448

A falusi háztartásban

A pénz hatalom!!!

tökéletesen jártas

Kihúzott 183íMiki Roilischild-soraat-sorsjegjek,
„ 1860-diki sorozat-sorsjegyek
300,000, 220,000, 50,000, 25,000 5000 frt. stb. stb.

nyereményekkel, melyekre mindenesetben szeptember l-re 8 november l-re kell nyerőnek esni, nálam

havi 10 i'rtus részletekben,

olyformán kapható, hogy még a befizetés tartama alatt a csinált nyerők a részletlevél-tulajdonosoknak készpénzben kifizettetnek, és azonkívül az utolsó részlet után minden részletlevél-tulajdonosának egy eredeti ötöd 1839-diki, vagy egy
eredeti 1860-diki ótú'd sorsjegy kiadatik.

1864. sorsjegyeket, főnyeremény 200,000 frf, linzás szeptember l-jén,
a meddig készletemben tart,

havonkinti § frtnyi részletfizetésekre

I adok el és mindenkinek ki egy 1839-diki vagy 1860-diki sorsjegyet részletekre vesz egy 186i-diki Ígérvényt ingyen adok.
j ^ ? ~ Vidéki megrendelések pontosan utánvét mellett eszközöltetnek. Fizetési sorozatok ingyen.
1864-diki sorsjegy-Ígérvények 3 frt. és 50 kr. bélyegre.
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PORGÉS LAJOS váltoto, Doroitya-utcza 10. sz&m.

ft* á*. %*5O vászon ingek,
*.«

szines ingek.

,, 1 . 2 5 nő lábravalók.

«. 2 . 3 0 * / í . o l f szegélyes és hímzett.

.« )& szoknyák.

Htekermst Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4. sz. a.), megjelentek és minden hiteles könyvkereskedésben
kaphatók:

Makray Aladár.

Kossuth Lajos levelei
Bem altábornagyhoz
1849-dik évi márcziustól júniusig.
(8-rét, 91 lap) fűzve 80 kr.
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'

Malcter Albert,
gyógyszerész.

1 0 0 0 frt fogadásul!

• • 1 . 4 0 háló ujjasok.

. . 2 nő ehiffon ingek hímzett csíkkal.

PSF* Kimerítő ismertetések
szeptember 5-ke előtt a következő czimmel küldendők: M. in
Radegund bei Gratz.
Arczkép kívánatos.

Jólsvára (Göraör) elfogad egy 4 - 6 gymnazialiB osztályú végzett fiatal
embert jó bizonyitványnyal ellátva, minden fizetés nelkul

li.'>£« «>« • > . 5 0 nö vászon ingek.

•• .*» fésülő gallérok.

kerestetik.

Gyógyszerészi gyakornoknak

szegélyes, szép chifíbn férfi

. . 1 . 3 5 chiffon sima nö ingek.

gazda-asszony
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20 ötöd 1839-diki sorsjegy egy kihúzott sorozattal
20 „ 1860-diki
„
„
„
_„

W I . 1» < 5 sima,
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Menyasszonyi készletek.
ft. 50, 100 és feljebb.

Tizennyolcadik évfolyam.

36-ik szám.

hogy az egész birodalomban

más országban senki sincs, ki mikén?

Braaswetíer János

chronometer- és műoras SZEGEDEN szülővárosában

12 éven át külföldön ée a franczia Sveiez legjobb óragyáraiban az óramüvészet mindea
titkait magáévá tette, a hozzávaló gépeket beszerezte, és azután
Münchenben az elméleti és gyakorlati vizsf^
gálatot addig még senki által meg nem közelitett eredménynyel letette volna; ki továbbá o•-:;'"üzlete 23 évi fönállása óta annyi órát, és mindeze- / J É % ^ / § ' v ' ^
czimzett kereskedésben, kishid-uteza a „vastnskóhoz" czímzett házban.
ket, ujakat ugy mint javításokat, saját találmányu
gépek és eszközök segélyével, 40 évi tapasztalás
alapján, saját vezetése alatt oly jó állapotba helyezte,
és személyesen, a zsebórákat, függő vagy fekvő, egyszóval minden helyzetben és rázkódásokban oly
Hetedik kiadás
arányosan és pontosan szabályozva adta volna át
Alólirott a t. ez. szülőket értesiti, misze1115 (4—4)
t. ez. közönségnek, mint azt ő tette, és jövőben is tenni fogja.
rint: 1) felsőbb kereskedelmi iskolája
(magyar nyelven negyedik).
Azonfölül tőlem minden óra vevője egy 10 évi, és minden javítás megrendelője 5
nyilvánosság jellesévti ruháztatoit
fel és megengedtetett, hogy joícervéévi írásbeli jótállásról szóló iratot kap, használati utasítással együtt*
nyes bizonyítványokat adhasson k i :
Hogy a mondottak folytán óráim minden tekintetben a legjelesebbek, legpontosabA nemi <*let
2) hogy azon tanulók, kik az előirt előkébak és legjutányosabbak, az magától értetik.
szület után felsőbb kereskedelmi iskolája ^ ^
Igen gyakran ismétlődött utánrendelések és dicsérőlevelek cs. k. katonai és polgári
két osztályát jó sikerrel végzendik,a«onbe- egyénektől, valamint órásoktól, még fővárosokból is, bizonyítványok, bizonyítékok töménycses kedvezményben részesülnek, hogy
telen száma, mik a mondottak igazságát megerősítik, nálam megtekinthetők. Segédek
minden további szigorlat nélkül nz
nagy száma, kik nálam dolgoztak és tanultak, ezt szintén bizonyíthatják.
Értékelések a nemzés és nemi be- egyéves önkénytesek sorában beléphetArany- és ezüst órák, lánczok, a m. kir. ellenőri hivatal által megvizsgáltatvák, és
tegségekről, az utóbbiak óv- és gyógy- nek; 3) hogy három alsóbb osztályát akként
minden nemben dús és legdiszesb választékban kaphatók,
szervezte, miszerint ezok ejfy önálló alremódjaival.
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áliskolaval egyenlők legyenek, de a
Hölgyórák.
Frt.
Férfi
órák.
Függelékkel a bnjakőri ragályiról I mellett a kereskedelmi igényeknek is felel13—18
Ezüst henger-óra4 és 8 rubinnal.
10—12
Ezüst
henger-óra
4
rubinnal
.
.
ég Dr. K o d é t , lyoni orvos
jenek meg, miért is a 3-ik alreálosztálylyal
25-30
Arany henger-óra 4 és 8 rubinnal
v
arany
szegélylyel,
az eddigi 3-ik kereskedelmi
p
31—36
ragályelleni legbiztosb óv- párhuzamosan
detto, zománezozva . . .
13—14
ugrólappal
osztály eredeti szervezetében azon tanonezok
36-40
detto,
arany
fedéllel
.
.
15-17
„
»
dupla tokkal
számára fog fennállani, kik az ebben nyitott
szeréről,
detto,
üománezozva
gyé15-17
„
»
kristályüveggel.
elméleti kiképzéssel megelégedve azonnal a
a férfi és n61 ivarsserek boncitan) ábráival.
mánttal
42—40
» horgony-óra 15 rubinnal . 16,18—20
gyakorlatba akarnak átlépni.
detto, kristály-üveggel
. . 42—45
Ára: 1 ujforint.
v horgony-óra dupla tokkal. 18, 20—24
detto, dupla tokkal 8 rubinnal 45—48
A felvételi feltételeket, a havi és felvételi
» angol horgony-óra kristályPostán megküldve 10 krral több;
detto, zománezozva, gyémánttal 58—65
dijakat
az
évi
tudósitvány
tartalmazza.
üveggel
18,
20-24
ut
ho-gony-óra
45—48
fSnvétellel 40 krral több.
A rendes iskola év október 3-án. a v ugyanazok dupla tokkal . • 23—28
»
kristály-üveggel 56—60
v tábori horgony-óra dupla
Megrendelhető szerzőtől következő , beivatások szeptember 25-ével veendik
»
dupla tokkal . 50—56
! kezdetüket.
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z
tokkal . . . . . . . 22-28
« 'in alatt:
detto, zománezozva gyémánttal 70—80
» valódi horgony remontoir fülPesten, országút 4. sz. 1871. júliusban.
„JF~ Serkentő, órával együtt 7, mely
Dr. Eiber V. V.
nél felhúzható kristálygyertyát is gyújt 9 ft., 8 napos 13 ft.
Rttscr
Miklós,
üveggel
?°
ao
Pesten, József-utcsa 66-ik számul
SJBT* Ezenkívül minden egyéb kívánható,
» ugyanaz dupla tokkal . • • 3 ^ ~ f ? óra kapható, ugy munkás-órák is.
tulajdonos igazgató.
saját házában.
Arany horgony-óra 3. sz. 15 rubinnal 3b,
Inga-órák
legnagyobb
raktára
Ing
g
38, 46—oO
. 10, 11, 12 ft.
Mindennapi felhúzással
» horgony-óra dupla tokkal 55, 58, 60, Minden 8 napi felhúzással
16, 18—26 »
. 30, 33, 35 »
Óraés
félóra-ütéssel
horgony-óra kristály-üveggel. 44—70
. 50, 55, 60 »
A perui coca-növénynek rendkivüli gyógyereje, melyet legelőször is Hnmoo—100 Negyed- és óra-ütéssel .
ugyanaz dupla tokkal
30—36 »
bold Sándor az ö Kosmos-ában ajánlott, tudományos tekintélyek által már rég
65-100 Havi regulatorok
valódi horgony remontoir
1 ft. 50 kr.
Inga-órák
bepakolásaért
elismertetett. Az elgyengült nemző-idegrendszernél, a 3-dik szamu coca-lapda100—200
ugyanaz dupla tokkal . . -„„ — , — „
.
esők, a legfényesb eredményeket idézik elé. — (Egy dobosz ára a porosz gyógyszeB T " Ezüst óralánezok 3 - 8 ftig, hosszuk 6-15 ftig, 3-mas számú aranyláncok rov.d
részi illeték szabályzata szerint 1 tallér, hat doboszé 5 tallér.) A hirneves dr. Sanip18-70 ftig, hosszú 35-100 ftig. Minden áru gyűrűk és egyéb ékszerek, ugy_ talta.son tanár által a coca-lapdacsok használatáról irt füzetke, egyátalában minden
arany, bron* és aczél-lánezok is. W
Tárgyak, melyek nem t e t s z ~ ^ f / , e . r e " e ^ ;
e
megrendeléshez hozzácsatoltatik, s a ..szerecsenhez" (mm Mohren) ciimzt'tt
í r Órák arany s ezüst a legmagasb árig cserébe elfogadtatnak. | g r Vidéki °> gren«
Kyóttynzertár által Mainzban, külön ingyért is megküldetik.
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a pénzösszeg elóleges beküldése vagy utánvét mellett pontosan teljesítetnek.

Fiu és leány feherneinüek a legnagyobb válr.szlékban.

Pest, szeptember 3-án 1871.
Előfizetési feltetelek: a Vasárnapi Ujxág PB Politikai Újdonságok együtt; Egész évre 10 frt - Fél évre 5 frt.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési dijak, a Vasnrnnpi Újság és Politikai Ujdonságokst illetőleg: Egy négyezer hasábzott petit sor, vagy annak lieJye. egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
többszöri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Opprlik Alajos, Wollzeile Nr. 22 és Hanmimlein és Vogler, Wollzeile Nr. 9.
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajezár.

Arad

városa.

Arad egyik legszebb jövőre hivatott vá- mindig az életképesség bizonyitéka; s a mely óriási gázgyár szolgáltatja világítását; ebrosa az országnak; sokan szeretik második város épül, szépül és rendezkedik, arról ben is elérte az első városok szinvonalat.
városának mondani; de miután e nevet leg- állit ki bizonyítványt, hogy ott a műveltség
Kereskedése az ipar fejlődésével karöltve
alább hat-hét más vidéki város is követeli és tudomány, a munka és ipar a tényezők, emelkedett, s mint különös ág jelentkezik a
magának, békésen oldom meg a kérdést, ha melyek egy város belértékén és külcsinján nagy kiterjedésű szarvasmarha-kereskedés.
azt mondom, hogy Arad egyike azoknak a lendíteni képesek, — otthonukat találják; s Nem megvetendő az épület fa, donga s készívárosoknak, melyek kettőzött lépéssel ipar- hol e tényezők kezet fogtak, ott méltáa be- tett bőrökkel való kereskedés, melyekből
kodnak a főváros nyomába jutni. Annyi szélhetünk a legszebb jövőről.
oly gazdag raktárai vannak, minőt nagy
áll, hogy aránylag oíy rövid idö alatt nem
A ki látta Aradot ezelőtt tiz évvel, alig vidék alig mutathat föl.
nyert az országban egyetlen város is oly ismerne reá; elbámulna a város messze látTermelékei értékesítésére oly csatornáhatalmas lendületet, mint Arad, tekintsük képén, mely köröskörül van ültetve ágas- val dicsekedhetik, minő kevés városnak juakár iparát, akár vagyonosodását, akár kodó óriási kéményekkel, melyek mellett a tott, értem a gazdag vasúthálózatot, mely
építkezések és szabályosodás általi szépü- haladás szekerei elé mindenütt gőzmének egészen körül Öleli a várost, három fő- és
vannak fogva, s az ezelőtt alig említésre számtalan mellék-ágon szállítva a föld és
méltó
szesz-, liszt- és keményitő-ipar, a tégla- az ipar terményeit a világ különféle piaVidéki városról, hol köztudomás szerint

Takátsi A. a .vőlegényhez"

Iskola-érícsiívény.

titkai s veszélyei.

