan feldíszített egyetemi sebészi tanmely a hegedű húrjának nyírettyűvel érintéséből aztán fogalma lesz e csoda gép beszédéről.
teremben. Az ünnepély alkalmára Balassa jelenszármazik; de nem az emberi értelmes beszéd.
A mely részekből ez a gép áll, azok csakAhoz egyéb is kell az erőtani tényezőkön kívül. ugyan nem pótolhatnak mist az emberi beszédet legi tanítványai és segédei életnagyságu képét
Torok, iny, nyelv, fogak, ajkak alkotják az élő alakító szervekbői, csupán a torkot. Egy nagy festtették le Barabás által, mely a tanterem szabad
lény h ingját. Torka, nyelve, foga, ínye, ajka az fúvó és néhány guttapercha cső, melyeknek nyí- falán vala felfüggesztve. Az egybegyült hallgatóökörnek is van, — még sem tud beszélni értelmes lására réz leppentyü van alkalmazva a rezgés ság, egyetemi tanárok, budapesti gyakorló orvoszavakat, mint az ember. A kakadut rá tanítják, megadása végett. Ez utón áll elő a meglehetős sok, hírlapírók már jóval az ünnepély kezdete
előtt zsúfolásig megtöltötték a termet. B. Eötvös
hogy kiabálja: Zsuzsi! de azon a kiáltáson, akár- tiszta herregés.
József oktatásügyi miniszter szintén megjelent
mily tiszta különben, megösmerhető azonnal, hogy
Szükséges-e ezek után elmondanom, hogy az ünnepélyen. Ez alkalommal Mészáros Károly
nem emberi ajkon jött ki; hiányzik belőle szembeépen azzal a vélekedéssel jöttem vissza Pestre, a V-ik évi orvostanhallgató tartott csinosan kidoltünőleg valami, az a mivel értelmünk jellemzi
melyet átmentemkor tápláltam? Emberi beszédet gozott s szónoki melegséggel előadott üdvözlő
emberi beszédünket.
emberi találmány nem fog utánozni soha és Faber
Ez volt az én vélekedésem f. hó 20 ikáig, tanár csakugyan hasztalanul pazarolta el 46 évi beszédet, miközben a képet fedező lepel lebocsátmidőn átmentem a lánczhidon é) alaguton, meg- munkálkodását, hacsak az a haszon nem lesz tatott. A hangos éljenek lecsendesültével Balassa
bámulni a budai színkörben Faber tanár beszélő belőle, hogy örökösei fölgazdagodnak a fölkeltett megindult hangon mondott köszönetet. Mindenkoron tanitványai ragaszkodása volt — úgymond
gépét. Hogy visszajövet máskép véltem-e, kitűnik kíváncsiság által.
— azon főrugó, mely őt nehéz pályáján lankadatmindjárt az alábbi néhíny sorból.
így vélekedem én eme csodásnak hirdetett lan haladásra serkentette; a tanár kétszeres sikerA szinpad elejére egy gép volt fölállítva, gép felől.
rel felelhet meg fontos feladatának, ha közte és
külső kinézésére hasonló valami kintornához;
Az előadásnak különben volt mulatságos tanitványai között azon benső öszhang uralkodik,
annak elejébe akasztva egy női arczu, női szabású része is. Papírlapokat nyújtottak a közönség közé, melyet neki tapasztalni mindig oly kedvesen
kék selyem ruhába öltöztetett báb. Eme báb szá- hogy irjon egyes szavakat a gép számára kimon- esett. ígéri, hogy ezután is mindent el fog köján kellett kijőni a beszédnek.
dásul. Ezek az irások voltak mulatságosak. Csak- vetni az „előtte mindenekf ölött kedves tanári
Megjelent nemsokára egy férfi és egy nő, nem mindenik éljennel kezdődött: éljen Molnár hivatás körében" s fölkéri szeretett tanítványait,
Fáber örökösei, a gép jelenlegi tulajdonosai. A György, éljen Kossuth, éljen Kocsisovszky Boréba. barátait, hogy ezután se szűnjenek meg őt támonő leült a gép mellé, melynek egyik oldalán zongo- Volt olyan is, a ki szive ömlengésének adott kife- gatni ragaszkodásuk és szeretetök által.
ráéhoz hasonló billentyűk vannak; a férfi pedig jezést, ilyenszerűt irván: Csókolom Fannyt etb.
Az örömnap befejezése gyanánt este a lövölde
elbeszélé, hogy mily sikertelen volt minden kísér- a mit mind megértettünk, de nem a gépből, hanem
helyiségeiben
kedélyes tánczmulatság tartatott,
az
előmondó
szavaiból.
let eddigelő az emberi beszéd utánzásában; a ki
legtöbbre vitte, egy pozsonyi tanár, az is csak
A közönség nagyobb része azzal a vélemény- melyben mintegy 800 vendég vett részt. Jelen
°lyan gépet tudott késziteni, mely e két szót nyel oszlott el, hogy e találmány bizony semmi- voltak a többek közt b.Wenkheim és Horváth mi^ondá csupán: papa, mama. Fáber tanárnak si- vel sem vitte elébb az emberiséget. Béthi Lajos- niszterek, gr. Andrássy Gyuláné, b. Eötvös Józsefné bájos leányával, Klapka tábornok ifjú
került végre, 46 évi fejtörés után feltalálni ezt,
nejével
stb. stb. A kedélyes mulatság egész regttiely bármely szót tisztán mond ki. Ez az előlegelig tartott és sokáig fog a jelenvoltak emlékéges dicséret, mely különben a szinlapon is olvasben élni.
A Balassa-jubileum.
ható volt. Azután elkezdődött a csoda-gép mutatványa : a férfi mondott némely szót, a nő játszott
Az orvosi tudomány azon jeles bajnoka, kiÉs mivel viszonozta Balassa tanár mindezen
* billentyűkén és a fabáb ajka mozgott, hangot nek arczképét mai számunkban szemlélhetik olva- kitüntetéseket? Tett egy 10,000 forintos alapíthallatott.
sóink, e napokban ülte meg huszonöt éves tanári ványt, melynek kamatait négy szegénysorsu
Papa, mama — ezeket mondaták ők is elő- működésének jubileumát, s ez alkalommal számos orvostanhallgató fogja húzni. Ez oly szép tett,
, a pozsonyi tanár gépjének szavait. Idétlen, kitüntetésben részesült a keze al'd kikelt orvosok, mely épen nem szorul dicsérő commentárra.
'
Sz.
lemetlen hangok voltak; azt hívem, csak azért jelenlegi tanítványai, tanártársai és nagyszámú
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Pákh Albert emléke ügyében.
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** (Dr. Poór Imre) felszólítja a pályázó irókat, hogy a Balassa-dijra versenyző műveket aug.
31-dikéig küldjék be Kubinyi Ágoston úrhoz a
múzeumba, e fölirattal: Balassa-dijra pályázó
munka.
** (Koritniczáról.) Egy kis füzet jelent meg
„Koritnicza" felsőmagyarországi gyógyfürdő ismertetését tartalmazva. E kies és igen nagy gyógyhatású fürdőhely most ,,az első magyar általános
gyógyintézeti részvénytársulat" birtoka, mely
mindent elkövet emelésére. Itta fürdőidény;emlékezetbe hozzuk mindazoknak, ,,a kiket illet."