Gyöngeségi állapotok gyógyítása.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Arad főtere.

a haladásnak annyi természetes és tán mes- I égetés, szesz-finomitás s gépfürészelés oly
terséges akadálya,, s oly kevés előmozdító hatalmas virulásnak indultak, mely képes a
emeltyűje van: alig lehet nagyobb dicsére- gyáripar terén tekintélyes helyet biztosítani
tet mondani, mintha elmondhatjuk , hogy Aradnak. A Neumann-féle szeszgyár az
rövid idö alatt észrevehetöleg emelkedett, egész országban ritkítja párját.
saját erején.
Pár évvel ezelőtt utczáin esténként lámEgy vidéki nagy yáros szépülése, épülése páknak csúfolt mécsek pislogtak; ma egy

czaira; azonkívül vanvizi-utja, a Maros, melyen a famunkák anyaga olcsón és nagy
mennyiségben szállítható a fadús Erdélyből.
Földe áldott, búzája aczéíos és bora
világhírű.
Ily áldásos helyzetben könnyen magyarázható azon lendület, mely Aradon rövid
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]ö alatt észlelhető; s innen magyarázható
az is, hogy e város lakosai, a jóllét kedvező
helyzetében a művelődésre, szellemük s tehetségeik kiképzésére is nagy hajlammal s
akarattal törekednek.
Már jóval az iskolai uj törvények előtt
Arad városa melegen fölkarolta a tanügyet,
s mind az elemi, mind a közép, ugy a leányiskolákban egyaránt, a kor követeléseinek
megfelelő újításokat hozott be,s ha mindenben el nem érte is a kivánt czélt, annak
nem az akarathiány, de egyéb, az eddig
„közös baj" volt oka.
Magán reáliskoláját nagy számmal látogatják a növendékek; van külön kereskedelmi iskolája, mely évenként számos jeles
kereskedőt bocsát ki falai közül, s végre az
átalános régi óhaj teljesült, midőn az eddigi
gymnázium helyett, már a közel jövőben
teljes lyceum nyitja meg termeit a tudományt kereső ifjúságnak.
A hatalmasan terjedő műveltség nyoma
élénken nyilatkozik a város külső csinosolásában is. Evenként számos régi, korhadt
épület helyén emelkedik ujabb diszes lakház ; s bár főterén is találkozik még elég
százesztendős épület, mely szerényen guggol egy-egy kétemeletes ház tövében ; de az
épitési bejelentésekből kitűnik, hogy pár
év alatt a most is elég diszes főtérnek —
egészen megmosdott, fővárosias tekintete
lesz.
Ily öreg épületek egyike a vén városháza, egy valóságos bagolyvár, mely helyen
— mint a kész terv mutatja, — nemsokára
tekintélyes városházat fog Arad láthatni.
Ily öreg épület a főtér melletti kis közben
a régi szinház, egy inkább magtárnak látszó kőtömeg, mely a legközelebbi időben
skártba kerül, miután már a kölcsönszerződés is megvan kötve a bécsi hitelintézettel, egy a fötért, valóságos főtérré alakitó nagyszerű színházi épület fölépítésére.
Skártba kerül az öreg iskola is, hogy
legfölebb egy év alatt kinyiljék helyette a
Marosparton épülő lyceum; melyhez hasonló középtanoda akár terjedelmét, akár
czélszerü beosztását, az épület nagyszerűségét vagy az épitési stylt tekintjük— egész
Magyarországban alig leend, s párját még
a külföldön is keresni kell.
Arad főutjának egyik disze a megyeház,
melynek régi részét, jelenleg a két év előtt
épült uj épülethez idomítják, s a kettő
között őrködő sugár jegenyék s a rostélykerités mögött a szépen berendezett udvarkert valóban kellemesen lepi meg a szemlélőt.
De leginkább büszke lehet Arad a jó
hírnévre, melylyel az egész ország előtt
bír. Magyar vendégszeretete most is a régi
még, mit annyiszor volt alkalma e városnak megmutatni jó és rósz időkben; lakosainak műveltsége pedig oly jó hírben áll,
hogy hazai és külföldi művészek, kik csak
a fővárost választják működésük helyévé,
rendesen Aradért kivételt tesznek s alig
van oly valódi műélvezet, melyben Pest
után ne részesülne.
Legújabban Arad nevét ismét egy műveltség-történeti hírrel kapcsolatban emlegeti az ország; Aradon tartják t. i. az
orvosok és természettudósok XV-ik nagygyűlésüket; s ha ez alkalommal a város
főtérnek látképét s néhány főbb épületét,
melyeknek nagy része már inkább a múlté,
— bemutatjuk, hiszszük, hogy kedves dolgot cselekedtünk olvasóinknak
ÍUO

-r—

—n.—

katonakard, hanem valami nemes ember
csinos franczia vítörje, mely sohasem hagyta
Ott ül még most is a templom előtt,
el hüvelyét, m\g ez végképen el nem veA mint először láttam;
szett. Voltak botok is legalább húszféle
Tiz éve ennek! A járókolők
különböző kiadásban, de arany fogantyujut
Megnézik, s nem hiúban.
egyet sem talált, s czipöcsatt és kapocs is
Én már őt sokszor megnéztem, de m^g
volt
ott elég, mindenféle anyagból és fajtá— Ha arra visz el utam —
ból, csak épen hogy ezüstből vagy drága
Ma is elnézem gyakran a szegényt:
kövekkel kirakva nem volt egyetlen egy
Ott ül a varr szomorúan.
sem. Itt egy nagy láda tele voltmagassarku
Ül s varrogat; az orrán pápaszem;
és hegyes orrú csizmákkal, amott meg egy
Mellette egy kis asztal;
állványon mindenféle üvegek és üvegcsék
Ez asztalon sok mindenféle szent
voltak
láthatók, félig elfogyasztott orvosHevor kipingált arczezal.
szerekkel,
melyek, miután első felök megA szentek képét s életrajzait
tette kötelességét a Péter őseinél, ide kerülÁrulja ő a népnek;
Árulja reggtől késő alkonyig,
tek a halottas szobából. Emitt meg — hogy
S türelme nem ér végot.
ne adjunk hosszasabb leltárt e furcsa dolgokról, melyek még sohase kerültek árverés
Mert hát a vásár nem megy ám sehogy,
alá — egy roppant nagy, de már megleheAkármily olcsó minden;
tősen összetöredezett ócska tükör látszik,
Tűjén a ezérna húszszor is lefogy,
De vevő újra nincsen.
mely a felületére ülepedett por és homáPedig lassan varr; száraz keze már
lyosság miatt e régi holmikat sokkal ódonGyakorta belelankad:
szerübbeknek tünteté fel, mint a milyenek
Hja! az idővel sok minden lejár!
valóban
voltak. Mikor Péter, nem is gyaS vége lesz minden bajnak.
nitva, hogy itt még tükör is lehet, meglátta
benne saját alakjának elmosódott körvoAzért csak ül a vén anyóka s varr,
Varr, a hogy telik épen:
nalait, majdnem azt hitte, hogy talán az
Árulni tán ő már nem is akar,
előbbi Zsugori Péter tért vissza vagy seS csak ott ül — szükségképon.
gitni va-gy megakadályozni az elrejtett kincs
Öreg hátát a templomnak veti,
főikeresésében. És e perezben az a saÉp mintha támogatná . . .
játszerü
gondolat czikázott végig agyán,
Vagy mintha ez oly jól esnék neki,
mintha ö maga lenne az a Péter, ki az araS a szokás fogva tartná.
nyokat elrejté, s most már tudni akarná,
Szegény öreg! — Színvesztve csügg a sok
hogy hova? De biz azt ö csodálatos módon
Szép olvasó is sorban;
egészen elfelejté!
Nem veszik, csak a szegény búcsusok,
„Hallja, Péter u r ! " — kiáltá Tabitha,
Különös szent napokban.
a padlásra vezető lépcsőn állva. —,,Bontott-e
Ezek nélkül tán már az isten is
Elhagyná e világot!
már annyit a házból, a mennyivel a thea— Ezt gondolhatja, bár nem mondja is —
főző üst alá befüthessek?"
S tovább szegi a vásznot.
„Még nem, vén Tabby" — felelt vissza
Péter; — ,,de mindjárt meglesz, miként látni
Ott ül még most is a templom olőtt,
A mint először láttam;
fogja."
Tiz éve ennek! A járókelők
E szavakkal fólemelé fejszéjét s oly erőMegnézik s nem Inában.
teljesen csapkodott szerteszélylyel maga köEa már őt sokszor megnéztem, de még
rül, hogy a fedél csak ugy porzott és recse— Ha arra visz el utam —
gett, s egy pillanat alatt a vénasszony egy
Ma is elnézem gyakran a szegényt:
egész tele kötény forgácsot czipelhetett le
Ott ül s varr szomorúan.
magával.
Benedek Aladár.
„No legalább a télire olcsó fánk lesz"
— monda Tabitha.
A jó munkát igy megkezdvén, a mi emZsugiiri Péter kincse.
berünk mindent levert, a mi csak elébe
(Amerikai beszély.)
akadt, vágva és törve a gerendákat és sza(Folytatás.)
rufákat, kifeszegetve a féczszegeket s öszMásnap reggel Péter korán fölkelt, bal- szezuzva és szertehányva maga körül a
tát, kalapácsot és fürészt ragadott kezébe, a léezeket és zsindelyeket, irtóztató zakatolásmely romboló szerszámokat még azelőtt sal , reggeltől estig. Azonban gondosan
este ágya mellé helyezé, s igy fölfegyver- ügyelt, hogy a ház külső burkolatát érinkezve a padlásra sietett. Csak gyéren volt tetlenül hagyja, hogy a szomszédok még
ez megvilágítva ilyen korán a napnak hideg csak ne is sejthessék, mi történik oda át.
Soha még egyetlen bolond szeszélye sem
sugár-töredékei által, melyek az ablak homályos üvegszemein épen most kezdettek tette Pétert olyan boldoggá, mint ez a mosbeszivárogni. Egy erkölcsbiráló bőséges tani, pedig ö rendesen mindig boldog volt,
anyagot lelt volna e padlásszobában esze- a meddig egyik-másik bolondsága tartott.
lőkös és gyakorlatiatlan bölcselkedése szá- Lehet, hogy volt valami olyan vonás a
mára. Letűnt divatoknak s egy-egy nap Zsugori Péter észbeli tehetségében, mely
elévült limlomának volt az csarnoka és bensöleg jutalmazá meg öt mindazon számmindannak, a mi csak egy nemzedék előtt talan külső roszért, a mit néha okozott. Ha
bírhatott értékkel, s a mi aztán ide a pad- szegény, kopott öltözetü, sőt éhes volt is, és
lásra vándorolt, mikor az illető nemzedék kitéve annak — miként nem egyszer töra sírba költözött, nem azért, hogy épségben tént — hogy a fenyegető végromlás örvénye
fon maradjanak, hanem csak azért, hogy ne már-már elnyelje, csakis teste élt ily nyolegyenek láb alatt. Péter egész halmaz sárga, morult körülmények között, mig vágyó
penészes üzletkönjjvct látott pergamen táb- lelke egy fényesebb jövő napvilágát élvezé.
lákkal, melyekbe rég elhalt és eltemetett Már természetében feküdött, hogy mindig
hitelezők írták föl rég elhalt és eltemetett fiatal igyekezzék lenni s életmódjának iráadósaik nevét; az irás azóta annyira elhal- nya ugy hozta magával, hogy valóban az
ványult, hogy talán bemohosodott siriratuk is lehetett mindig. Mit neki a szürke hajak,
is olvashatóbb lenne. Talált régi molyette arezredök, az elgyengülés, erőtlenség! —
öltönydarabokat is teljesen szétrongyolva Lehet, hogy öregnek néz ki s szikár vén
és foszladozva, különben Péter talán föl is alakja, melyet oly nehéz czipelni, nem a
vette volna őket magára. Volt egy mezte- legkellemesebb; de a valódi, a tulajdonkélen rozsdás fegyver is, még pedig nem peni Péter nagy reményű fiatal ember volt,