növekedett, hogy három katonát elsodort, s bár
fennakadtak egy kőrakáson és segélyök érkezett,
Pákh Albert emiékének ügye annyira
megfeküdték a sérülést.
haladt már, hogy a közelgő teljesülésről
'* (Bácskában) kiöntött a Duna s Jenőfalvát
egészen elboritá. A lakosok marháikkal s azzal, a
tudósíthatjuk azon lelkes közönséget, mely
mit megmenthettek, Eszékre menekültek, s az
az elhunyt jeles iró és szerkesztő emlékét,
ottani vársánezokban helyeztettek el.
barátai felszólitására,adakozásaival megörö44: (Erdélyből) megint nagy jégkárokról érkíteni buzgólkodott.
tesitenek a N)árad és Kis-Küküllő vidékéről.
Kitűnő szobrászunk Izsó Miklós elkészí** (Szegeden május 14-én) ligroin-explosió
tette már az üdvözültnek mellszobrát, karvolt, egy fiatal ember vigyázatlansága miatt.— A
rarai fehér márványból. Mind a márvány
szerencsétlen fiatal ember oly jelentékeny sérüléseket szenvedett, hogy felgyógyulásához kevés
ritka szépsége s hibátlan sága, mind a mű— (Széchenyi szobrának) EDgel által készívész felfogása s a kivitel, nemcsak megfelelt tett mintázata e napokban állíttatott föl az akadé- remény van. Egy más fiatal ember, ki az explosió
perezében épen a pinczeajtónál állt, szintén több
a várakozásnak, de bizton mondhatjuk: felül mia-palota előcsarnokában, s annak lemezpapirból helyen
égett meg, de sebei nem oly veszélyesek.
is multa azt. Pákh Albert szobra kétségkí- készült utánzata az akadémia-palota előtt, kísérvül legszebb, legsikerültebb szobormüveink letül, a hatás tanulmányozása végett. Ha valóban
Mi njság?
próbául tették ki, örülünk rajta, mert reméljük,
közt foglal első rendű helyet.
meggyőződnek az illetők, hogy a mintázattal nem
44= (Türr tábornok) hozzá szól az uj honA boldogult barátaiból alakult emlék- tehetnek mást, mint — egyszerűen mellőzni s más védelmi
tervezethez a „Hazánk"-ban, melyet
bizottság az adakozó olvasók czélzatának művészt keresni a halhatatlan honfi emlékének Klapka után mi is ösmertettünk. Türr is egyet
legjobban vél megfelelhetni az által, ha e örökítésére; mert a hatás, melyet e minta fölállí- ért Klapkával abban, hogy viszonyaink közt nem
valóban művészi becsii szobrot, eltéröleg tásával módunk s módjok lett tanulmányozni, a hagyhatjuk magunkat erős állandó hadsereg nélelőbbi szándokától, nem a temetőbe állítja- leghatározottabb mérve Engel müve használhat- kül. A rendes sergen kivül felettébb fontosnak
föl, hol az sem az idő viszontagságaitól, sem lanságának. Széchenyi erőteljes s mégis könnyű tartja a honvédség kifejtését; e czélra indítváalakja helyett, egy merev, erélytelen, üres alakot
hogy az oskolákban tétessék kötelezett
— a temető jelen állásában, az emberi bán- látunk, mely mintha megfogadva volna, hogy ott nyozza,
tantárgygyá a katonai gyakorlat, — falusi ifjak is
talomtól nem lehetne egészen ment és biz- álljon egész naphosszant. Az egyik kézben tartott nyerjenek oktatást abban 16 éves korukon tul,
tosítva. S mivel a begyült adakozások ele- kard, a másikban az irástekercs, bizonytalanság- legalább vasárnaponkint.
gendő;, k mutatkoznak arra, hogy a sírbolt, ban hagyja a nézőt a művész és a mű egész czél+£ (Vttter tábornok) is hozzá szól a hadszerhová a tetem már át is helyeztetett, szintén zata iránt; az, hogy a kardot és irástekercset mint- vezéshez, néhány gyakorlati indiványnyal lépvén
méltó és díszes síremlékkel jelöltessék meg: egy választásra ajánlva föl, nyújtja, — nem fejez föl a „Hazánk"ban, azok közt nemzeti katonai
ki semmit Széchenyi jelleméből, a kettőből együtt
a művészi szobrot legilletékesebb helyére, a semmi határozott eszme nem világlik ki. Jobb tanintézet felállítását sürgetvén.
** (A 13-dik utalványozás) a honvédalapból
nemzeti múzeumba vélte elhelyezendőnek, lábán állva, mentéje megakad az egészen czélta- a segélyzendők
számára máj. 17-én eszközöltetett.
hol szintén mübecsü tárgyak sorában álland, lanul mögötte levő oszloptörzsön, melyre nem — összesen utalványoztatott 6882 ft. 50 kr. 145
s hol a nagy közönség sokkal könnyebben képzelhetni, hogy került a levett kalpag. Az arcz egyénnek. Ebből kapott 18 altiszt 1400 ftot, egy
juthat annak megtekintéséhez; hol a szép rideg s mélyebb kifejezés nélküli, melyen semmi altiszt özvegye 40 ftot, 72 közvitéz 3555 ftot, 27
mü, emberileg szólván, örök időre romlat- vonás sem árulja el a szellem fenkölt emberét. Az közvitéz özvegye 675 ftot, egy közvitéz árvája
mű, a mint áll, elvitathatlanul bizonyítja, 12 ft. 50 kr. Előlegkép a tiszteknek, azok özvegyei
lanul marad; hol végre jelestinknek még egész
hogy a szobrász nem tudta felfogni Széchenyit s és árváinak, összesen 26 egyénnek 2200 ft. utalváeddig csekély számú, de idők folytán remél- jellemében és működésében a szellemit és az esznyoztatott.
hetőleg mindig szaporodó Pantheonában, mét; s hogy annyi próbálgatás, változtatás és
** (A honvédzászlóaljak) az illető megyék
mind az elhunytnak érdemeinél, mind a mü tatarozás után sem birt életrevalót hozni létre, nevét fogják viselni; egyenruhájuk magyar nadmeggyőz, hogy nem is képes azt felfogni.
becsénél fogva méltó helye leend.
rád lesz, barna attila, a honvédhuszároké kék
zubbony és fehér mente.
Addig is azonban, mig a szobor végleg
** (A szombat délutáni zápor) Mária nápolyi
Közintézetek, egyletek.
elhelyeztetnék, a képzőművészeti társulat
királynét a városligetben, a Hermina-kápolna köcsarnokában fog ideiglenesen főlállittatni.
44= (A magyar tud. akadémiában) május 18-án zelében lepte meg. Épen lovagolt kíséretével, miA sírkő iránt is megtétettek már az a phil. törv. és történettudományi osztály tarcott dőn a zápor és mennykőhullás elkezdődött. A
intézkedések, s az egész ügyről reméljük ülést Kubinyi Ágoston elnöklése mellett. Tagok Tökei-féle házba vonult kísérőivel, hogy a bejárat
rövid időn a végszámadást eléterjeszthetni. és hallgatóság szokatlan nagy számmal jelentek alatt várja be a vihar el vonultát. De az sokáig
meg, hogy végig hallgassák, miként üli meg az tartott, s a királyné kénytelen volt a házfelügyeakadémia egyik nagyhírű néhai tagjának emléke- lőhöz menekülni, megkéretve a házi asszony?, ha
zetét. Ipolyi Arnold rendes tag tartott emlékbe- nem adna-e neki egy szobát, mig a vihar elmúlik.
szédet Lonovics József igazgató-tag felett. Majd- A házi asszony rögtön sietett, legszebb szobáját
Irodalom és művészet.
nem harmadfél óra hosszáig tartott a felolvasás,
** (B. Eötvös József emlékbeszédei) „Magyar mely nyomról-nyomra követé az ünnepeltnek élet- nyitá föl, s egy óranegyednyi élénk társalgás után
irók és államférfiak" czimmel a napokban jelentek pályáját, s ezzel kapcsolatban vázolta egyszers- a királyné melegen köszönte meg a szívélyes venmeg egy diszes kiállítású s 333 lapra terjedő kö- mind közéletünk és politikai viszonyaink fejlő- dégszeretetet.
44^ (A bukuresti magyarság) kérelmet intézett
tetben. Ez emlékbeszédek közt több van, mely az dését is, a miben Lonovics érseknek évtizedeken
ékesszólás művészeténél fogva is a legkitűnőbb át tevékeny szerep jutott. Ez emlékbeszéd sok a magyar országgyűlés képviselőházához, abbeli
termékek közé tartozik. Kilencz emlékbeszéd van időt vett igénybe, azért a kitűzött másik tárgy, sérelmének orvoslását kérvén, miszerint a bukubenne: Körösi Csorna Sándor, gr. Dessewffy József, Brassai „Módszer"-ének fölolvasása, máskorra resti konzulság 23 egyénből álló személyzetéből