A vén szentkép-árusnti.
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ki épen csak most lépett ki a világba. Ki- Péter öntetszelgöleg, — „különben aligha zetek volnának. Gyakran megállt, csapásra
égett ifjúsága újjászületve, üdén emelkedett lett volna olyan gazdaggá. De nekem ugy emelt baltáját a levegőben tartva, és igy
ki a ré^i parázs és hamu közül minden tetszik, mintha pénzét okosabban is elhe- szólt önnön magához: „Zsugori Péter, nem
ujabb tűz gyújtó érintésére. Most is öröm- lyezhette volna — semmi kamat! — semmi, tevéd-e meg már ezt a csapást valamikor
ujjongva éledett föl az! Ilyen sokáig — csak épen a biztonság! S aztán még a házat ezelőtt?" — vagy: „Te Péter, ugyan már
azaz: hogy nem sokáig, hanem csak épen a is le kell bontanom, hogy hozzájuthassak! mire való az egész házat lerontani? Gondolj
kellő korig •— ugy élve, mint egy fogékony Ugyan miért rejthette el oly kegyetlenül — csak utána egy kissé jobban, hátha eszedbe
lelkű ifjú legény, meleg és gyöngéd álmok- mit gondol Tabitha?"
jut, hol van elrejtve az arany?" Eközben a
kal telve, most már elhatározá, hogy mi„Mert nem tudta elkölteni" — monda napok és hetek csak teldegéltek, a nélkül,
helyt a rejtett aranyat napfényre segítheti, Tabitha; — „mert valahányszor a kincses hogy valami nevezetesebb fölfedezést tett
azonnal elmegy háztüz nézőbe és a város ládához ment, hogy azt fölnyissa, az „öreg volna. Mindössze is néha egy-egy vézna,
legszebb leányának szerelmét megszerzi ördög" mindig háta mögé lopózkodott és szürke patkány kandikált ki a lyukából a
magának. Mert hát van-e sziv, mely neki karját megragadta. Mert hát ugy beszélik, vézna, szürke emberre, csodálkozva, hogy
ellene tudna állani? Boldog Zsugori Péter! hogy azt a tömérdek pénzt,a „gonosz" adta miféle ördög bújhatott bele most ebbe a
Minden este — mert megjegyzendő, hogy volna Péternek saját erszényéből, a kit vén házba, mely eddig oly csöndes, békés
Péter már régóta lemondott eddigi mulató azután folytonosan gyötört, hogy állítson tanya volt. Egyszer meg igazán megesett
helyeinek, a biztosító hivataloknak, olvasó- ki a házról és telekről az ő számára egy a szive Péternek egy anya egér fájdalmán,
termeknek és könyvkereskedéseknek láto- irást, de Péter megesküdött volna, hogy ki öt vagy hat csinos, apró sima szőrű,
gatásáról, a magán körök pedig nem igen azt nem fogja tenni soha."
gyönge fiucskát hozott világra és neki láttörték magukat az ö jelenlétének megtisz„Épen a hogy én is megesküdtem Barna nia kellett, hogy temeti őket az a világ épen
telő szerencséje után, — tehát esténként ö és Jánosnak, egykori üzlettársamnak" — abban a perezben romjai alá. De kincs —
Tabitha, bizalmas otthonossággal szoktak jegyzé meg Péter. — „De mégis bolondság az még sincs!
letelepülni a konyha tűzhelye mellé. Ez ez az egész história, Tabby! Én egy szót sem
Ez időtájban Péter, ki épen oly elhatámindig bőségesen el volt látva napi mun- hiszek belőle."
rozott vala, mint a Végzet, s épen olyan
kájának romjai által. A tűz alapját, hogyne
„No, megeshetik, hogy nem szentirás szorgalmas, mint az Idő, elkészült a legfelmondjuk: magvát, egy roppant nagy vörös biz az" — monda Tabitha; - „mert mások sőbb regiókkal és leszállt a második emecserfa-tuskó képezé, mely miután több meg azt beszélik, hogy Péter csakugyan letre, hol épen egy utczára néző szobával
mint egy századig esőben és hóban a szabad átruházta volna házát az „öreg ördög"-re; volt elfoglalva. Ez hajdan háló szoba volt
ég alatt állott, szüntelenül „sirt" a hőség azért volt ez a ház mindig oly szerencsét- s a szóhagyomány ugy tisztelte, mint
miatt, s mindkét végén csak ugy omoltak len azokra nézve, a kik benne laktak. És Dudley kormányzó s több más kitűnő
könyei, mintha mindössze is csak két-három mihelyt átadta neki Péter az „irást," a kin- vendégek háló helyiségét. A bútorzat elhéttel azelőtt vágták volna ki. E fölött sú- cses láda fölzárult s Péter tele marokkal tűnt. Imitt-amott szinehagyott és szétmállyos, erőteljes nagy fekete fatörzsök égfek, szedte ki belőle a sok aranyat. De ime, a lott papirszönyegdarabok,de annál nagyobb
melyek mitsem törődtek a pusztulás elvével, mikor egy kissé jobban utána nézett, kisült, csupasz falhézagok voltak láthatók, tele
s csak is a tüz volt képes őket megsemmi- hogy ujjai között egy darab régi rongyot szénrajzvázlatokkal, melyek főleg arczélben
siteni, melyben izzóvá vörösödtek, miként tartott."
oda pingált emberfőket ábrázoltak. Ezek
az izzó-vörös vasrudak. E szilárd alapra
Péter
fiatalkori lángeszének mutatványai
„Ugyan fogja be a száját, vén bolond
Tabitha egy könnyebb rakást emelt ajtófél- Tabby!" — kiálta Péter nagy dühösen. — lévén, szörnyű nehezére esett azokat megforgácsokból, mindenféle faczifrázatokból „Olyan becsületes arany guineák voltak semmisíteni, mintha épen a Michel Angelo
és olyan könnyen éghető anyagokból, melyek azok, a milyenek csak valaha Anglia kirá- festményei lettek volna valamely régi temlobogtak mint a szalmatüz, és ragyogó fényt lyának az arczképét magukon hordozták. plom falán. Azonban egyik rajz, még pedig
löveltek föl a terjedelmes kéménybe, kor- Most már ugy tetszik nekem, mintha jól az egyik legjobbik, egészen másképen hamos oldalait majdnem a tetőig megvilá- emlékezném az egész dologra, mint dugtam tott reá. Egy rongyos embert mutatott az,
gítva. Közbe-közbe ki-ki csapott a konyha be én vagy az öreg Páter, vagy bárki volt félig egy ásóra támaszkodva s vézna testéfénye a kandalló alól, bevilágítván a pók- is az, a kezemet vagy kezét s hogy húztam vel egy előtte tátongó gödör fölé hajolva
hálóval bevont szegleteket s a fejők felett ki azt, vagy húzta ki az a más valaki, és az egyik markát szétterjesztve, hogy vavégig nyúló mestergerendát, mintha valami telve szinaranynyal. Ócska rongyok! Hogy lamit, a mit ott lelt, megfoghasson. De
titkos hatalom űzte volna. Ilyenkor Péter is n e ? ! "
mindjárt a háta mögött, arczán ördögies
vidáman mosolygott, mig Tabitha a kényelDe hát egy vénasszony mesebeszéde nem vigyorgással egy alak jelent meg szarvakkal,
mes aggkor élő képének látszott. Mindez volt az a dolog, a mi Zsugori Pétert vissza- bozontos farkkal és hasított körmökkel.
természetesen csak ama fényes gazdagság riaszthatta avagy csak el is bátortalanit„Távozzál onnan sátán!" — kiálta föl
jelképe volt, mely a ház lerontása folytán hatta volna. Egész éjen át kellemes álom- Péter. — „Hadd szedhesse ki ez az ember
fog annak lakói fölött elözönleni.
látásai voltak és kora reggel örömtől az aranyát!"
Mig a száraz fenyü lobogott és patto- dobogó szívvel kelt föl, a milyennel ifjúsáFölemelvén fejszéjét, akkorát ütött vele
gott, mint a diszkatonaság rendetlen sor- gán tul kevés ember lehet szerencsés dicse- annak a szarvas uri embernek a koponyátüze ünnepélyes alkalmakkor, Péter elmé- kedni. Napot nap után a legkeményebben jára, hogy nemcsak azt tette semmivé, halyedve és hallgatagon ült a kellemes izga- dolgozva töltött el a nélkül, hogy csak egy nem a kincskeresőt is, és igy az egész jelenet
tottság egy nemének állapotában. De mikor perczet is elveszített volna, kivéve az evés nyomtalanul eltűnt, mint valami bűvös láa rövid ideig tartó lángolást és lobogást az idejét, mikor aztán Tabitha disznóhussal és tomány. Azonban fejszéje a falat is áttörte
a haragos vörös izzás, mely a tulajdonképeni káposztával tartotta őt jól vagy valami egyúttal s szemei előtt egy mély üreg támeleget képezi, s az a mély, siró hang vál- más harapni valóval, a mit innen-onnan rult föl.
totta föl, mely az egész estén át tartani összeszedhetett, vagy az isteni gondviselés
„Jézusnak szent lelke,ne hagy el! Péter
fog, ö is beszédessé kezdett lenni. Egy este küldött nekik. A szó szoros értelmében ur, hát ön magával az „öreg ördög"-gel
százszor is nógatta Tabithát, hogy beszél- jámbor, istenfélő férfi lévén, a mi Péterünk czivódik?" — monda Tabitha, ki épen holmi
jen valami ujat nagybátyjáról.
sohase mulasztá el áldásért fohászkodni az tüzelő szert keresett a leveses fazék alá.
„Maga már ötven év óta ül itt e puczik- egek urához; ha tán az étel nem a legjobb
A nélkül, hogy a vénasszonynak felelt
ban, vén Tabby, és bizonyosan sok minden- volt is, annál buzgóbban könyörgött, mert volna, Péter még nagyobb lyukat vágott a
féle históriát hallhatott róla" — monda Pé- akkor szükségesebb volt az áldás; valamint falba és egy kis almáriomszerü rejteket feter
- — „Nem maga mondta-e nekem azt is, hálát adni sem feledé el soha, habár az dezett föl, a tűzhely egyik oldala mellett, a
hogy mikor először e házba jött, egy másik ebéd szegényesen ütött is ki, legalább a jó földtől körtilbelöl mellig érő magasságban.
vénasszony ült azon a helyen, hol most étvágyért, a mely mindenesetre többet ér, Semmi Sem volt benne, csak egy sárgaréz
maga ül, ki házfelügyelőnö volt annál a hi- mint a gyönge gyomor bárminő fényes lámpa, zöld rozsdával borítva és egy poros
res Zsugori Péternél?"
lakomán is. Azután ismét visszasietett mun- pergamen darab. Mialatt Péter ez utóbbit
„Igen, ugy volt az, Péter u r " — feleié kájához és egy perez múlva már a régi vizsgálgatá, Tabitha kezébe ragadá a lámTabitha — „még pedig majdnem száz esz- falakrólfölszállópor fellegébe volt burkolva, pát s elkezdé azt kötényével dörzsölni, sútendős volt az a vénasszony. Gyakran mon- bár folyvást hallhatólag a szörnyű zakatolás rolni.
dogatta, hogy ö meg az öreg Zsugori Péter miatt, melyet a romhalmaz között véghez„Nem szükség azt megsurolni, Tabitha"
nem egy barátságos estét töltöttek el együtt vitt. Mily irigylésre méltó az a tudat, hogy — monda Péter. — „Nem Aladdin lámpája,
a konyha tűzhelye mellett — körülbelül hasznos munkában fáradozunk! Pétert noha ezt is ugy vehetjük, mintha épen oly
épen ugy, mint & hogy mi teszszük most itt emmi se zavarta, legfeljebb csak az elmé- nagy szerencse jele volna. Nézzen ide, iakettecskén, Péter ur."
nek ama kisértetszerü jelenségei, melyek bitha!"
„ügy látszik, hogy az öreg ur nem egy inkább elmosódott visszaemlékezéseknek
Tabitha átvevé a pergament s közvetletekintetben hasonlított hozzám" — monda tűnnek föl, de néha mégis mintha előér- nül az orra elébe tartotta, mely egy vasK<-
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retü szemüveggel volt fölfegyverkezve. De után fólnyitá azt s kinézett a város fóutalig, hogy elkezdett baktatni rajta, azonnal czájára, mig a nap meg az ő régi házába
valóságos görcsös kaczagásba tört ki, mind- kukkintott be. A lég noha enyhe, mondhatkét kezével a hasához kapván a roppant ha- nók meleg volt, mintha csak egy dézsa
vizzel öntötte volna nyakon Pétert.
hotázás miatt.
(Folyt, követk.)
„Csak nem tart bolonddá egy vénaszszonyt!" — kiálra. — „Hisz ez itt az ön
keze irása, Péter ur, épen olyan, a milyennel Mexikóból küldött levele irva volt."
Az országos lövész-ünnepély.
„Mindenesetre bámulatos hasonlóság"
Nem lehot tagadni, hogy társadalmi életünk
— monda Péter, újból szemügyre vévén
üterei
csakugyan kezdenek már egyszer lüktetni.
a pergament. — „De hiszen maga jól tudja,
Mozgalmat látunk mindenfelé, a közélet minden
Tabby, hogy ezt a rejteket még azelőtt fa- terén, ha nem is oly nagy mérvűt, a milyont szelazhatták be, hogy maga idekerült vagy mi- retnénk, de legalább olyat, a melyik remélnünk
előtt én a világra jöttem volna. Nem, nem! engodi, hogy nagymérvű is lesz még.
Ez az öreg Zsugori Péter irása; a fontokA múlt hét eleje rendkivül élénk lőtt Pesten.
nak, shillingeknek és pennyknek ez oszlopai Számos idegen érkezett a fővárosba, hova a különaz ő alakjai, melyek kincseinek mennyisé- böző vidékekről kéjvonatokat rendeztek.
Az ide érkezott idegenek közt láttunk szágét tüntetik fól, és ez itt alant bizonyosan

Az ünnepély kedves emléket fog hagyni
azokban, a kik részt vettek benne , s hiszszük,
hogy jótékony befolyást fog gyakorolni a közügyre is. Az itt voltak most mint az apostolok
szét oszoltak az országban s magukkal vitték azt
az eszmét, melynek, ha megtestesül, hazánk egy
uj hadsereget fog köszönhetni. Mert meg vagyunk
győződve, hogy ők mindnyájan rajta lesznek azon,
hogy hazánknak minden városában létesüljenek
lövöldék, a melyeknek tagjai tudomásával bírjanak arról, hogy e szükséges intézményeknek komoly hátterük van, s azoknak még hasznát veheti
a haza. Rajta lesznek, hogy a m ár meglevő lövöldék is jobb tudatára jussanak feladatuknak s ne
tekintsék magukat oly egyleteknek, melyeknek^ a
levegőbe puffogtatáson kívül legfeljebb az a czélja,
hocy legyen egy közÖ3 mulatóhelyük, hol a sornok bő fogyasztása mellett kedélyesen cseveghessenek.

Az idén Arad e pont. A legközelebbi napokban ott gyüléseztek hazánk orvosai, természetvizsgálói és kedvelői, onnan intézték
érdekes kirándulásaikat Világosra, s Erdély
délnyugoti szögletébe, a vadregényes pontokban gazdag gyönyörű Hátszeg vidékére.
A közönség figyelme tehát Arad s az
ottani nagygyűlés felé fordult; s mig a
napilapok naponként hoznak részletes tudósitásokat az ott történő dolgokról, nekünk
mint képes-ujságnak kötelességünk képekben érzékiteni s olvasóinkhoz — kik oda

Első helyen Aczél Pétert emiitjük, Aradvárosának előbb polgármesterét, országgyűlési képviselőjét, legközelebbről főispánját; őt a legutóbbi — fiumei — nagygyűlés
az aradi gyűlés első alelnökéül jelölte ki, s
miután József főherczeg, kit elnökül kértek
föl, a honvédség körüli elfoglaltatása miatt
e tisztet el nem fogadhatta, Aczél Péterre
nézett volna a tulajdonképi elnöki tiszt.
Sajnos családi csapások, mint a gyűlés a
megnyitás perczében értesült, őt is meggátolták az elnöki szék elfoglalásában; de neve

bonne"-t és a „Conservatoire des árts et
métiers"-t látogatta. Sok ismerettel térvén
haza, melyeket folytonos önművelés által
is gyarapitott, a mezőgazdaság és ipar terén
érvényesité azokat először is; minden e téren felmerülő jelenséget figyelemmel kísérj
s mint praktikus gazda, nemcsak a hazai
kiállításokon, de a londoni világkiállításon
is feltűnt s érmeket nyert kiállított termékeivel, melyek mind az állat — mind a növény- (különösen dohány-) termelés legkitűnőbb példányait mutatták föl.

I!

i!

l

Országos lövész ünnepély Diszlövészet a budai lövöldében.
feltűnő alakot, zöld hajtókás kábátokban,
az elrejtés helyére vonatkozik. De a tinta j mos
fejükön tirol-kalapokkal, melyek mellett elejtett
vagy elhalványodott, vagy ledörzsölődött nyirfajd-tollak díszelegtek. Ezek voltak a Wéannyira, hogy most már tökéletesen olvas- szok.kik a budai lövészegylet évszázados ünnehatatlanná lett. Minő kár!"
pére és az országos lövész-szövetség megalakítása
„No de legalább ez a lámpa olyan jó, czéljából érkeztek körünkbe.
Az ünnepélyről, mely öt napig tartott, szólmintha uj lenne. Az is több a semminél"
I
tünk
már lapunkban, most tehát részleteibe nem
— monda Tabitha.
' bocsátkozunk, 8 csak a diszlövészetet akarjuk
„Egy lámpa!" — gondola Péter. — „Ez i érinteni, melyről mai számunkban eredeti képpel
fényt jelent kutatásaimra."
! kedveskedünk olvasóinknak.
Most az egyszer Péter több hajandósá- |
A diszlövészet a budai uj lövöldeben volt,
1
got érzett magában e leleményén elgondol- mely zöld ágakkal, virágfüzérekkel, lobogókkal,
kozni, hogy sem a munkát tovább folytat- czimerekkel, zászlókkal, diadalmi jelekkel és szarhatta volna. Miután Tabitha a lépcsőkön le- vasa^ancsokkal volt felékesitve oz alkalomból. A
festői öltözetükben számosan jelentek
ment, elmélyedve álltmeg a pergamen előtt, lövészek
meg a lövöldében s megkezdek férfias mulatsáaz utczára nyiló ablakok egyikénél, mely a gukat. A lövöldének a czéltáblák felé szolgáló
portól annyira el volt homályosulva, hogy a oldala tágas lőrésekkel van ellátva, ugy hogy
nap is csak nagy nehezen tudá az üvegtáblák többen is czélozhatnak egyszerre. A czéltáblák
foglalványainak árnyékát a szoba padla- a háttérben, domboldalban vannak elhelyezve,
tára lerajzolni. Péter hosszas erőlködés mint ez képünkön látható.

Az orvosok és természetvizsgálók
aradi nagygyűlésének szereplői.
A „holt idény" vége felé, mikor az érdeklődés a közügyek, a magasabb érdekek
iránt ismét ébredezni kezd s a forróságtól
elnyomott szempilláit, álmosan még, felveti:
első pillantása évenként egy tudományos és
társadalmi tekintetben egyaránt érdekes és
fontos gyülekezésre szokott esni, mely rendesen augusztus végnapjaiban a vidék valamely távolabbi pontján, hol itt, hol ott,
gyűjti össze hazánk orvosait és természetvizsgálóit, s ez-utóbbiak közé a természettudományok kedvelői mellett számos olyanokat is, kik a társas összejöveteleknek, a szép
vidékekre való kirándulásoknak átalában
kedvelői anélkül, hogy épen platói fellengzö
szerelem kötné a tudomány múzsáihoz.

Dr. Poor Imre.

A magyar orvosok és természetvizsgálók aradi nagygyűléséről.
Aczél Péter.
Dr. Róth Albert.
Dr. Kéry Imre.

nem mehettek el — mintegy tükörben közelebb hozni a várost s a gyűlést. Első
képünk a városra hagy tekintetet vetni; ez
jelképezze: mintha olvasóinkkal, a képzelet
extrapostáján (elkéstünk, azért kell ily gyors
jármüvet vennünk igénybe) most közelednénk — most érkeznénk a városba.
Második képünk már a város kellő közepébe vezet; s mig szélrajzaiban Arad egy
pár nevezetes épületét tünteti föl, középütt
öt arczképpel, részint a nagygyűlés fő szereplőit, részint Aradmegye és város kitűnőségeit mutatja be.

azért összefűzve maradt e nagygyűléssel,
még szorosabban összefűzve magával Araddal, mintsem helyén való s alkalomszerű
ne volna arczképének s életrajza egy pár
főbb vonásának épen e koszorúban közlése.
Aczél Péter 1836. február 17-kén született Aradon. Itt végezvén iskolai pályáját is,
kiváló előszeretettel szentelte magát a közjogi és közgazdasági tanulmányoknak. Szép
vagyont örökölvén szüleitől, annak jövedelmét szellemi tehetségeinek képezésére igyekezett forditani. E végett Parisba utazott s
ott a legjelesebb tanintézeteket, a „Sor-

Dr. Darányi János.

Szülőmegyéjében és városában sok jótékony reformot vitt keresztül, s alig létesül
oly közintézet, mely ne lenne kapcsolatban
az ő nevével; igy pl. közreműködött az
aradi kereskedelmi bank, az aradi első gőzmalom, az aradi közúti vaspálya, gázvilágitás stb. létrehozásában. Azonkívül a népnevelés terén is tesz áldozatokat; az épülőben
levő nagyszabású mintalyceum és számos
elemi iskola benne tekinti részint létrehozóját, részint egyik pártfogóját. A városban létező intézetek és egyletek legtöbbjének elnöke.
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hirre jutott és elsőrangúnak lőn elismerve,
Érdemei elismerésetil Aradmegye már tetett ki, s a közkórli.uban, hogy 1861-ben keresve. 1858-ban Aradvárosa hivta meg
1861-ben megválasztá tiszteletbeli főjegy- rendes osztály-főorvossá választatott. Ugyan főorvosául. A szenvedő emberiség javára
zőjének. 1867-ben Arad polgármestere, 1869- ez évben a császárfürdö rendelő főorvosává itt magánkórházat állított s abban évenként
ben országgyűlési képviselője lett. A jelen hivatott meg, s egyszersmind az orszá- száz és száz sebészi műtétet hajt, ritka
évi ápril 6-\án pedig szülővárosának dísz- gos himlö-ojtó intézet igazgatójává nevez- szakértelemmel és szerencsével végre. A
tetett ki.
polgára, mig legutóbb főispánja lett.
s legritkábban sikerülő műtétek
íme, aránylag rövid orvosi pályán, s je- legnehezebb
• A természetvizsgálók most folyó nagyegyikét, a petefészek-tömlö irtást is, mi hagyűlésén elnöki helyét, mint már érintők, gyezzük meg egészen önerején, pártfogolás zánkban csak kevés esetben hajtatott még
nem foglalhatván el, tisztét az ugyancsak nélkül, sőt az ellenkezővel küzdve, emel- eredménynyel végre, ő szerencsésen végezte.
Fiúméban alelnökül megválasztott orvosi kedett Poor az orvosi és tanári lépcsözeten. Mint orvos és mint ember Aradon s vidékén
Mint gyakorló - orvos a legkeresettebbek közszeretetben és tiszteletben áll s a fiumei
notabilitás, Poor Imre vette át.
Poor Imre 1823-ban született Dunaföld- egyike. De munkásságának tulajdonképi nagygyűlés Aradot tisztelte meg, midőn
várott, hol alsóbb iskoláit végezte is. 1835 főrésze s hatásának és emelkedésének valódi főorvosát titkárul választá.
— 1841 években a budai főgymnáziumban kulcsa: szak-irodalmi működésében kereAv'ddvárosból Aradmegye területére létanult, kitűnő sikerrel. Először papi pályára sendő. Kizárólag szaktudományának élve, pünk s az aradi gyűlés alkalmából a megye
szánta magát, és pedig különös hivatást folyvást haladva a korral, s a tudomány két derék főorvosát is bemutatjuk olvasóérezvén a tanításra, a kegyesrendiek, mint európai színvonalán tartva magát, Önálló inknak : Dr. Róth Albertet és dr. Kéry Imrét,
kiválóan tanitó szerzet soraibakivánt lépni. vizsgálatokra szintannyi tehetséggel mint
Dr. Róth 1815-ben született Nagy-BecsVégezvén a bölcsészetet és theologiát, kü- hajlammal, természetes, hogy föl kellé tűn- kereken, hol atyja gazdatiszt volt. Gymnálönösen pedig a tanítási és nevelési mód- nie az orvostudományi irodalomban. Már ziumot ugyanott és Temesvárit, bölcsészeszertant, három évig működött a rend kü- egyetemi hallgató korában szerkesztette, s tet Szegeden végzett. Atyja óhaja ellenére,
lönböző házaiban mint gymnáziumi nyil- hat könyomatu kötetben adta ki Sauer elő- ki öt papnak szánta, jogra ment Nagy-Vávános rendes tanár. S e minőségben találta adásait; külön is a kholera kórtanát; saját raddá, s onnan Pozsonyba, hol épen az
őt Nyitrán — nem fogadalmas szerzetest észleletei s tanulmányai alapján a görvély- 1832 — 6-ki országgyűlés állott. A fiatal jokórról szóló jeles müvét, mely második gász, mialatt végzett, egyszersmind hirlapm ég — az 1848-ki forradalom.
kiadást
is ért; nagy feltűnést, sok tollhar- iró, jelesen a „Pressburger Zeitung" rendes
A haza hivószavára a papi s tanári páczot,
s
mint
minden uj és az elfogadott tárczairója is volt. Atyjának azonban nem
lyát a honvédivei cserélte föl s a 134. sz.
rendszerektől
elütő,
nem kevés ellenszenvet volt kedve fiát ügyvédnek látni s a két
honvédzászlóaljba állott, ezzel osztva meg
és
vihart
is
ébresztett
müve: „A lázvegy pálya közti vitát kompromissummal ugy
a haza jó és balszerencséjét a szőregi véres
mint
alkati
betegség
s
ennek
köre az orvosi fejezték be, — hogy Róth az orvosi egyeütközetig, mely után öt zászlóalja betegen
különös
kórtanban",
állapította
meg hirét temre ment, hol 1840-ben orvostudorrá
hagyta el Marienfelden, honnan sikerült
mint
önálló
vizsgálóét.
Mint
szerkesztő
lett, majd a szülészeti és kórboncztani leczszülei házához visszatérnie, s a besoroztatás
először
az
„Orvosi
Hetilap"
mellett
műkökék hallgatása után Bécsben 1841-ben szüelöl igy menekülnie meg.
dött,
majd
maga
alapított
szaklapot
„Gyólészmesterré; s három hónapra reá Pesten
A forradalom lezajlásával nem tért viszgyászat"
czimmel
s
mindkettőt
saját
cziksebésztudorrá avattatott.
sza szerzetéhez s tanári állomására, hanem
keivel,
s
értekezések
egész
sorozataival
a pesti egyetemre ment s az orvosi tudoBécsből visszatérte után Pesten szűkebb
mányok hallgatásához kezdett. Megtalálta gyarapította. Szakirodalmi érdemeit méltá- baráti körben s önkénytes hallgatóság
valódi hivatása terét. A következés meg- nyolván a m. tud. akadémia, őt 1864-ben előtt, kik közt elismert orvosok is voltak,
mutatta. Öt évi, megfeszített munkásság tagjául választotta; székfoglalója: „Adatok az az időben Bécsben nagyban fölkarolt
után, 1854. orvostudori s szülészmesteri a természet orvosi czélszerüségéhez, vagy- ,kopo°'tatási tan"-ról tartott érdekes előadáoklevelet nyert. S már az 1855-ki kholera- is: minden vidék megtermi az otthonos sokat.
járvány alkalmával a pesti közkórház külön betegségek gyógyszerét" — mint akadémiai
Tanulmányai végeztével megkináltatott
kholera-osztályán mint ideiglenes másod- kiadás jelent meg.
a
Rókusznála
sebészi másod-orvosi állással,
Poor, mint orvos, mint iró, mint tanár,
orvos tett szolgálatot dr. Halász főorvos
s
már
ekkor
Pesten
szép praxissal birt; de
mellett. Pesten előbb szűnvén meg a jár- eddig is nagy érdemeket szerzett már, s a mielőtt állandó megtelepedésre határozta
vány, mint némely vidékeken, innen azon- szaktudomány még többeket vár tőle. Az volna magát, szülői látogatására haza ránnal a Jászságba és Nagy-Kunságba külde- orvosok és természetvizsgálók fiumei ván- dult, hol az épen akkor tartott megyei köztett ki, s a dühöngő kór ellen ép oly szak- dorgyűlése alig ültethetett volna alelnöki gyűlésen Torontálmegye táblabirájává s
értelemmel, mint buzgalommal és sikerrel székébe nála érdemesebbet.
tiszteletbeli, majd helyettes főorvosává váAz aradi nagygyűlés titkára dr. Da- lasztatott. E bizalomnak engedett, s honn
is működött. Visszatérve vidéki működéséből, rendes másodorvossá neveztetett ki a rányi János orvos-sebésztudor, szemész maradt, hol mint helyettes főorvos, és külöközkórháznál, az alig egy éves orvostudor. és szülész-mester, kitűnő műtő, s Arad- nösen a szem- és mellbajok speciális orvosa,
De ö tanulmányait a diplomával s a bizto- város főorvosa. 1819-ben született, a kies oly eredménynyel működött, melyről most
sított állomással nem akarta még befejezet- fekvésű kis Andornakon, alig egy órá- huszonöt év után is az egész két szomszéd
teknek tekinteni, s egy évi hivatalos működés nyira Egertől, de Borsodban. Atyja építő- megye a legnagyobb hálával emlékezik.
után 1856-ban Bécsbe, majd Parisba ment, mester volt, s Heves mezővárosba költözött,
Itt találták őt az 1848-iki márcziusi
hogy Sauer mellett kezdett orvosi tanul- hol János fia növekedett s elemi iskoláit napok; hazafisága oly mérvben költé föl
mányait, különösen a belgyógyászat terén, járta. Gymnáziumba előbb Pestre, majd ellene a föllazított szerbek gyűlöletét, hogy
külföldi egyetemeken és kórházakban, elmé- Miskolczra adta jó reményű s ép oly tehet- ezek e „magyar Robespierre"-nek, ha már
letileg és gyakorlatilag gyarapítsa. 1857-ben séges, mint szorgalmas fiát, a bölcsészeti életét nem vehetek, legalább vagyonát az
visszatérvén, egyetemünk orvos-tanári kara tanfolyamot pedig Egerben kezdette es utolsó szalmaszálig semmivé tették. —
a jeles és már is tapasztalt fiatal tudort Pesten végeztette vele. Hajlama az orvosi i Először Kis Ernő parancsnoksága alatt kaassistensül (tanársegédül) választotta meg pályára vonván a pályaválasztó ifjút, a tonai kholera-kórházi rendelő főorvossá lett,
Sauer mellé, s e minőségében nemcsak az pesti egyetem orvostanulói közé lépett s s egyidejűleg az 1-sö különosztályban is
egyetem-kórodai betegeket ápolta a gyógy - itt avattatott tudorrá 1845-ben. Gyakorló teljesített szolgálatokat. A szabadságharca
javalatok szerint, hanem előadásokat is tar- orvosi pályáját nevelő városában Hevesen | alatt, majd mint zászlóalji főorvos, majd
tott a belgyógyászat különféle szakmáiból. kezdette meg, de jó hire csakhamar terjed- j mint kórházi főorvos, s végre mmt hadfoTanári hivatásának kétségtelen jeleit adta vén, Egerbe költözött be. Itt találta a for- j gadó főorvos működött. — A császáriak az
már ekkor, nemcsak mint jeles előadó, ha- radalom, s ö honvéd főorvossá lett és a 49-ik í aradi"várat föladván, azt a kivonuló ellennem mint eredeti fő, ki saját vizsgálatokra zászlóaljba osztatott be. Budavár bevétele- ségtől egészségügyi tekintetben (kórház,
s a tudomány önálló mivelésére, részben kor osztályos főorvos — s Komáromban orvosi eszközök, gyógyszertár és betegek)
dr. Rhédey halála után a nádorvonali kórtovábbvitelére is van hivatva.
Róth vette át, s mint ilyen irta alá az átígy ismertetvén meg magát, hogy tevé- házak igazgató főorvosa lett, mely állomá- adási okmányt. Aradról ismét Temesvárra
kenysége s tudományossága saját önálló sán maradt egészen a vár átadásáig.
rendeltetett, majd a becskereki csata elveszte
1849 végével a m. kir. egyetemnél üres- után — miután vagy 300 beteget biztonhatáskört nyerjen, Pestvárosa már 1858ban a közkórházban (Rókusz) újonnan fel- ségbe jött tanársegédi állomás a sebészeti sági tekintetekből Gyarmatára szállított,
állított külon-osztályt (a bőrbetegekét) adta tanszék mellett, ruháztatott reá, s itt bő Vécsey táborához; s azzal a fegyverletételre
át neki, tiszt, főorvosi ranggal; mig az alkalma volt magát dr. Balassa mellett Boros-Jenőig ment, Végre Aradon Haynau
egyetem ugyanazon évben magántanári mi- nemcsak a sebészetben, de kitűnő műtővé elé jutott, kitől, miután hivatására, és az
nőséggel ruházta föl, ugyan e kór előadá- is képezni. Három évig volt ez állomáson. orvosra szorulók nyomorult állapotára hisára. Még előkelőbb állást foglalt el az Ekkor Báesmegye Ó-Kanizsa városa orvo- vatkozott, orvos társaival együtt szabadon
egyetemnél, midőn Gebhardt nyugalmazta- sául választatván oda költözött, s az egész bocsáttatott.
tásával, 1860-ban, helyettes tanárul nevez- alvidéken — mint műtő kiváltkép — nagy