Kazinczy Ferencz, gr. Széchenyi István, Reguly marad. A titkár jelentéséből érdekes, hogy az csak egy őrmester magyar. Koos Ferencz bukuAntal, Szalay László és gr. Dessewffy Emil fölött. olaszországi levéltárakban létező, Magyarországra resti ref. lelkész azt irja ehhez, hogy a magyar
Továbbá tiz elnöki beszéd, melyeket b. Eötvös vonatkozó okiratok másolására 1100 frtnyi összeg iratokat még a román külügyér is hozzá küldi
az akadémiában, Kisfaludy-Társaságban, s más utalványoztatott a kultuszminisztérium által. Be- lefordítás végett, minthogy az osztrák konzulság
intézetek közgyűlésein és ünnepélyeken mondott jelentette egyszersmind, hogy Erdélyi János fölött nem tudja lefordítani.
** (Haynald érsek) Meranba érkezett, s mindel. Nemcsak költői melegséggel irt eszmedús be- Greguss Ágost fog emlékbeszédet tartani.
addig
ott fog időzni, mig gyöngélkedő egészsége
szédek ezek, hanem egyszersmind jellemző adalé— (A miskolczi nyilvános közkórház) 1867. helyre nem áll.
kok az utolsó harmincz év szellemi törekvéseinek
4£ (A kolozsvári polgármester,) Szentkirályi
történetéhez. Ráth Mór — a kiadó — kitűnő iz- évi működéséről Popper József tudor, igazgató
Zsigmond
lemondását a kormány elfogadta.
főorvos
terjedelmes
jelentést
tett
közzé.
Kiemelléssel állittatá ki. Ara kötetlen 2 ft 60 kr., diszes
4~j~ (Esküdtszéki tárgyalás megsemmisítése.) A
jük belőle a következő adatokat: Ápoltatott 643
kötésben 3 ft 40 kr.
** („Kossuth és Perczel") czimmel egy kis férfi, 653 nő, összesen 1296. 153 beteggel több hétszemélyes tábla a közvádlónak az „Ungvári
röpirat jelent meg Áldor Imrétől, Heckenast G. mint 1866-ban. Gyógy eredmény. Elbocsájtatott közlöny" kiadója Weinberger A. elleni sajtóügyégyógyulva s javultan 1086. Meghalt 117. További ben az előbbinek az eperjesi sajtóbiróság által
kiadásában. Ara 40 kr.
hozott felmentő itélet ellen közbenvetett semmiápolás alatt maradt 93.
** (A polgári házasságról) „népszerű jogtu— (Fölhívás.) A szatmármegyei gazdasági ségi panaszát elfogadván, az egész eljárást megdományi s társadalmi tanulmány" jelent meg
egylet
tagjai a júniusi bizottmányi gyűlés máso- semmisítette, mert az esküdtszéki eljárás alkalStolp K. kiadásában. Kát külföldi szerző nyomán
dik
napjának
reggeli ? órájára Nagy-Károlyba mával az esküdtek a közönségtől elkülönítve nem
irta Agnstich Imre. Az 50 lapra terjedő füzet
voltak, illetőleg a közönség egy része az esküdtek
elején történelmi visszapillantást találunk, ezután rendkívüli közgyűlésre meghivatnak azon kijelen- számára fenntartott helyre is bocsájtatott.
téssel,
hogy
miután
a
már
három
ízben
hirdetett
a polgári házasság kötésének lényege s formása** (Murszka Ilma)k.a.-nak,a nemzeti színház
gai vannak ismertetve, végül pedig egy szakasz gyűlés a megjelent tagok csekély száma miatt
bécsi
vendégének ezúttal utolsó föllépte az „Alazt tárgyalja: szükeégee-e, hogy a polgári házas- nem alakulhatott,—a megjelenők véglegesen hatávajáró"-ban
f. hó 19-én volt. Kitünőbb szerepei
rozni
fognak
az
egylet
léte
vagy
nem
léte,
az
alaság intézménye hazánkba behozassák. — A füzet
pítványok elmaradt kamatai, a tagsági dijak hát- közzé tartozik s Luciájával versenyez; éneke és
ára 24 kr.
játéka olyan volt, mely valóban megérdemelte a
•* (A „Fürdői Lapok") mutatvány azáma ralékai, szóval az egylet vagyona felett.
szűnni nem akaró tapsokat, s az egymást érő kihíigen csinos kiállításban megjelent. Tartalma
vásokat. Diszes virágokat hajítottak neki. EgyébBalesetek,
elemi
csapások.
érdekes és tanulságos. Ajánljuk e lapot különösen
iránt, mint mondják, néhány gazdag műbarát
fűrdőlátogató közönségünk figyelmébe.
** (A budai hegyek közt) f. hó 16-án felhősza- más érdekesebb emlékkel bocsátja útnak. T. i** (A „Munkások Újságát") Beerman Guido kadás és jégeső volt. A jég nem sokáig tartott, azon feltétel fejében, hogy a jövő telet a nemzeti
Teszi át, a lap eddigi szerkesztője, Kunsági s a mindamellett ártott a szőlőknek. Annál rombolóbb színháznál fogja tölteni, kifizették az énekesnő nem
budapesti munkásegylet megegyezése folytán.
volt az áradat, mely néhány perez alatt annyira kis összegre menő adósságait. — Gr. Castellane,
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Melléklet a Vasárnapi Újság 21-ik számához 1868.
pesti franczia konzulnak első ügye mindjárt a kis- egy uj uszoda felállítása vagy 28,000 frtba kerül netek bár itt-ott élénken indulnak meg, ellankadrak a túlrészletezésben s ritkán csattannak igazán, mint az
asszony miatt volt. Murszka ugyanis egy szeszé- s azonkívül az idő is nagyon előrehaladott, ez év- ságos
egésznek vége is lassú és vontatott ott, hol villám sebesen
ben
Budán
nem
lesz
uszoda.
lyes perezben összezördült franczia komornájával,
kellene és lehetne is megoldani. De a darab fő hibája, hogy
44: (Radnóthfay Sámuel) leköszönt a nemzeti benne a művészet nem czél, csak eszköz; a darab iránymű,
8 mint a hir beszéli, nem maradtak csak a szavak
mezején, tettek is következtek. A társalkodónő színház intendánsságáról, a választmány azonban melyben a vígjátéki forma csak szolgája a társadalmi satyrának. E hiányai mellett is méltó volt feleleveníteni, mert
aztán a sérelem miatt a franczia konzul közvetíté- nem fogadta még el a leköszönést.
színünk elég szegény az eredeti jó vígjátékokban arra,
44: (A szódavíznek) oly nagy kelendősége hogy ez is valódi számot tegyen rajta.
sét vette igénybe.
** (A belügyminiszter) rendeletileg megszün- van Pesten, hogy a vállalkozók alig birnak megA szereplők is kedvvel töltötték be helyeiket. Kivált
tette Ung vármegye határozatát a zsidóüldözé- felelni a keresletnek. Debreczenből is hasonlót Tóth a zugprókátor, Szigeti a táblai ügyvéd s Réthy a
irnak. Ugy hiszszük, hogy Erdély nagy hirü ter- nemes kortes szerepében kitűnő alakokat állítottak elénk.
sek tárgyában.
a grófot, Szathmáriné az alispánnét, Szerdahelyi az
44" (Mint irják) Albrecht főherczeg Zágráb- mészetes savanyu vizei le fogják szorítani a szóda- Feleki
alispán fiát, Lendvayné és Niczkyné a két leányt szintén jól
vizet,
mihelyt
a
szállítás
vasúton
történhetik.
ban járván, meglátogatta Jellasich sirját és letérszemélyesítették. A közönségnek tetszett a darab, s azt
** (Kényelmes halál.) Egy m.-vásárhelyi sze- hiszszük, ujabban is fon fogja magát a színen tartani.
delve imádkozott a mellett.
Hetfö, máj. 18. .,Eljen az egyenlőség," másodszor.
i£ (Chorínszky pőrét) a jövő hó 30-án fogják gény iparos a napokban elbúsulta magát: vitetett
Kedd, máj. 19. „Alvajáró." Opera 3 felv. Zenéjét szerz.
tárgyalni kezdeni a müncheni esküdtszék előtt; egy kupa pálinkát, leült egy székre s csendesen
— Murszka Ilma atolsó föllépte.
iddogált. Egyszer érzi, hogy nehezül a feje, kapja Bellim.
védője Schausz udvari tanácsos lesz.
Szerda, máj. 20. „A szerencse gyermeke." Jellemrajz 5
** (Ebtrgényi kisasszony) nagyon meg van magát: köt a gerendára egy kötelet, alsó végére felv. Irta Birchpfeiffer S.; ford. N. N.
Csütörtök, máj 21. „Zampa." Opera 3 felv. Zenéjét
törve. Nem az többé, a mi volt elitéltetése után, hurkot s a hurokba fektette a nyakát. Ültében
mikor egész férfiasán viselte magát. A vizsgálati feje mind csak nehezült, a hurok szorult s egyszer szerz. Herold.
fogság alatt öltözködött, a mennyiszer akart, de azon vette észre magát, hogy — nem szuszog.
Szerkesztői mondanivaló.
** (Strasser Mátyás) neve azon hóhérnak,
most tudtára adták, hogy ruháitól meg kell válnia,
— Alsó-Oáld. B. K. L. A Vasárnapi Újság elmaradt szás föl kell venni a női fegyenezek darócz öltönyét. kinek az aradi gyásznapok alkalmával az oroszEz leverőleg hatott kedélyére, s hozzá még haj- lánrész jutott, 70 éves, rom. kath., e hó 16-kán mait megküldettük. De azon úrral, ki évek elótt képekre előfizetést szedett föl s azokat nem küldötte meg, semmi közünk
fürteit is lenyirják, melyekre oly büszke volt. „In- felakasztotta magát. Neve szomorú megörökítésre nincs, tudomásunk sincs róla. A név hasonló lehet, de a
kább még húsz évet kiállanék!— kiálta föl mér- számithat.
személy egészen különböző.
** (Theodorus) a Magdala mellett elesett vitéz
gesen, — csak drága fürteimet hagynák meg. Hisz
- London. R. B. A V. U. és H—d Syt <eybe külez is rablás, ez is gyilkosság!" Különben egész abyssiniai király hires oroszlánjai, melyeket az dendő példányai iránt intézkedtünk. Gyakorlati irányú
nap egy szót sem beszél, mintha megnémult volna. angol hadsereg a bevett várban lefoglalt, hir sze- közleményeket, ajánlata szerint, szívesen fogadunk,
— K.-K. Félegyháza. M. I. A helyreigazítást, miHa szól: csak Chorinszkyról képzeleg. Álmában rint Abyssiniából Londonba fognak vitetni. A szerint
a pusztakeresők nem ugyanazok, kik az ott létesitni
láncz,
melylyel
meg
voltak
kötözve,
tömör
aranya Gusztáv, München és Ledszke nevek gyakran
szándékolt demokrata kör tagjai leendettek, készséggel
lebbennek el ajkairól. Most már nem állítja magát ból való, úgyszintén lábaikon a karikák is merő közöljük; annál inkább, miután lapunkban ez nem is volt
állítva. A pusztakoresőkről ígért hiteles tudósítást elártatlannak, az ítéletet sem tartja igazságtalannak, aranyból valók.
csak Gusztávnak kegyelmeznének meg! Egészsége
** (Dunaföldváron) egy 18 éves ifjú, köztisz- várjuk.
— Arad. J. K. A tudósítások folytatását elvárjuk.
nem hanyatlik, mert még mindig saját költségén teletben álló család tagja, agyonlőtte magát. Mint
— Laczhaza. K. T. K. Post festa érkezett. S csak az
étkezik. Az a hir, hogy Ebergényi Júliát tanuké- irá: „szégyen és csalódás vezették kora sírba." A vigasztaló, hogy „Lesz még egyszer ünnep a világon . ...'
pen akarják vinni aChorinszky pőre tárgyalására, szégyen onnan volt, hogy a majálison mámoros
kellemetlen benyomást tett azEbergényi-családra. lett, s a csalódás onnan, hogy egy lányka nem
SAKKJÁTÉK.
Moet a császárhoz folyamodnak: akadályozná osztá érzelmeit.
meg, hogy E. Júlia legalább a müncheniek kíván** (Névváltoztatások.) Rehrenbek Sylvester
443-dik sz. f. — L e h n e r Armin-tól,
csiságának ne legyen kitéve. — Chorínszky pőre Feszti-re, Rosen Ferencz Rózsára,, Dobler József
(Bécsben).
jövő hó 30-kán kerül az esküdtek elé. A védő, Dobó-ra, Kesztner György Keszthelyi re, Obláth
Schausz udvari tanácsos, ismét Bécsbe utazik, Mór Blathi-ra, Trarnpisch Józs. Bokor-ra, SchneiSötét.
hogy a pöriratokon tovább dolgozzék.
der Endre Szabó-ra,, Herzfeld ígnácz Szitesi-re
"-fj- (A. budai színpadon) Ebergényi Júlia változtatták neveiket.
czimű darabot akartak előadni. A sajtó józanabb
— (Igazítás.) Lapunk múlt számában Szob
része kárhoztatta e durva cinismust; a belügy- ismertetésénél hibásan volt Nógrádmegye említve,
minisztérium pedig egyenesen betiltotta a kérdé- miután Szob helysége nem Nógrád-, hanem Hontses szinmű előadását.
megyében fekszik.
** (Nők forradalma.) Madridban a munkások
között forrongás volt. Ugyanis a kir. szivarNemzeti színház.
gyárban, — hol több, mint 4000 ember nyert fogPéntek, máj. 15. #Sheridan. Szinmű 4 felv. Irta Lanlalkozást, — miután a fizetéseket nem adták ki
gle Aylie; francziából ford. Csepreghi.
rendesen, f. hó 6-án beálliták a munkát, — s köSzombat, máj. 16. „Dinorah. ' Víg opera 3 felv. Zenéjét
vetelték fizetéseiket. — A gyárigazgatót a mun- szerz. Meyerbeer. — Murszka Ilma k. a. a bécsi cs. kir.
kásnők, föífegyverkezvén rettenetes ollóikkal, udv. opera színház énekesnője mint vendég.
Vasárnap, máj 17. Újonnan betanulva először: „Éljen
megrohanák irodájában, s az érdemes ur csak azaz egyenlőség''. Eredeti vigjáték 4 felv. Irta B. Eötvös
által kerülhette ki azt, hogy P. Abaillarddal egy Jószef.
sorsra nem jutott, hogy futásban keresve meneküB. Eötvös e művét még a negyvenes években irta, a
lést, az első emeletről kiugrott az utczára. A politikai és társadalmi reformok megindulásának pezsgő
pénzügyminiszter, a városi és katonai hatóságok korszakában, s az nem más, mintegy része a reform-küzdeazonnal a hely színére jöttek, a felbőszült mun- lemnek. E vigjáték 1845-ben adatott először, s a forradagyakrabban és nagy hatást idézett elő. Élénken oskásnők azonban ez idő alatt eltorlaszolák a kaput, lomig
a
b
c
d
e
i
g
toroztatnak benne a társadalmi állások rangfokozataira
s rettenetes dühvei dobálták az alant levőkre azt, épített igények, a rang-gőg és s rang-kór. Megindultak az
Világos.
a mi épen kezük ügyébe esett. Végül sikerült a egyenlöségi eszmék. Mindenki hődol a divatnak és csinálja
Világos indul és 4-ik lépésre matot mond.
katonaságnak a kaput felfeszitni 8 a torlaszokat el- velők a parádét, s tart róluk szónoklatot; de a gróf a nemest,
a
nemes
az
egyszerű
prókátort,
a
prókátor
a
zugpróháritni. A zavargást csak fegyverrel nyomhatták
káfort, valamennyien a nem nemest, a hajdú a német inast,
A 438-dik számú feladvány megfejtése.
el. Sokan sebesültek meg, s több mint 200 mun- az előbbrevaló mesterember az alantabb járó foglalkozást
kásnő fogatott el.' Azalatt, mig a harcz legdühö- űzőt, kicsinyli magában. Ezeket keríti b. Eötvös József
(Loyd Samutól, New-Yorkban.)
sebb volt, még egy különös eset is történt. Egy az össze egy vigjáték keretébe, s hathatós satyrával állítjapeVilágos.
Sötét.
amazonok közül ugyanis, ki első sorban vivott, lengérre az impostorságot, mely nyilvánosan dicsekszik és
1. Bd5-d7
Bd3—d7:
kendőzi magát azzal, mitől szive mélyéből irtózik. A
egyszerre csak összerogy, és egy ép egészséges gróf szerencsés peres ellenfelén boszut állandó, módját ejti,
2. Bc6—c5
,
gyermeket szült.
hogy ügyvédének fia megszöktethesse ellenfele leányát, s
3. V h 5 - g 4 vagy eötmat.
** (Az elsodort budai uszodát,) mig Ercsénybe így tudtán kivül egyengeti ellenfele fiának is az útját, ki
Helyesen fejtették meg; Veszprémben: Fülöp József.
a gróf leányát szereti. Ez a csomó, mely igen ügyeérkezett annyira szétroncsolták a habok, hogy ismét
—
Miskolcion:
Ozenthe József. — Csákváron: Kling Iván.
sen van megkötve, s meg kell vallani, bármely vigjátékirótöbbé nem érdemes azt visszaszállítani. Egy kül- nak is becsületére válnék. De a kivitel és a megoldás nem — V.-Nyarádon: Gérecz Károly. — Gelsén: Glesinger
Zsigmond —Pesten: Rakovszky Aladár és G. S. - Petédöttség a hely ezinén megvizsgálta a elhatározta felel meg egészen a várakozásnak. A mü inkább a jeles re- csén:
lUdy György. __ Sárospatakon • Váczi István és
gényíró
kezére,
mint
drámaírói
tehetségre
mutat;
a
jeleannak részeit ott Ercsényben elárverezni. Miután
Szécsi János. - A pesti sakk-kör
1