gál nyelven 3, vlém ny. 3, bolgárul 3, svájezí roA szabadságharcz után Aradon telepe- a megye fölhívásának ismét engedett, elfog- mán ny. 3, vend, montenegrói, persa és kanakász
dett le, s 1850-től kezdve pár évig ö volt a lalta főorvosi állását, melyről csak hazafi- indus nyelven egy-egy. Legtöbb lapja van gyűjvárbeli fogoly tisztek egyedüli orvosa, s sága léptette vala le. Azóta folyvást ernye- tőnknek Buda-Pestről (628), Bécsből (447.), Panagy befolyásánál fogva, Castelitz tábornok detlenül viszi hivatalát s mint ember és mint risból (336), Berlinből (303), Lipcséből (265.),
és várparancsnoknál, kinek egyetlen gyer- orvos a legnagyobb népszerűségnek s köz- Münchenből (169), Londonból (168), New-Yorkból (162) stb.
mekét a haláltól menté meg, a szegény becsülésnek örvend.
Egyes lapok közül kiválóan felhívják figyelA
szakirodalomban
jeles
orvosi
dolgomagyar foglyok számára reményfölötti kedmünket
az olyanok, melyek nálunk teljesen ismezatai
által
tűnt
fel.
Munkái
közül
kettő
vezményeket sikerült kieszközölnie.
retlen
országokat
és viszonyokat tárgyalnak. Meg1855. júniustól 1858. júliusig Aradvá- nyert 100 aranyos dijat a természetvizsgá- lep bennünket p. o. az "„American Enterprise"
rosának volt helyettes főorvosa, s az alkot- lók s orvosok vándorgyűlésein: „Az orvosi („Amerikai Közvetítő"), mely a világ leggyönyömányos élet beálltával 1861-ben közfelki- rendőrség rendezéséről" és „A bánsági pos- rűbb hirdetési lapja. Hirdetésen kívül nem közöl
áltással választatott meg Aradmegye egyik lázról." A mennyházai fürdő tudományos mást, de minden hasábja csinos metszet, mely a
főorvosává, mely állásáról a provizórium leírását magyar és német nyelven adta. Ki- zongoragyártás, hangjogykoreskedés vagy bármi
üzletágra vonatkozó jelképes illusztráezióbeköszönésével ö is lemondott, mig 1867- sebb értekezései a magyar és német orvosi egyéb
kat
tartalmaz.
Ott van az „American Newspaper
ben ujolag közfelkiáltással foglalta el he- szaklapokban, s a „Borászati lapok"-ban Beporter," mely csakis hirlaphirdetési ügyeket
lyét, melyen jelenleg is működik, s a kör- jelentek meg. Irodalmi érdemeiért az aka- közvetit; látunk itt aztán Corinne városból egy
ben, hol működik, valóban ritka buzgalmat émia már 1858-ban tagjává választotta, a mormon lapot „The Corinne Beporter" czimmel,
fejt ki, kivált a közegészségügynek párat- természettudományi osztályban. Agguló mely Amerikában is nagyon ritkán látható; ott
lan őre és munkása. Munkálatai, melyeket ;estben s szürke fürtök alatt ma is fiatal van egy „Deborah" ez. német lap Cincinnatiból;
egy szabadkőműves lap („The Freeorvosi szaklapok utján is közöl, a kormány- élekkel bir s arcza, beszéde, egész valója St.-Louisból
tnason") ; ott vannak New-York leghíresebb élcznagán
viseli
az
igazi
magyar
ember
jellegét.
nál is elismerő figyelemben részesülnek,
lapjai: „Cocktails" sa „Yankee-Notions," mellettök
s főorvosi jelentéseiből kiviláglik, hogy a
látható a csizmadiák és tímárok lapjaszintén Newfölmerülő egészségügyi hiányok soha el
Yorkból („Shoe and Leather Beporter"), mely csakis
e két üzlet ügyeivel és nevez ites egyéneinek kiadánem kerülik figyelmét, s azokból soha nem
Hatezer hírlap.
sával foglalkozik; ott van az illusztrált „Brother
is hiányoznak a közegészségügy javítására
Köztudomású dolog, hogy a nyomdászat ösz- Jonathan" („Jonathán testvér") ez. hetilapnak
czélzó korszerű javaslatok. Mint orvos: izes termékei
között a hírlapok azok,melyek elolszáma, melynek nagyságáról tanúskodik azon
megfigyelő s megnyerő bánásmódu; mint vasás után a legszánandóbb bánásmódban része- egy
adat, hogy az e számban közíött öt novella egyike
hivatalnok: fáradhatlan s alárendeltjeinek ülnek. Pusztítja ezeket boldog boldogtalan, s a „Hölgyfutár" 1853. évi folyamának tizenkét szávezetője s tanácsadó barátja, s mint em- iá a szakfolyóiratok és képes lapok tán kivételt mában volt közölve; ugyané szám hozta még Webber: jellemes, becsületes polgár s talpig képeznek is e szabályszerű rombolás alól, de e ster Dánielnek életnagyságu arczképét.
téren minden egyebot a kora feledés és halál kisér.
magyar.
Láthatunk vagy 25—30 mexikói és európai
Pedig nem koll bizonyitgatnunk, hogy egy nemHogy mikép működik főorvos társával zet mindennapi kül- és beléletének ezek a legfon- spanyol lapot Miksa császár könyvtárából, mint
hivatalos körében, jellemzi azon nyilatko- tosabb forrásai, mondhatnék: a nemzetek napló p. o. a „Semanario Economico" madridi lap 1766.
zat, mit egy szaklap egy alkalommal kö- jegyzetei, a melyok hűen visszatükrözik egészük- évi folyamának egy számát; láthatjuk a „The Boston Gazette" ez. lapnak 1770. niárcz. 12-diki százölt, hogy Magyarországban egy főorvos ben a kor gondolkodását, a nemzetek műveltségi mát,
melyben Amerika szabadságharczának legelső
sem tett annyit a közegészségügy lendíté- fokozatát, sülyodését és emelkedését, egyszóval momentuma van leirva, s ott közölve van egysére, mint Aradmegye két főorvosa dr. működésöknek minden irányát és kiterjedését. szersmind az első tüntetés alkalmával megöltek
Épen ezért nagy veszteség nemcsak egy nemzet nekrológja is, mely miatt gyászkerettel jelent meg
Róth Albert és dr. Kéry Imre.
irodalmára, hanem a világ műveltségtörténctére
Dr. Kéry Imréről részletes életrajzi ada- nézve is, midőn megeemmisittetni, illetőleg nyom- az egész lap is. (Liptay Pál küldeménye.)
Egész halommal vannak továbbá a párisi
tok nem állanak rendelkezésünkre; de arra talanul elenyészni látjuk lapjainkat.
Commune
lapjai, mint a „La Commune", „Le Beelég mégis, hogy e jeles és nagyérdemű
Mi tehát csak örvendeni tudunk, ha koronveil,"
„La
Sociale," „Le Cri du Peuple," „Le Moférfiú életéről is bár vázlatos képet adhas- ként akad egy-egy hirlapbarát, a ki az irodalom
niteur du Peuple," „Le Bappél" stb. Van lapja az
eme
háttérbe
tolt
hamupipőkéinek
védelmére
kel
sunk. A Szepességen, Kézsmárkon született,
első franczia köztársaság idejéből is: „Journal de
e század elején. Tanulását is ott kezdte, s io-yekezik megmenteni mindont, a mi megment- Paris," 1797-ből. Ott van Eugénia excsászárné
hető. S ha valahol szükség van ilyen egyénekre :
majd Miskolc'zon s Kassán folytatta, ez utóbbi hazánk
igényeli az egyesek gon- londoni hires lapja a: „La Situation", Ott van a
helyen a jogi tanfolyamot is végezvén. Nem dosságát,mindenekelőtt
miután közintézeteink, országos könyv- vörös köztársaságiak lapja 1850-ből („The Bed
mintha jogász akart volna maradni, de fiata- táraink — eddig legalább — vajmi keveset Bepublican" London).
Ha más világrósz felé tekintünk, látjuk az
labb voít még, hogy sem egyetemre mehes- törődtek e tárgygyal és vajmi kis mérvben ipar„Aliival
Observcr"-t Cup földről (Afrika), „The
kodtak
a
tátongó
hézagokat
betölteni,
a
hiányokat
sen. Kassán végezve Pestre, az orvosegyeEastern
Province
Heráld"-ot a Cap föld Port Elitemre jött s a tanfolyam bevégzése után kipótolni.
zaboth
városából;
„The Transvaal Árgus" ez. lapot
Ezúttal egy szenvedélyes hírlap-gyűjtőt és
orvostudorrá avattatott. Majd külföldre
Transvaal
köztársaságból;
„The Indián Public
ment, tanulmányai bővítése s orvosi tapasz- eoy hatezer külöaböző újságot tartalmazó gyűjte- Oj?MMcm"-tLahoreből (Ázsia) „The Times of India"
talatok gyűjtése végett. Utazásai közben ményt ismertetünk meg futólag. Pár nap előtt Bombayból; „Ilabazeleth" ez. hires zsidó lapot
volt ez érdekes gyűjteményt átlapozni, s
érte az egész életére kiható szerencsétlenség: alkalmunk
midőn most erről néhány adatot fölsorolunk, Jeruisílemhől; „TheEnipire," „The Árgus" stb. lahogy hallását elvesztette. E testi fogyatko- eszünkbe sem jut a teljesség vagy minden érdekes pokat Ausztráliából, „TheParramatia Chronicle" és
zás gátolta meg abban, hogy mint fővágya vonás kiemelése, csakis mintegy izelitő gyanánt „TheParramattaMercury" lapokat Parramattából.
lett volna, tanári pályára lépjen, bár erre, kapunk ki a sokból valamit. Gyűjtőnk a „Vasár- Láthatjuk aztán a hiros londoni „Penny lllustrated
képes lap számát, mely roppant terjedelme
és pedig a bécsi egyetemnél, nyilt kilátása. napi Újság" olvasóinak régi ismerőse, Szinnyei Paper"
daczára
is számonként csak egy penny. Látunk
Kénytelen volt azt mellőzni s a nagy világ József, a „Nemzeti biztositó társaság" szerény egy londoni lapot: „The matrimonial News", mely
helyett félreesőbb zugot keresett magának, állású hivatalnoka, a kit szenvedély, kitartás csakis házassági hirdetésoket közöl hosszú hasáhol mégis a szenvedő emberiség javára mű- és ügyszeretetből folyó buzgalom arra képesítet- bokon át. De talán mint kuriózum legérdekesebb
°hogy 1860-tól mostanig hatezer különböző
ködhessék. Aradmegyébe vonult s Boros- tek,
hírlapból álló gyűjteményt mutathat fel és pedig eo-y kanakász indus nyelven megjelenő képes lap:
„Ke Alaula" czimmol, mely Ausztráliának HonoSebesen telepedett le — mint gyakorló or- a szélrózsa minden irányából.
lulu nevű városában jelenik meg, s melyet megvos előbb, de a megye, fölismervén ritka
Vegyük elő csak a számokat s ezek nyomán ielenési helyéről a múlt évben hozott Sz. Török
tudományosságát, öt nemsokára főorvosává a következő oredményt látjuk: a Magyar birodautazó hazánkfia Szinnyei gyűjteménye száválasztotta. E minőségben negyven éve mű- lombólvan gyűjteményében 1036, az Osztrák biro- János
mára.
ködik már, megyéje diszére. Különösen dalomból 816, Németo'rsságUl 2674, a svájcisi közMindezeket csak futólag átnézve is, egészen
nagy szolgálatokat tett mindjárt, az 1831-ki társaságból 188, Belgiumból 62, Bániából 5, uj világ
tárul föl előttünk, mely meglep bennünnagy kholera alkalmával, mikor maga kérte Németalföldről 54, Svéd- és Norvégországból 6, ket ismeretlen kincseivel, rondkivüli gazdagsámeg a megyét, hogy az ország felvidékén Szerbiából 10, Dimafejedelemscgekböl 38, Monte- o-ával és általunk mégcsak nemis sejtett tarkasá1, Orosz birodalomból 89, Olaszországból
dühöngő kholera tanulmányozására küldje negróból
li, Franciaországból 413, Nagy-Britanniából 191, gával. Nekünk képzeletünk sincs arról a sokoldaki öt, hol csaknem áldozatul esett, nem Spanyolországból 13, Portugáliából 3, Töröl biro-lúságról, azokról a humbug-vállalatokról, a miugyan a kórnak, hanem a felbujtogatot dalomból 31, Görögországból 3, Ázsiából 7, Afri- kot csak egy ilyen — aránylag kisded — gyűjteföldnépe lázadásának, mely orvosok, tiszt kából 6, az észaJcamerikai Egyesült-Allamokból 231,mény is föltár előttünk. Hasonszerü gyűjtemény
előtt önkénytelenül érezni kell irodalmunk cseviselők s átalában az „urak" ellen volt irá Mexikóból 21, Uj-Granadából 1, Gosta-Bicából 1, kélységét,
napi sajtónk kezdetlegességét. Hisz
Brazíliából 6, Peruból 1, Argentint köztársaságból
nyozva.
p.o. mik a mi legnagyobb lapjaink is egy amerikai
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1849-ben lemondott főorvosi hivataláról
s azt csak addig tartá meg, mig helyébe
más neveztetik ki a győztessé vált hataloir
által. Hiába kínálták meg két megyére is
az egézségügyi tanácsosi állással, — megmaradt a mellett, hogy „nem szolgál tovább." A 60 diki jobb fordulattal azonban