i."
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Dr. Balassa János (arezkép.) — Május elején. — Esték a börtönben (képpel). — A pécsi kőszénbányák (képPel.) — I. Károly romániai fejedelem körútja (képpel.) —
A növények vándorlása (vége.) — Egyveleg. — Tárház;
Faber tanár beszélő-gépe. — A Balassa-jubileum. — Pákh
emléke ügyében. — Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Balesetek, elemi csapások. — Mi újság ?
— Nemzeti színház — Szerkesztői mondanivaló.— Sakkjáték. — Heti-naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-utcza21.sz.)
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Első magyar álüiI. gyógyintézet

HIRDETÉSEK
Gyermek l£3a

VÁSZONNEMÜ
ingek, hosszú vánkosok, szoritók etb.

Rock Isívaii gépgyára Pesten,
Ferenczváros, soroksári ut 20. sz.

Pesten, TÜrSCü F. váczi-utcza,
fffF' Összes üzleti árjegyzék bér.
mentve
44 ( 4 - 4 )

Kiilsö és titkos betegségek

t

—

katonai és polgári kórházakban sikerrel használt egyszerű módszerrel bámu1 itos gyorsan és alaposan gyógyít Weisz
J. gvak. orvos és szülész, az itteni CH.
kir. 'garnisonfokórhazban kiszolgált
osztályorvos, minden alkalmatossággal
ugy a titoktartás, mint. a gyógvczélokhoz jól beosztott rendelfi-intézetében
Pest. kis mező-utcza 33 sz- 1. emelet,
a ,,Teréziához" czimzett gyógytár
szomszédságában), bemeneta lépcsőn,
naponkint reggeli 1 órától 10-ig és
délután 1—4 óráig
Férfiak és hölgyek részérs külön
bemenet és külön várszoba.
Díjjal ellátott levelekre leggyorsabban válasz, és kiváTatra gyógyszerről is
gondoskodik.
138(1-12)

Ajánlom a t. ez. gazdaközönség figyelmébe, minden a tavaszi idényre szükségeltető gazdasági
gépeimet, nevezetesen mindennemű szántásra alkalmas vasekéimet, taligával vagy anélkül, fa- és vasboronákat, rögtörő és vetőgépeket, valamint kukoriczamorzsoló, szecskavágó, zuzó-gépeket.
Ajánlom továbbá elösmertjelessésű Röck-féle tisztító s zsákoló cséplőgépeimet. Hensman és
amerikai C3eplőket, hajtógépeket (Göppel). kisebb és nagyobb lóerőre alkalmazott őrlőmalmokat, különösen
ajánlom a két köves 8 lóerejü gőzgép vagy Locomobilhez alkalmazott őrlőmalmaimat, bel- vagy
külföldi kövekkel. Készülnek s nagyrészben készen is kaphatók gyáramban mindenféle nagyságú gőzgépek, kazánnal vagy anélkül, olaj- és borsajtók, vasesztergák és kisebb vagy nagyobb szivatyuk;
elvállalok bármily nagyságú gőzmalmok akár egyszerű, akár egész finom őrléarei berendezését.
A fent elősorolt gépek gyáramban többnyire készen kaphatók, s azoknak czélszerüsége
és szilárdsága valamint czéluak megfelelő munkaképességéről kezeskedem.
Tisztelettel felkérem azon t. ez. földbirtokos urakat, kik a bekövetkező cséplési idényre akár gőz, akár
pedig lóerejü cséplőket szándékoznak tőlem venni, avagy ha már ily fajta gépeknek birtokukban vannak, becses
megrendeléseiket ugy ez utóbbiaknál szükséges javitási intézkedéseiket, mielőbb megtenni szíveskedjenek,
hogy én azoknak a kellő Hőre megfelelhessek. Egyúttal kérem figyelembe venni, miszerint gépjavitás végett
utazó gépész-segédek közül csupán azok megbízhatók, kiknek gyáramból Írásbeli meghatalmazásuk, s ez
évben 1868. jegyzett s gyári pecséttel ellátott könyvecskéik vannak.

81 (6 -6)

Képes árjegyzékekkel bérmentve ingyen szolgálok.
Viz

| melyek által a büz tökéletesen elzvatik, darabja 5ft.,lakkozott 8 ft, csinos szer} kezetü s finoman lakkozva 15 ft.
Készültek, melyek mirden ávnyékszékhez alkalmazhatók, s mely által a légvonal és büz tökéletesen eltávolittatik , darabja 8 ft. Mindkét tárgyat illetőleg egy
kir. szabad alemmal ruháztattam fel.
Égésien teljes és diszes Angles-ek víztartóval, porczellán-csészével erős horgany- érezból szilárd gépezetet, famunkálattal együtt, minden házi árnyékszékhez
könnyen alkalmazható, helyben általam fölállhva egyévi jótállás mellett 30 ft.
Mustrák mindenkor készen tartatnak.
Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabada'mazott

20 krtól <'ií<;szeii 10 ftig kaphatók

Fisáer J. L

Pesten, bécsi-utcza 2-ik szám alatt,

116 (3 ~3)

butorkeJmék, szőnyegek, függönyök,
fa- és vászon ablak-redők.

SÍ2BO
valamint egész lakások bekárpitozása (Spalierung) személyes felügyelet és jótállás mellett jutányos áron felvállaltatnak.

BETEGSÉGEK

és súlyos n'óbajfil ellen, sok évi tapasztalás s a viUghiru Ricord (egv kori párisi tanárának) módszere után, sikfr
biztosítása mellett, rendel
orvostudor.
Lakása Pesten, váczi-ut':za 15 sz , a
korona kávéház mellett.
E1fogad naponki?U 11 órától l-ig129(1-12)
jj Megkereshető levél által is.

Titkos

betegségek

bámulatos sebességgel alaposan gyógyittatna>c meg,

Tanber onosludor

volt tábori főorvos által,
felsö-országuton, 7 dik sz. a. „Szeged
városához" ezimzett kávéház átellenébeni etne'etes házban.
&0~ Rundéi 11 órától délutáni 8
óráig. Jutalék díjjal terhi-lt levelekre
válasz adatik.
130(1-12)

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,

gömbölyűk v .gy négyszögüek, melynek nlkalmazása által a füst a konyhából s lakhelyiségekből nyomtalanul eltűnik, egy darab ára 10 ft
A pakoláüért darnbonk'iit ládával együtt 1 foirnt számittatik.
Továbbá folytonosan készen kaphatók fürdő- és ülő kádak a legerősebb
horgán vérc^' ól.
* jSPF"* Modera*eur és petróleum lámpák nagy választékban, valamint nagy
kosziét a legfinomabb amerikai petróleumból, a lehető legjutányosb árért
132 (1-6

MIKSITS KAROLY,

bádogos meíter.
Raktár: rózsatér 2. sz. a., a varosháza mögött.

fon

jóféle s tisrtaizlésü

kávé csali 2 íí. 80 kr.
5 font

l'ortorico-kávé
Aranj-Java-kávé
. .
kávé . . .
Plánt Ceylon-kávé . .
Cuba-kávé egész finom .
Gyöngy-kávé egész finom

3 ft. 40 kr.
. . 3 „ 80
. .4
. .l
20
. .i
40
. .t
50

továbbá:
Hrasiliai ihuin. egy pint 1 ft., legfinomabb
jamaikai-rhum, I'cceo virág- és Sou
i ehong-fhea, sardinák, mustár és sajtfélék a legjutányosb áron kaphatók Pesten,

Banhofer és Jármay-nál,

a két szerecsen- és Laurlon-utcza szögletén, j
11-dik szám alatt.
|
iJ^"* Vidéki megrendelések a pénzösszeg be-'
küldése vagy utánvét mellett a leggyorsabban esz- \
közölteinek.
131 (1—'i) ]
SHT A t. ez. vidéki közönségnek !
Izletünk könnye*»t> feltalálása tekintetéből szolgáljon tájékozásul az itt lenyomott tájrajz, mely a lánczhidtól veszi kiindulási pontját!

KORNEUBURGI MARHAPOR,!
lovak,
szarvasmarhák és jutlak számára.
4 1 és 84 kr.

Üditő-aedv (iestituthns-ilöid)
lovak számára,
Kwizda Ft'rencz Jánostél Korneuburgban.

Kizárói. szab. Ö Felsége 1-ső Ferencz József császár és király által.
1 palaczk ára 1 ft. 40 kr.

WT Lókörflm-kenöcs * ^ í

érws. törékeny és his^zerfi liregres pataoldalak ellen.
1 sz' leicze ár*, I f'. 2 5 kr

Körömsiiprpor

a snsjárroth adása

e 11*11

l palacík ára 30 kr.

lovaknál.

A gyógyintézet igazgatóság.
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ata Jánosán jónak elismert vaiodi » egenzen Irisen érkezett

SGHNEEBSRSI NÜTÉNT-iUOP
iíiell- s tüdőbetegek számára,

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodás,
torokg}'uladások s nehéz légzés ellen,— mindenkor fris minőségben kapható:
PESTEN : TörSk Josssef gyógyszerész urna! a király-utezában, -- dr. Wagner D.
gyógyszerésznél a váczi-uton,
Thaímayer A. és társa, — Oszetszky
F.,—Si-hirk J., — és Cerhardt A. uraknál.
kitűnő óvszer a fotéüszök ellen.
B(J
D \ N Probst
•
• Schwarzmeyer
J. gyógyszerész
urnái. gy S.-Sí.-György6n: Ötvös P.
Aradon:
F J
: üraskóczy
1 csomag áratt-'Skrajezár és t forint "itt krajezár.
Aszódon: 8p»'riag!j J gy. Karolyfebérvár: FischerÉ
gyógysz. •
Valódi minőségben kapható :
Baján: Klenautz J
Sopron : Voga és RuppKabinban: Stojánovics.
Pesten : TÖRÖK József gyógyszerész urnái, király-uteza 7. sz a ; ThallBnissóban : Gyertyánfy Fa- K«n-Sz.-Miklós: Stoits A. recht.
mayer A. és társa; l l t l b a n ; T testvér; Glatz J. és Rakodczay A. uraknál.
§.-A.-Ujh«"lyen: Deutsch J.
LD£O8OD: Arnold J.
bick és Jekelius gysz.
Burlaii: az udvari gyógyszertárban. — Ezenkívül léteznek még raktárak
Sasvár: Mücke A gy.
Fllediason : Breiner íí.
B<ittonyán: Bignio K.
Magyarors7ág legtöbb szab. kir. és mezővárosaiban, melyek időről-időre a legelterB«'!(fradon Nieolaeovies test. Mosonbau: Pranter J gysz. ISegesvár: Misselbacher J .
jettebb hazai hírlapokban közhírré tétetnek.
124 (2—8)
Serajevobar*; Gyuleka N.G.
Bf^zferczén : Dietrich és !^l í^kí^N'ZOIl: Spuller J.
A
' ~ , Hogy a t ez. közönséget a hamisítványok megvétel'tői meg1-ülitrovicz : Kre.tonoshics A ÍSziszrken: Kubánvi F.
Fie sclierU V d S • óvjSk, ezennel tudatjuk, hocfy csak azon csomagok és üvegek
Bonyhádon: KramolinJ gy. Mohács: Pyrker Gyulig). Szombathelyen : Mittera valódiak,melyek a korneubursi k -rilleti gyógyszertár p >csétjét hordják magukon.
mayer gyógysz.
Marosvásárhely: Jeaeygy.
B' aHsóban : Fabick El.
Székesfehérvár : Say R.
Mnnkaeson: (rröttier L
í sáktornyan: Kárász A
gyógysz.
Mohácson: Kögel D
f Vóton: Bórsav F. gysz.
Dt'br»-czenben: GöltlN gy Nagybányán: Horacsek J Siklóson: Nyers S. gysz.
Síaüimaron: Juracsko D.
Nezsiderben: Fuchs J.
Deésen: Krémer S.
Szent-Mi klósou: Haluschka
Dettán : Braunmüller J. gy Nyitran: dr. Láng E.
Devecserben: Hoffmann B Nyíregyházán :HönschEde
P. gyógysz.
Vonatkozíss d a korneabnrgi mnrhapor tárgyában lapunk hasábjain megjelent Eszéken: Kawilowicz gysz
Szarvason: Réthy V.
gyógysz.
értekezésre, indittatva érezzük magunkat e ezikket most részletesb fejtegetés alá vonni, Eperjesen: Zsembery Ign
Szentesen: EissdorferG.gy.
mely által ugyhiszszük, csakis a tisztelt ga.-dászok s lótulajdonosok érdekét moz- Érsekújvár: Conlegner Ign, Nagy-Becskerekén: Nedel- és Prohaszka Gyula.
kovics
és
Haidegger.
ditandjuk elé.
Egerben: Wessely gysz
A korni'nbiií-gi mirhapor, tízévi fennállása óta nemcsak az ausztriai határakon Eszéken : Thürner fiai éaj Nagy-Kanizsán : Welisch Temesvár : Kraul és Roth
gyógysz.
és Lovaek gyógysz
messzetúl, hanem egész Németország, s a dsnai fejedelemségekben is, ugy Oriszirszág
Des-'tthy gyógysz.
IVagy-Karoly: Schöberl C Tokajban: Krötzer A. gy.
nagy részében a legnagyobb elterjedést vivra ki magának, 8 még Sveiczban, valamint Győrött: Brunner F.
Nagykikinda: Komka A.. J Tordan: Welits és Wolf.
Angol s Francziaországban is befogadásra talált, és ő felségeik a porosz király s angol Gyuian : Lukács gysz
Tatán : Niertit F. gysz.
királyné udv ri istállóiban használatban vétetett — melyről mindkét főlovás^mesteri Harzfeid: Hagelschmidt V. Nagyváradon: Janky A.
g
Nagyszoinbaban: Pantot- Törftk-Szent-Miklos : Pilhivatal a leghizelgőbben nyilatkozik. E marhapornak a cs. kir. ausztriai, királyi porosz
losz M.
Mátesy B. gysz
schek R. gyógysz.
s királyi ezász magas kormányok által történt engedvényezése, valamint a hamburgi
Trenesenben: Simon A. gy.
Orosházán : VanEryel M
párisi, müncheni s bécsi állatvédő-egyletek érmei álf-ali kitüntetések, mind magábn I{jolysáf?on: Mikulási T.
szóló tényállások, melyek e s^er kitűnőségét igazolják; ennélfogva minden további Jáno^házán: Kuna gysz.
l'ancsován : Graffgysz.
Unghvártt: Telendy gysz.
Jolsván : Maleter gysz.
értelmezést feleslegesnek tartunk. •
Pécsett: Kunz Nándor.
és öz;. Benesch P.
A korneaíiurjíi marhapor beadása a háziállatoknak mé<r alegkielégitőbb egész Kaposvárit: Schröder J.gy. Posegán: Balogh gyógysz. Ujvidéken: Schreiber F.
Kőszegen
:
Strehle
gysz.
ségi állapotban is felette üdvös, mert az e:néázté=i szervek működését emeli, a megPutnokon: Szopessy gysz. Varannón: EHzár gysz.
BenichJ
emésztett tápanyagok elkülönítését előmozdítja, s az állatok ellenállási erejét minden Károlyvártt:
Kis-Martonban: Kodolányi!P o z s o n y b a l l : Schneeberger Veszprém: Freramel.
dögleletes befolyások ellen nemcsak védi, hanem oly betegségektől is megóvja, melyekés Dussil gysz.
gysz. és Spatay A.
Vaczon : Tragor A.
nek a háziállatok leggyakrabban kitéve vannak, s kitiinö hathatóságát nyilvánítja kü
Rosnyón : Posch J. gysz.
Kassán: Eschwíg E
Varazsdon: Halter gysz.
lönösen lovaknál: mirigyes, gége- s bélygörcs bántalmakban és zabátásvágy hiányában. I
Késmark: Genersich C és A Rimaszombat : Hamaliár Verseczen: Herzog gysz.
A szarvasmarháknál: vérfejés, szélhas ellen, s a teí javítására s an-iak nyújtása különöKecskeméten: Papp M.
gyógyss.
Zimony.- Ivánovics és'fia.
sen a borjuzás folyama alatt nagy előnnyel jár. Juhoknál: a májféreg elűzésére és az
Karansííbesen :Weber A. gy. Rnman: Milutinovitz S.
Zalntnán : Mégay Gyula.
altest minden fájdalmaiban. — Egy más, hason fontossággü biró hygieniai készítmény,
„.^... fia
„ „ „Márk.
„.„.
íz Üditó-nedv lovak számára, Kwizdn F. J -tói KorneuburKban, mely annak, a cs. KárolyíVhérvártt: Fischer ISékáson : Boromi K gysz Zombor: Stein
Ed.
gyógysz.
I
Szászvaros:
Sándor
B.
g}
I
Zsámbokrét: Neumann M.
kir. magas egészségügyi hatóság általi megpróbáltatás után, ő Felsége I-só Ferencz József császár és király által egy kizárólagos szgbadalommmal tüirettetett ki, s nemcsak Kolozsvárit: Megay M C. I Szabadkán: Hofbauerl. gy.! Xentáu: Wuits testvéreknél.
Egy üveg ára 1 forint Zb krajezár.
134 (1-6)
ó felsége az angol kirá yné udvari istállóiban, hanem dr. Knanert, ő felsége a porosz I
király főlóorvosa hivatalos gyakorlatában is használatban vétetik; az, a lovat késő koUgyanezen bizományos uraknál k a p h a t ó :
rig kitartóvá teszi és vidámságban tartja, edzi az inakat s különösen bénaság, csúzos
Legjobbféle
j . valódi gyógyszeri
bántalmnkhan, rángatás s ficiamodás. s a lábak merevsége esetei'en — kipótoihatlan
segédszerül szolgál. E két szernek megrendelési raktárai, mni számunkban közhírréLobry és Parton-tólUtreohtben, a skrofulák
tett hirdetményben olvasható.
127 (1)
Schmidtcs. kir. főorvostó!, egy skatulya s borkutegek sat. gyógyítására. Egy üveg
ára 1 ft.
ára 23 kr.