2, Ausztráliából 17-féle különböző folyóirat és
hírlap. Megjelentek ezek az öt világrész 29 államában, 885 városában a következő 31 nyelven:
németül 3820, magyarul 625, francziául 545, angolul 389, olaszul 123, csehül 60, oroszul 59, lengyelül 51, hollandul 44, tótul 42, románul 40,
spanyolul 37, szerbül 36, horvátul 34, szlovénül
15, zsidóul 14, törökül 12, görögül 12, Örményül
6, dánul 6, svédül 5, latinul 5, ruthénül 4, portu-

közönséges napi közlönyhöz képest, mely a legtömöttobb petit-betükkel 9 — 10 hasábos lapokat
tölt be naponként kétszer?
De daczára ama tömegességnek, daczára n
gazdagságnak és a külföld e részboli nagyságának.
ránk nézve mégis legbecsesebb a hazai termék.
Ezekről akarunk még néhány szót &**1™™
kimutatására, hogy ha viszonyaink «matt na e j
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keveset .is, do mégis lendítettünk már valamit a
hirlapirás terén.
Szinnyeí gyűjteménye tartalmaz összesen a
magyar korona területéről 1052 különféle hírlapot. Ezek közül magyarul megjelent 625, németül
291, tótul 40, románul 17, szerbül 26, horvátul
34, ruthénül 4, olaszul 6, csehül 1, zsidóul 5, latinul 3. Kijöttek e lapok 72 városban s első sorban
természetesen Buda-Pesten, honnét 628 külön
birlap látható Szinnyeinél. Azt azonban korán sem
kell hinnünk, hogy itt a magyarországi hírlapok
mindegyikéből van legalább egy szám. A múlt
azázadi régi s a közelkoru vidéki kisebb hirlapokuak egész sorozata képviselő nélkül áll e gyűjteményben, jeléül annak, hogy a megfeszített szorgalom sem képes az irodalomnak ome rövid életre
kárhoztatott termékei mindegyikéből csak egyes
számokat is felmutatni. Pedig az múlhatatlan szükség volna, hogy legalább az irodalom ez ágának
tanulmányozója ismerje erre nézvo a legkisebb
adatot is. De daczára annak, hogy Szinnyei birtokában 350 magyar lapról több mint 900 előfizetési
fölhívás és programm van, s daczára annak, hogy
pusztán a magyarországi hírlapirodalomról 264
ivnyi irodalomtörténeti és könyvészeti jegyzetet
irt már össze: még sem mondhatja el, hogy mindegyik lapunkat ismeri.
Mindemellett is van nála néhány, ma már
kincset érő időszaki irat teljesen is. Ilyenek p. o.
az 1848/9-ki szabadságharcz idejéből a hivatalos „Közlöny", melynek aradi és szegedi
számai is ott vannak, s mely ennélfogva a
második toljes példány, (az első b. Apor
Károlynál van) a mi eddigelé ismeretes. Teljes aztán a „Kossuth Hírlapja'1, „Honvéd"
(Kolozsvár, 1848—49.), „Komáromi Lapok"
(1849.), „Márcsius 15.", „Szabadság" (Kolozsvár, 1849.), „Nép Barátja", „Jelenkor",
„Pesti Hírlap" s az akkori német lapok közül a „Pester Zeitung", „Allgemeine Zeitung
für Ungarn" (Pozsony, 1849.) „Der Ungar"
(Zerffi és Bangya), „Der Ungar" (Klein),
„Der wahre Ungar" (Saphír) stb. Ma már e
lapok teljes példányai ritkábbak a fehér
hollónál, de értékük természetesen nem pusztán ritka voltukban, hanem megszülemlésük
korszakában rejlik.
Megemlíthetjük végül a birtokában levő
külföldi magyar lapokat is, melyek ránk
nézve kétszerte becsesebbek a hazaiaknál.
Bécsben megjelent magyar lapja tiz van,
Bukarestből van nála ogy („Bukaresti Közlöny"'), Lipcséből egy („Garasos Tár."
1835.), Prágából egy („Kritikai Lapok"
Riedltől), Milánóból egy („Magyar-Magyar" 1868.) és New-Yorkból egy („Magyar Száműzették Lapja"), összesen 15. Lehetett ilyen még több is, de ki tudna ma már
azokról számot adni ?
És ezzel bemutattuk futólagos vizsgálatunk eredményét. Nem zárhatjuk be méltóbb óhajtással czikkünket, minthogy vajha
mielőbb értékesítve láthatnók Szinnyei két
évtizedes fáradalmait és vajha mielőbb birhatnók a magyar hírlapirodalom történetét!
Eötvös Lajos.

Egy kis család végveszélyben.
(Kivonat egy franczia utazó naplójából.)

Midőn egyszer Floridában, az északamerikai
Egyesült-Államok e délkeleti félsziget tartományában, egyik hosszasabb kirándulásomból haza
tértem, szobám ajtója elé ültem ki a rogg üde,
éltető és illatos levegőjét szivni s addig is, a mig
reggelim elkészül, szivarra gyújtottam. Kunyhómat egypompásgolgotafa(passifloraquadrangularis, Linné) árnyalta be lombjaival és virágaival.
Egy virágot és egy gyümölcsöt szakítottam le; a
virág biborpiros volt fehér szirmokkal és porodákkal; fölismertem benne a kalapácsot, a szegeket, a
lándzsa vasát, szóval mindazon szerszámokat az
Üdvözítő kínszenvedéseiből, melyek e nagy elegáns és kedves illatú virágnak tudományos nevét
kölcsönözték. A gyümölcs sárga, tojásdad s egy
kÍ8ebbszerü dinnye nagyságával bír; czukorral és
borral fűszerezve szokták enni.
E szép kúszó fák, melyek oly hihetetlen
gyorsasággal növekednek, a forróövi lakások legfőbb kellemei közé tartoznak , mert a szobákat és
termeket édes illattal és üdeséggel töltik be, do
annyiban mégis alkalmatlanok, főleg a golgotafa,
a mennyiben gyümölcseikkel oda csalogatják a
patkányokat és mókusokat, melyek azokat nagyon
szeretik és ez állatkák nyomában pedig azonnal

oda kerülnek a mérges kígyók is, melyek igazán bak egy borsószemnél, mozdulatlanul feküdtek, az
borzasztó és veszélyes látogatók.
öregek pedig, a kik ijedten repültek volt tova,
Hanem az én fám itt, ugy hiszem, nem rej- még mindig nem mertek visszatérni.
S. L.
teget még csörgő kígyót lombjai között; ellenkezőleg egy pár gyönyörű rubint-topáz kolibri
(Trochilus colubris, Linné) lakik rajta, s e szép kis
Egyveleg.
állatkák zummogva röpkédnek virágai körül és
tüzszinü melltollzatukkal és smaragdszinü szár** (Gúnynevek.) A gúnynevek osztogatása tán
nyaikkal megannyi gyémántszikra gyanánt csil- sehol sem virágzik annyira, mint az amerikai
lognak a tropikus nap fényében.
Egyesült-Allamokban. Ott minden egyes államnak
Addig s addig nézdegéltem e piczike terem- megvan a maga különös gúnyneve. Alabama latések ügyes és kedves mozdulatait, mig egyszer kóit gyíkoknak nevezik, Arkanzas-éit fogpiszcsak szépen elszenderedtem. . . Szendergésemből kálóknak, a kaliforniaiakat arany vadászoknak;
kétségbeesett, átható sivitások riasztottak föl; Kolorado lakói csavargók, Konnektikutéi szerekunyhóm falán, saját szemeim láttára, egy iszonyú csendiók, Georgia államéi egérfalkák, Illinois
lakói nyalok, a keutuckyiak rozs-törők, a louisidráma volt végbe menendő!
A kolibrik fészke, egy szép, csinos kis fészek, anaiak kreolok, Mainc lakói rókák, a marylandiak
mely gyapot pelyhekből és moha-szálacskákból csókák, a micciganiak nagybélüek, Missouri lakói
volt művészicsen összealkotva, egy összezsugo- hánytatok, Nebraska államéi már csímaz-evők,
rodott golgotalevél burkai közé volt rejtve s a ' Nevadaéi okos tyúkok, New-Hampshiré gránitfészekben három piczike vörös madár volt lát- kölykek, New-Jerseyéi kékek vagy lépvesszővel
ható. Ez ártatlan kedves kis teremtéseket egy vadászok. New-York államot knickerbockerek,
utálatos, undorító szörnyeteg fenyegeté: egy (politikai pártnév : zsugori kosok) lakják, Északiiszonyú nagy pók a mygale-k fajából, az úgyneve- Karolinát szarvasgombák, Ohiót őzszemek, Oregont
zett óriás mygale, mely fekete és szőrös volt, s póklábak, Pennsylvaniát bőrfejüek, Tennesseet
akkora mint egy palaczk; lábai és csápjai, me- fiatal ebek, Texast ökörfejek, és Wisconsint pláne
lyek borzasztó szipokkal és karmokkal voltak borzlábu naplopók.
** (A Tiberis kikutatása.) Egy nagy terv fogfölfegyverezve, lehettek legalább is nyolez hüvelyk hosszak. E csúnya szörny mozdulatlanul lalkoztatja Olaszország régészeit és másféle tudósait. Uj mederbe akarják vezetni a Tiberist,
hogy eddigi ágyát kikutathassák. Tudva van
ugyanis — a történelem adataiból — hogy
a hajdani Róma lakossága e hires folyóba
temeté kincseit, midőn veszedelem fenyegeté a várost. Ezenkivül oda dobattak a
népszerűtlen császárok szobrai s az idegen
istenek alakjai; nem is szólva aMpa Grandé
mellett elsülyedt hajókról, melyek a hódítás
zsákmányaival rakod tan tértek haza. Ezen
ősi vagyonhoz szeretne jutni az archeolog és
művész világ, s a tervet oly helyesléssel
fogadta a tudományos Anglia is, hogy a
„Times" egyik irója, már reményli látni,
miként ássák fel a félrevezetett Tiberiságyából azon hétágu arany gyertyatartót
is, melyet Titus vitt el a jeruzsálemi templomból.
** (Franczia alkotmányok.) Francziaországnak nyolezvan év alatt 1791—1870 között tizenöt alkotmánya volt: 1) az 1791.
szept. 13-ki, tartott 15 hónapig, 2) az 1793.
jun. 24-ki, tartott ez is 15 hónapig (végződött Robespiere bukásával); 3) a vondémiaire 19-ki, a köztársaság második esztendejében, tartott három hónapig; 4) a
f'rimaire 14-ki azon évben, tartott tizenöt
hónapig, 5) a fructidor 4-ki, a harmadik
esztendőben (Directorium) négy és fél évig;
6) frimairo 22-ki, a hetedik esztendőben
(első konzulság) két évig; 7) a thermidori
a tizedik évben (második konzulság) két
évig; 8) a floreál 23-ki, a 12. évben (első
császárság) tiz évig; 9) az aprili 1814ben, 3 hónapig ; 10) a jun. 4-ki 1814 (La
Óriási pók kolibri fészeknél.
Charte) 9 hónapig; 11) az 1815. márcz.
22-ki (100 nap)háromhónapig; 12) az 1815.
állt az ajtó párkányzatán, fejét a fészek fölé for- jul. 7-ki (restauráczió) 15 évig; 13) az 1830.
ditva, melyre mereven tokintett zöld csillagu aug. 6-ki (Lajos-Fülöp) 18évig; 14) a 1848. nov.
fehér szemeivel! Az atya és anya kétségbeesett 12-ki (második köztársaság) 2 évig; 15)az 1852.
kiáltásokat hallattak; az anya, a fészek fölött egy jun. 14-ki (második császárság) tizenkilencz eszfalevélhez kapaszkodva, lecsüngő szárnyaival fe- tendeig.
dezte kicsinyeit; az atya pedig haragtól fölborzolt
** (Furcsa szerelmi posta.) Az ,,Atlantis"
élénk szinü tollazatával, mely gyönyörűen föl- hajót, mely fűszerekkel indult útnak Sumatráról
tárta diszes taréját és tüzszinü nyakörvét, a pók Limába, több nap folytonosan egy szörnyű nagy
körül röpkedett, minden perezben készen a ször- Czápa követte. Várták, hogy majd csak belé un a
nyeteget megtámadni vagy saját életét föláldozni, gyors haladásba, de sehogy sem akart a hajótól
hogy ivadékait megszabadíthassa.
elmaradni, — s mert a hajósok szerettek volna
A pygmaeus harcza volt ez egy titán ellen! fürdeni is, a mit csupán a czápa miatt nem tehetA pók lassanként kezdett előbbre hatolni s az ár- tek, elhatározták megfogni. Ez azonnal meg is
tatlan állatkákat biztos halál fenyegeté!
történt. Egy nagy horogra húst akasztottak, leEkkor aztán én is közbe léptem; egy bot- dobták a vízbe, a czápa lenyelte és — meg volt
ütéssel hirtelen levertem a rut állatot, s mi- fogva. Midőn a hajóra húzták és fölbontották, a
után vagy három lábát összezúztam, a földön gyomrában egy rézszegélyü kaucsuk tárczát tavégképen agyontiportam. Iszonytató volt s még láltak, ebben pedig egy levelet a kormányos nemagam is megborzadtani, a midőn elgondolám, vére czimezve, melyben azt írja neki egy londoni
hogy saját lakomban ilyen szomszéddal kellett özvegy menyecske, hogy ha határozott választ
aludnom.
nem küld neki a kormányos o sorok vivőjétől,
E nagy pókok igen gyakoriak e tartomány- rögtön férjhez megy máshoz. — Képzelhetni a
ban. Borzasztó kinézésök miatt mindenki üldözi kormányos zavarát.
és irtja őket, a hol csak találja, pedig azáltal,
** (Udvariasság.) „Mit gondol ön, melyik a
hogy az élődi férgeket, hernyókat, ezerlábuakat fiatalabb kettőnk közül?" kérdé egy kisasszony,
(skolopondron) és tormeszeket pusztítják, sok magára és társnőjére vonatkozólag, egy gavallérhasznot csinálnak; miként az imént láttuk, még tól. „Nehéz elhatározni, mert mindenik fiataaz apróbb madarakat is megtámadják.
labbnak látszik a másiknál" — lőn az orákulum^
. . . Keggelizés után megnéztem a kis kolibri szerű bók.
fészket: a kicsinyek, melyek nem voltak nagyob-
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lapunk is közölt tőle. Darmay költeményeit 150 elővizsgálat letételére kötelezettek tartoznak szeptlapra terjedő füzetben szándékozik kiadni, mely- 23-ig írásban jelentkezni, és okt. 1-én okvetlenül
— („A tornatanitás a népiskolában") czimü nek előfizetési ára 1 frt, diszkötésben 2 frt. Áz személyesen megjelenni.
Tsézi és segédkönyv jelent meg (Pécsett, a lyceumi előfizetési pénzek szerzőhöz Lasztóczra (Zemplén** (Uj tanintézet.) Dúshegyi Márton és Rónanyomdában) tornatanárok, néptanítók s kezdő megye) küldendők. Az előfizetési fölhívásban széki Lányi Adolf, felsőbb helyen engedélyezett
tornászok számára, Szauter Antal pécsi állam- ugyan az áll, hogy a „Vasárnapi Újság" szerkesz- reál-gymnáziumi nyolez osztályú tan- és nevelőreáltanodai tanár és Ambrus Lajos veszprémi tősége is elfogad megrendeléseket, de ez tévedés, intézetet nyitnak meg f. é. október elején Pesten
gymn. tornatanártól. A tornatanitás fontossága el miután szerkesztőségünk előfizetési pénzek gyűj- (sip-uteza 13. sz. alatt.) Az alakuló uj intézet tavan ismerve, s e részben is megindult már a tevé- tésével nem foglalkozik; saját lapunk előfizetési nítványait a gymnáziumon át az érettségi vizsgákenység, melytől a közeljövőben eredményűket pénzeit is a kiadó-hivatal kezeli.
lat letétele után az egyetemre, a reálosztályokon
várhatunk. Katona-nemzet vagyunk mi: s mint a
** („Tavasz") czim alatt a pápai reform, fő- keresztül pedig a polytechnikumra készíti elő.
Likedemoni, kell hogy a „gyniDázium" és mindon tanodai önképzőkör „válogatott műveiből" ogy A szellemi vezetést — a tulajdonosokon kivül, kik
iskola, a szóbetüszerinti jelentésében „testgya- emlékkönyvet adott ki, mintegy folytatásául az mindketten több éve működnek a nevelés terén, s
korda" is legyen nálunk is. A jelen könyv, kime- 1845-ben közrebocsátott ,,Tavasz"-nak, melyben egyikök húsz éven át a külföld jelesb tanintézerítő s világos oktatást ad rajzokkal, s bátran egyebek közt Petőfitől, Jókaitól, Kerkapolytól, teiben gyarapitá nevelészeti ismereteit — a korajánlható az illetőknek. Ára fűzve 2 frt.
Kenessey Alberttől, Orlay Petrich Somától is ol- mány beleegyezésével, a pesti kir. államgymná— (Aigner Lajos bizományában) jelent meg vashatók versek és prózai kísérletek. A jelen kÖ- zium tanarai vállalták el. Az intézet növendékei
egy érdekes füzet Lengyel Géza Dezső jeles fiatal tet nagyrészt ismeretlen nevektől hoz tulnyomó- lehetnek bentlakók és bejárók; a felvétel okt. 1-től
tanártól: „Néhány nyilt szó tan- és nevelés-ügyünk lag verses munkákat. Prózai munka kettő van 10-ig az intézeti irodában eszközöltetik. A'foltétejelen állapotáról, tekintettel napjaink társadalmi benne: egy történeti korrajz Kiss Antaltól és Köl- leket a közelebbről kiadott programm részletesen
és vallási kérdéseire." Nagy szakavatottsággal a csey Feroncz élet- és irói jellemrajza Eötvös La- elősorolja.
minden irányban függetlenül és ritka bátorsággal jostól; forditás kettő Schiller után s az ismertebb
Közlekedés.
fejtegeti iskola-ügyi kérdéseinket, különösen a nevek közül Thály Kálmán és Eötvös Károlytól
látunk
néhány
költeményt.
A
szép
kiállítású
kötet
közóptanodai ügyet. A füzet egyrésze a központi
x* (Vasúti élőengedély.) A közlekedésügyi
tanár-egylet augusztus 9-dikei ülésében felolvas- ára 1 frt.
minisztérium legújabban ismét két társulatnak
tatott, s mig egy részre nagy és méltó hatást tott,
** (Sasváry László,) a szinházi képezde fran- két évre adott engedélyt, egy Budától Uj-Szőmásrészről a leplezetlenül kimondott szóért éles czia nyelvtanára, iskolai és magánhasználatra irt nyig terjedő vasút előmunkálataira. Ez a vasút
czáfolatokat támasztott. Részünkről, a bátran és franczia nyelvtanának második folyamát is közre- ugy látszik a sok „konzorcziumtól" nem tud fölnyilt sisakkal s azért felelőség mellett kimondott bocsátotta. A 220 lapra terjedő kötet, melyet épülni. A legújabb „Barber és társaié," meg a
szónak tisztelői vagyunk s szerzővel tartunk ki Heckenast Gusztáv adott ki, főleg az igével fog- „Pulszky Ferencz és társaié."
egyhelyen igy szól: „Szükségesnek tartottam eze- lalkozik tüzetesen, és számos példával ismerteti a
•Z (A terébes-homonnai vasútvonalon) vasárket szóba-hozni, hogy ha puszta rágalmak, akkor franczia igeidők képzését. Sasváry igen gyakorlati nap tartatott meg az első próbamenet. Terebesről
semmisittessenek meg a nyilvánosság előtt; mert rendszert követ franczia nyelvtanában; minden gróf Andrássy Gyula miniszterelnök ment e voigy hallgatással mellőzve, a tanügy végtolon ká- szabályt példákkal illusztrál, s egyes eseteknél a naton kíséretével Nagy-Mihályba, hol gr. Waldrára állandólag fentartják magukat." — Az érde- nyelv sajátságaival is mindig megismerteti tanít- stein János s többen is csatlakoztak hozzá.
kes füzet sűrűn nyomott 38 lapra terjed s ára ványait. A könyvben könnyebb költemények és
** (A törökországi vasúti munkálatok) szépen
40 kr.
kisebb elbeszélések is vannak, mi szintén jo gon- haladnak. A 35 mérföld hosszú Adrinápoly-FilitéSzintén Aigner L. kiadásai:
dolat, mert a növendékek figyelmét inkább lekötik Sarimbey vonal már nagy részt kész, most az
„Keleti gyöngyök, egy cynikus persa költő az ily gyakorlatok, mint az összefüggés nélküli utolsó szakasz vétetett munkába. Ha a vonal kiéOmer Chejjam költeményei"; persából fordította mondatok lánczolata. E nyelvtan második folya- pült, a társulat gondoskodni fog, hogy az folytaVtbOU XXJ u i j v m
es ismertette Erődi (Harrach) Béla. A derék fiatal mának, ara, »u Kr. oxuit naiijun, cutovaij v-g_y &.<***
iró, alapos keleti tanulmányairól, irodalmi a társas czia olvasókönyvön is dolgozik, moly szintén Ileckeéletet illetőleg, már lapunk olvasói előtt is isme- nastnál fog megjelenni.
Balesetek, elemi csapások.
retes. Bevezető előszavában ismerteti a XI. szá** (Frecskai László,) pesti születésű, fiatal
— (Hármas haláleset.) Augusztus 26-áról
zadi kelet bölcsész költőjét, kiről hogy cynikus festesz rajzai Bécsben figyelmet keltenek. Frecskai
nem elég szabatosan van mondva, mórt épen a kormány ösztöndijával Geiger történelmi festesz írják lapunknak : Dunaföldváron Tolnamegyében
annyira cpikureus, meg skeptikus is, mint cyni- oldala mellett képezi magát, s egy mythologiai f. hó 25-én három fiu, u. m. a nagy vendéglősn-k
kus. Mindegy. Érdekes költői egyéniség s irodal- tárgyú festménye már tavai is magára vonta a egy harmadik osztályú tanuló, továbbá egy 16
munk gyarapodása, hogy négy sorosait, molyek műértők érdekeltségét. Most egy uj téren tett kí- éves fia, végre a helybeli hentes gyermeke elmeat
ötödíélszázon felül vannak, bírjuk. Erődi most sérleteket, s karrikaturái a „Bomba" czimü uj fürödni a Dunára. Fürdés közben a vendéglős
Hafiz átültetésével foglalkozik, s a sirászi szere- bécsi élczlapban nem mindennapi tehetségről ta- egyik fiát elkapta a forgó; erre a másik segítségé r«
sietett, de őt is azon sors érte, sőt a mente A
lemdalnokkal még nagyobb nyereség vár irodal- núskodnak.
akaró hentesfiu is belehalt. Egymást átkarolva
munkra. Chejjam költeményei ára, igen csinos
haltak meg mind a hárman.
Egyház és iskola.
ízletes zsebkiadásban 1 ír.
** (Tűz.) Esztergom-Szent-György mezővá„Saját erejéből." Regény Hillern (Marlitt)
** (Samassa József szepesi püspök) ünnepéVilmától, fordította K.-Beniczky Irma; három lyes beigtatása augusztus 27-kén ment végbe a rosában aug. 28-dikán tiz óra tájban délelőtt tüz
támadt, öt ház és több széna- és szalmakazal elkötet. A szép regény, sikerült forditásban, ked szepesváralijai székesegyházban.
égett;
a templom teteje is több helyen kezdett
ves olvasmányul kínálkozik. Ára 3 forint.
** (Ás egyházi reformegylet) okt. 4-én fogja lánggal égni, de néhány bátor ácslegény a tető— (Az Athenaeum nyomdájából) csinos kis gyűlését tartani Pesten. Ez alkalomból Kovács zet belső részén, ugy a tűzoltó-egylet erélyes sefüzetkét kaptunk: „Még három román (oláh) Albert egyleti titkár a következő figyelmeztetést gítségével azt szerencsésen elolták.
népballada," Ács Károlytól, függelékül az általa intézi azokhoz, kik az egyházi reforniegylet köz*% (Vasúti szerencsétlenség.) A.z „Indepennéhány évvel ezelőtt fordított s közrebocsátott gyűlésére utazni szándékoznak: „Az egyházi re- dence" augusztus 21-dikén Brugesnél történt
„Román népköltészeti virágok"-hoz. Érdekes ada- forniegylet tisztelt tagjaival tudatom, hogy e kö- vasúti összeütközésről közöl hírt. A Blackenberglék egy hazai nép faj népköltészetéhez s mind a vetkező vasúti és gőzhajózási társulatok részesitik seeból robogó vonat az Oetendeből érkező vonathárom ballada műbecse, mind az elég sikerült for- ügyletünk tagjait a vasutakon a 2-ik és 3-ik osz- nak közepébe csapott, három kocsit összetört s meszdítás ajánlja. Ára ?
tályon, a gőzhajón pedig 1-ső és 2-ik osztályon sze eldobta a sínekről. Több utazó sérült meg.
** (Benedek Aladár) „Czecsil levelei" czimü féldijas kedvezményben: l.magy. kir. államvasut, Egy fiatal leány, ki jegyesével utazott, az összoprózában irt munkájára hirdet előfizetést, mely- 2. cs. kir. szab. kassa-oderbergi, 3. alföld-fiumei töretett kocsik egyikébe ült, s ebből messzo dobanek tartalmát maga a szerző igy körvonalozza: vasút nagyvárad-északi rész, 4. cs. kir. osztr. ál- tott. Midőn ujolag megtalálták, holttestének már
»Egy tapasztalatokban gazdag és a természettől lamvasut, 5. cs. kir. déli vasút, Magyarország csak szétszaggatott darabbjaira leltek.
önálló, szabad gondolkozásmóddal fölruházott minden vasúti hálózatát, ide értve, Horvát-Tót,„% (Ismét nagy vasúti szerencsétlenség) hírét
nőnok levelei lesznek azok, melyekben a szere- országot is, a trieszti gyorsvonat kivételével, 6. hozza atávirdn. Ez szombaton Boston közelében
lem, a családi élet és minden, a társasélethez tar- tiszavidéki vasút és 7. első szab. Dunagőzhajózási történt; 25 ember meghalt, ötven megsebesült és
tozó viszonyok bölcseletileg fognak megoldást társulat ide értve a mohács-üszögi vasúti vonalat többen megégtek.
•
nyerni. Összesen tiz levélben lesz mindez megkísé- is, 8. az első erdélyi vasúti társulat. E féldijas
relve, melyekre szerzőnek feleletei törekesznek utazási kedvezményben minden egyloti tag részeMi njság ?
még teljesebb világitást vetni." Az október végéig sülhet, ha igazoló jegyet szerez magának. Igazoló
** (A bírósági kinevezések.) A törvényszéki
megjelenő mű előfizetési ára 1 frt, diszkötésben jegyért Somogyi Rudolf ref. gymnáziumi tanár
2 frt. A könyv utánvét mellett is megrendelhető. úrhoz (Pest, szénatér 6. sz.) forduljanak— Ugyan- elnökök a „Pesti Napló" szerint már körülbelül
Gyűjtők 5 példány után egy fűzött, 10 példány ekkor nyilatkozzanak a tagok a végett is, hogy meg vannak állapítva, de a kinevezések közzétéután ogy díszpéldányt kapnak. A levelek szerző óhajtanak e mérsékeltebb díjért vendéglőben, tele még vagy 2—3 hétig késni fog, miután az
nevére Pestre (Szervita-tér 6. az. II-ik em.) czi- vagy magánházaknál ingyen lakásban részesülni. igazságügyminiszter előterjesztését a miniszterA vasúti féldijas jegyek érvényesek oda és vissza, tanácsnak is be fogja mutatni, minisztereink podig
mezendők.
szept. 20-tól okt. 10-ig."
csak mintegy 10—12 nap múlva lesznek teljes
— („Felhők és csillagok.") E czim alatt hir** (^4 debreczeni gazdasági felsőbb taninté- számmal Pesten. Elnökökül többnyire az illető
det előfizetést egy költeményfüzérre Darmay
F«fóoy(ViczmándyíGyőző,) kinek nevévol a szép- zetben) az 1871/2. tanév folyó évi okt. 9-kén veszi alispánok s főbirák neveztettek ki, eltérés o szairodalmi lapokban egy idő óta többször találkoz- kezdetét. A felvételi beirások okt. 1 —5-ig tör- bály alól csak ott történt, a hol azt különös fontos
hatott az olvasó s néhány sikerült költeményt ténnek; fél év közben felvétel nem történik. Az okok látszottak Igényelni. Az elnökök kmevezc-
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súvel egy időben a pesti kir. ügyész kineveztetése
is közzététetik, kinek aztán az ügyészek kinevezésére befolyása lesz. Az ügyészek kinevezésének
közzététele az elnökök kinevezése után mintegy
egy hónappal fog megtörténni. — Az első folyamodáau kir. törvényszéki birói és alügyészi, továbbá a járásbirói és birói állomásokra fölhívó
pályázat aug. 31-én jelent inog a hivatalos lapban.
** (Kézsmárk, Lőcse és Gölnitzbánya) szab.
kir. városok főispánjává és a XVI szepesi város
wrófjává Breuer Sándor neveztetett ki.
°
(A magyar orvosok és természetvizsgálók
aradi gyűlése,) mint már társlapunkban emiitettük , aug. 28-án dr. Poor Imre elnöklete alatt
élénk részvét mellett nyilt meg; a következő napokon a különböző szakosztályok üléseztek; s
aue. 31-én indultak az első kirándulásra az erdéíyi vasúton Kadna, Lippa és Sólymos felé. A
gyűlés egész folyamának ismertetését aradi tudositónk tollából lápunk jövő száma fogja közölni.
** (Kossuth beszédei.) A „Magyar Újság"
azon hirro, hogy Kossuth beszédei — inkább fölolvasásai, — mélyeket Angliában és Amerikában
tartott, közelebb német és magyar nyelven is
meg fognak jelenni Lipcsében, — azt jegyzi meg,
hogy e fölolvasások szövege csak egy illetékes példányban, t. i. a Kossuthnál levő eredetin létezik,
s azokon a nagy száműzött maga annyit toldott,
Írogatott és törölt, hogy e fölolvasásokat tartalmuk emelkedettségéhez méltón rendbe szedni és
hitelcsen sajtó alá bocsátani csupán Kossuth
lehetne képes. Neki azonban ilyesmi — eléggé
sajnálatos, nincs szándokában—s így,hamegjelenis
a jelzett fordítás, — miután az angol eredetihez sem
Kossuth adta a szövöget — nem lösz az a valódi.