Sertéspor

által légzárolt

SZOB A -ÜK SZÉKEK,

a l'.-gdúsabb választékban

ugy*?.inte

8. k.

gépgyár tulajdonos.

Papir-kárpitok

T i t k o s

lludáü, városmajor 3Í8. »»zám.

E/en,az igéró szépségű budai bej}'»k és árnyékos parkot képező városmajor
közt épült ujabb átalakulása folytán, a legnagyobb kényelemmel kínálkozó gyógyintézetben afeövetkezőtermészete? gyógymódok a'ksltnaztatnak:
1 Vizgyagymód, mindennemű fürdővel és zuhinyujai.
2. Dntc-féle testgyakorlat, tökélel es gyógykészülekkel.
8. Magán gőzfürdők, egyes személyre készült, gőzszekrénynyel.
4. Srhrott és Ilnbn módosított tápgyógyrnódjai.
5. A villám delejesség folyamai Továbbá tavaszi és nyári gyógyok ásványvizekkel, tejjel és sóval; őszszel szellővel.
Kirándulások törtéimek az intézetet övedzö lombos erdőkkel, szőlőkkel és
számtalan nyaralóval diszlő budai begyekbe, séták a városmajor árnyas fasora
alatt. Szórakozást nyújt továbbá az elegáns gyógyterem tekeasztala, zongorája
újsága', társalgás, táncz, hangverseny.
Közlekedés: Buda Pestfel egyelőre csinos társaskocsikkal, később a létesülő ko'2u!i vaspálya áital (az innen bejáró betegek számára'külön gyógyhelyiség
lőn berendezve); a hazával és a külfölddel minden irányban menő vasutakkal, gő' zosokkel, postával és távírókkal.
;
Azon betegségek, melyekben a mondott gyógyhatányok a legnagyobb
s.kerrel alkalma fcttnak, a következők : A vérképző tápszervek bajai; a légzőszervek hurutos és ideges bántalmai; a nemzőrászek és idegrendszer rendetlenségei;
nőbrijok; verseny vek; bujakór; görvély; köszvény; alha>i pangások; elhízás;
aranyér; húgyszervi bántalmak; a törzs és tagok ferdülfisei és zsugorai; általános gyengeség; makacs bőrbajok.
*$W A gyógy- és ellátási dijak igen mérsékeltek
Bővebb tudósítást az intéze' orvosa Vajda J . orvos és sebésztnI dor ur készséggel ad.
102 (3-5)

FÜGGÖNYÖK

egy ablakra 5, 6, 8 10, 14 ftig.
Vászonnemö, hinnék, csipkék.
Pesten, 1 ÜrSCll F «váczi-uteza.
IPF* ö szes üzleti árjegyzék
| bérmentve - ^ Q
43 (7—7)

Régi pénzeket

és mindennemű régiséget, drágakövet
lovagló és nyeregszerszámokat lótakarókkal együtt, arany, ezüst és drágakövekkel kirakva, továbbá gyöngyöt,
szineskövet, aranyat, ezüstöt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb áron.

Régiségek és természetiek
irodája.
Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épületben, 14. sz. a.,
hol egy nagy választékú raktár mindennemű
régiségek, régi pénzek, gombok, Övek
és mentekotokből a legolcsóbb áron, úgyszintén egy nagy raktár ásványok, lepkék, bogarak, madárbórök, tojások,
s szemüvegek i« találhatók.
186 (1 - 4

1864-ki ígérvények
melyekkel § ® P már 18G8-dík június 2-kán

-

250,000 forint nyerhető

2 ft., bélyegdij 50 kr., 10 darabra 1 db. irigyért adatik, kaphatók

Voelcker és társánál Bécsben,

Kolowrat-Ring 4.
A sorshuzási lajstromok bérmentes küldése 30 kr. Megrendelések utánvét mellett nem eszközölhetők.
107 (5—5)

Dr. Beíir ideg-extracíasa.

az idegek erősítésére s a test edzésére ára
70 kr.
'

Stíriai Stub-havasi-itövénynedv

mell- s tüdőbetegek számára.
Egy üveg ára 87 kr
Die „Zcitsehrift für gcrichtliche Medici ti, öiFcntlichc Cesundheitspflefife und Medicinái-diesrtzgeluing" bringt in Nr. 48 vöm 27.
November 1806 über „Schnecbcrgs Krauter-AHop* Folgendes:
aus Alpei^kra'utern bereitete ,.Schneeb6rgs Krauler-Allop"' <*es Herrn
v Oer
Apothekers Bittner in Glogynitz, und Franz Wilhelin, Apothe'íer in Neunkirchen, ist
bei allén katarrhahsehen und entztindlieben Krankheiten der R.-spirations-Organe ein
vorzüglii'hea Unterstntz'mSsmittel Er mii- ert besser als allé andoren Syruparten jeden
Reiz im Kfhlkopfe und wird bei acuter und chronischer Heiserkeif, bei empfindlichen
Affectionen (Jer Sehlinijwerkzeuge, b im Lutigen-Ktitarrh, dem Keuc husten u. s. w.
wegen seiner vorzüglichen einhullenden, besSnftigenden und reizmildern *en Eigen3
sehaften mit günstigem Resultate angewendet."
,-

Főraktár: U l T T M i S t CiYUIiA gyógyszerésznél Gloggnitzban.

256

A jelen idényre

Tizenötödik évfolyam.

Utazó-szereket

ajánlják

FISCHER J.L. *s FIAI
Pest, bécsi-ntcza 2. szám,
dúsan berendezett

115 (3 - 3)

liöloy-divai-ianiliaí,
—

22-ik szám.
nevezetesen:
Bór-, fa- és vászon Ondókét 2 ft. 75 krajczártól 50 ftig,
nti táskákat, 2 ft. 80 krajcártól 40 forintig,
uti-táskákat, minden uti-szerekkel berendezve 25 fttól 80 ftig.
nti-készleteket, szekrénykéket és tekercseket, üiesen és berendezve, 1 ft.
60 krtól 100 frig s minden egyéb
uti-szüksegleteket, szintúgy
angol lovasió nyergeket disznóbőrből 15 fttól kezve,
angol kantarokat s egyéb lovagló eszközök dús választékát, a legjobb minőségben ajánlják

Kertész és Eisert Pesten,

Dorottya-ntcza 2. sz., a „magyar király" szállodával szemközt,
8^*" Kimerítő árjegyzékekkel kívánatra szolgálunk, írásbeli megrendeléseket gyorsan és pontosan teljesítünk.
122 (2 — 4)

ugyszinte minden

párisi újdonságokat (Nouveauiés de Paris.)
Pest, május 31-én 1868.

1^"" Mindennemű bel- s külföldi természetes ~WI

Legújabb s legjobbszépitőszer Parisból!!
Lait de Veiius és Créme de Venus.

A hatás meglepő, minthogy nur rövid használat után szép fehér
S gyengéd arcz-s>zint idéz elé.
Ára mindkét szépito szernek 4 ft., postán küldve 35 krral több.
Egyedül valódi minőségben kapható:
•
110 (3-6)

Pesten, váczi-utcza 21-dik sz. a., a „Minervn íí -hoz.

-le r *

•3

ÁSVÁNYVIZEK

az ezidei töltésből megérkeztek, ezek közt a hírneves koritnyiczai is, s folyvást friss minőségben kaphatók:

Éúeskuty L.»i

Pesten, József-tér 12-dik szám alatt

2

121 (2—2)

N

Legolcsóbb

Siketség gyógyítható.

függönyök, csipkék, harisnyák stb.

Nagyontiszte'.t Oelsner ur!
Éptn ma 14 napja, hogy rendelvényét használom és szíves felsró itása
folytán tisztel'ttel tudatom, hogy a
nekem küldött báli-gyapotja a legmeglepőbb gyógyhatást idézte elő.
Ennélfogva kérem önt (következik a
megrendelés mennyisége)

hímzések, fehérnemű,

1

I

<5

63

gp^" Részletes árjegyzék bérmentve.
42 (2—3)

Ganter Miklós,
festő
és sörmérő ReichenbachBorsodmegye Misban, Neustadt mellett.
kolcztól Csatnak vivő
5 forint bérmentes beküldése
országutboz közel, lg- I
ricziból Tarjánba me- i mellett megrendelhető Loais Öelsnet, az u félen balra, i nertöl Berlinben, neue Scfaönhauser112 (1)
első pusztán, 660 darab, finom kétnyiretü i strasse 12. sz. a.
juhnyáj bárányostól eladó.
138(1 — 2) '

'mindenféle kflszvény, csnz (Rheuma).
infzafíKBtas, mell-, gerinczfajrinlinak, kere*zíf».jas (Hex^nsohuss), labköszvény stb. ellen.
Egy csomag ára l ft. 5 kr., kettős erejű 8 ft. 10 kr.

Dr. BÚRON

Pesten, 1 ÜrSCil I • vaczi-ateza.

Eladó juhok.

Köszvény-vászon

9 4 ( 6

6 )

Párisi általános sebtapasza

mindenfe'le sebek, gcnyedések és daganatok ellen. — Egy köcsög ára a használati módszerrel együtt 7<> kr., kisebb köcsög 35 kr. Postán küldve 10 krral több.
Valódian Pesten egyedül kaphatni c<ak TÖRÖK JÓZSEF ur gyógyszertárában, király-utcza 7. sz Sárkány un ál a váczi-utczában. — Debretzenben:
Roth<chneek ur eyógyszertáráí.'AH. •- SzombNÜH-lyen: Pillich Ferencz ur gyógyszertáriban. — Mohácson: Kogl- A. ur sorszámszedésében. - Kassán: rischwig
ésfia.-- Koiozhvár<t: Wolff gyógyszerész.
Miskolczon: Spullír A. — Temesváron: Becher ur> knál.

KAGHELMANN KAROLY
selínecz- és vilinyei ppgyárnok

ajánlja elismert kitünöségü és több első érmekkel kitüntetett

ARATÓ-, KASZÁLÓés országos szabadalmazott

NY0J1TATÓ-GÉPEIT,

melyek egyszerűségüknél és kitűnő hatásuknál fogva, átalános elismerést és nagy kiterjedést nyertek.

Iletkfiiast Gusztáv könyvkiadónál Pesten, (egyetem-uteza 4-dik szám)
megjelent és minden könyvárusnál kaphatni:

l j teljes magyar és német szótár,

tekintettel az egyes szók helyes kiejtésére,
rokonságára, valamint azoknak hajlitása, füzete a különböző értelmeinek
körülírás által meghatározott szabatos előadására,különös figyelemmellevén
a természettudományokban, az uj törvényhozásban a kereskedelemben stb.
szokásos szak- és mű.-zavakra.

Irta Dr. B A L L A U I MÓR tanár.
I. kötet.

II. kötet.

NÉMET-MAGYAR RÉSZ.

MAGYAR-NÉMET RÉSZ.

Harmadik kiadás.
Harmadik kiadás.
8-rét (863 lap) Borítékba fűzve 4 ft. Angol 8 rét (728 lap). Boritékba fűzve 4ft.Angol
vászonba keményen kötve 5 ft.
vászonba keményen kötve 5 ft.

FOGÁRASI JÁNOS

NEMET ÉS MAGYAR SZÓTÁRA
a legújabb és legjobb kútfők után.

Ötödik javitott és bővített kiadás.

Magyar-német és német-magyar rész egy kötetben. Nagy 8-rét (1226 összes
lap). Kemény bőrkötésben 5 ft.
Magyar-német vagy német-magyar rész külön, fűzve 2 ft.
Kiadc-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

g£5T Kaphatók Pesten: Koczó Pál, — Debreozenben: Tóth
Lajos és Társa, — Aradon Andrényi Károly uraknál.
98 (6—8)

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft
Csupán Vasárnapi Ujsag: Egész évre 6ft.- Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr.

Fördős
Azon férfiú, kinek arczképét itt bemutatjuk olvasóinknak, a protestáns egyházban mint jeles szónok s nagy munkásságu
iró emelkedett az elismerés nem közönséges
magaslatára. A természettől ritka külső és
belső tehetségekkel s jelességekkel ruházva
föl, azokat fáradhatlan munkássággal, kitartó erélylyel s szerencsével hasznosította
az egyházi és tanügy javára. Méltó azért,
hogy e lapok közönsége is, mely az érdemet
felekezetesség nélkül tanulta becsülni mindig, szintén megismerje és méltányolja Fördös Lajos érdemeit.
Fördős Lajos 1817. június
7-én született Tolnamegyében,
Gyönkön, hol atyja, Dávid, tanár volt. Anyját, Gál Zsuzsannát nem is ismerte; a halál
korán megfosztá tőle az árván
hagyott gyermeket. Helyét
azonban, a legritkább tünemények egyike, egy szerető mostoha anya foglalta el, atyjának
második neje, a ma is élő, áldott lelkű Vécsey Sára, ki a kis
Lajost, mintha saját gyermeke
lett volna, oly anyai gonddal s
szeretettel nevelte. Atyja Kőröshegyre rendeltetvén lelkésznek, ott tölté ő is gyermekéveit, testben-lélekben szépen
fejlődve. Atyja korán kezdé
pktatni őt maga; majd a latin
iskolákat Gyönkön kezdette,
Pápán folytatta, s ismét Gyönkön végezte, atyja már ekkor
nagy-dorogi lelkészségre mozdulván elő.
A bölcsészeti tanfolyamra
ismét a pápai főiskolába kellett
fennie, hol oly kitűnő tanárok
keze alá került, mint Tarczy,
kitől bölcsészetet, Zádor (Stettn
er), kitől jogot, és Kocsi Sebestyén István, kitől hittant
hallgatott. Az iskola legkitűnőbbjei közé
tartozott mindvégig, s az akkor már ébredni
kezdő magyar ifjúság jobbjainak dicséretes
fzokása szerint, a leczkék betanulásán kivül,
ő
ömunkásság által is kitűnt társai közt.
Hat év alatt mind a három tanfolyamot
Sz
e*p sikerrel bevégezvén, szülői házához
v
onult, hogy a lelkészi pályára, melyre ma-

Lajos.

gát belső vonzalomból szentelte, haladék
nélkül készülhessen. 1838-ban már le is
tette papi vizsgáját s nemcsak a tudományokban való készültsége, hanem deli termete, megnyerő arcza, érczes hangja s szónoki ügyessége már ekkor szép jövőt jósoltak neki a választott pályán.
Miután egy évre nevelőül alkalmaztatott
Halász József házánál, Nagy-Körösön, már
az 1839. év tavaszán mint segédlelkészt találjuk őt a kecskeméti népes és virágzó egyházban, a köztiszteletü s apostoli lelkű
Polgár Mihály oldalánál. Két évig volt e

F Ö R D Ő S

L A J O S .

szolgálatban, s a fiatal káplán, ki legtöbb
társától elütöleg, maga készitette beszédekkel szokott föllépni a szószékbe s ott lelkesen és szónoki hatalommal papolt, annyira
megnyerte az egész közönség szeretetét,
hogy az ottléte alatt nyert számos kitüntetéseken kivül, emléke megmaradt a gyülekezetben évek hosszú során át — oly eleve-

nen, hogy reá, a tizenhat év múlva bekövetkezett üresség idejében visszaemlékezett s
őt rendes lelkészül hivta kebelébe egykori
kedves népe.
Szónoki hire Kecskemétről messze földre
elhatott. Annyira, hogy a tiszántúli kerületben fekvő kisuj-szállási egyház öt, az idegen
kerület segédlelkészét, egyenesen rendes
lelkészének hivta meg 1841-ben. Két év
múlva teljessé tette boldogságát szerencsés
házassága, mely a nemes lelkületű s gyöngéd szivü Veres Borbálával fűzte össze.
Kisuj-szállási lelkész korában, barátjával Szívós Mihálylyal együtt
dolgozta s adta ki „Ajtatos
hölgy" czimü imakönyvét, az
első csupán nők számára irt
magyar imakönyvet, mely átalános tetszéssel találkozott s
már három kiadást ért Ez imakönyv második kiadása, az absolut korszak idején, azon megtiszteltetésben részesült, hogy
abból a rendőrség a hazáért
való imákat kitiltotta. Mikor a
férfiaknak semmit sem volt szabad tenni a hazáért, a nőknek
még imádkozni sem engedték
meg érette. Szintén Szívóssal
közösen dolgozta Egyházszertartási beszédei első kiadását
mely csakhamar közhelyeslést
nyert s székében használtatott
a reform, egyházakban. E műből saját dolgozatait kiválogatva, átdolgozva s megbövitve,
mellékletül jegyzetekkel és utasításokkal is ellátva, Agenda
czim alatt bocsátotta közre
1866-ban s az most egyik legkedveltebb agendája egyházának.
Kisújszállásról, hat évi szolgálat után, 1847-ben ismét
a dunamelléki egyházkerületbe, Kún-Szent-Miklósra hivatott, E lelkes
egyház és nép körében kilencz évig szolgált,
ritka mértékben birva a közszeretetet és
tiszteletet. Forradalmi működése miatt egy
ideig bujdosnia ia kellé, de egyháza csak
annál nagyobb szeretettel s ragaszkodással
zárta őt ismét kebelére. Kilencz évi hivata- ""
loskodásának legfőbb s legérdemesb ténye:.