köt szokás fogadni. A nép éljenzéssel, leányok
virágfűzérekkel. n lelkész csinos beszéddel üdvözölte, mit Feleki meghatottan viszonzott. Erre
abba a házba kisérték, holFeleki született, s mely
egyszerű hajléka volt. Itt uj üdvözletek után átadták a helység lelkészének a helybeli templom számára hozott értékes ajándékokat: egy aranyos
szegélyű, szép kötésű nagy bibliát; egy gazdagon
aranyozott urvacsorai kehelyt arany födő vei és
ezüst tálczával; egy Felekiné által sajátkezüleg
himzett damaszk asztalteritőt és egy igea diszes
párkányhimzést a szószékre, mikért a lelkész
egyháza nevében meleg köszönetet mondott. A
művészpár másnap utazott tovább Udvarhelyre,
hol néhány vondégszereppel ragadta ol a lelkesülni tudó közönséget.
** (A 24-ik gyermek.) Nógrádmegye Divény
községében egy menyecske a napokban a 24-ik
gyermekkel ajándékozta meg férjét. A bajor Pfalz
egyik faluban, Waldhambachban egy czipőfoltozó
neje szintén a 24-iket szülte. A lelkész kijelentette,
hogy nemcsak azt, hanem a következőkot is ingyen
fogja megkeresztelni.
** {Érdékes menyegső.) Budán közelebb W.
bodnár mester kelt egybe — nejével.^Tizennégy év
előtt váltak el egymástól. Azóta W. két ízben
meg is nősült, s mindkét neje elhalt; első felesége
szintén férjhez ment, de már 4 év óta özvegy.
Most W. tehát negyedszer állt az oltár előtt s pedig ezúttal azzal, kivel először mondta el a holtomiglant. Az el válva élt feleket elsőházasságukból
való 16 éves leányuknak temetése hozta össze, s
akkor békültek ki.

** (Gyilkosság.) Dad községében (Komárom)
aug. 22-kén éjjel egy ismeretion tört be özvegy
** (A Csokonai-szobor) leleplezési ünnepélye Györgyné házába, s a 70 éves nőt meggyilkolta.
okt. 14-én lesz Debreczenben. A pályázatra érke- Nyakát vágta el, ugy hogy rögtön meghalt. A
zett költemények közül a 40 db aranyra egyet gyilkos a szerencsétion nő leányát és unokáját is
sem találtak érdemesnek, s ekkép ujabb pálya- megsebezte. A gyilkosság okát nem tudni, s az
versek beküldésére uj határidőt tűztek ki okt. elvetemültét most nyomozzák. Eddig csak annyi
l-i<*, mikor a legjobbnak okvetlenül kiadják a nyom van, hogy a kés, inelylyel a szörnyű tettet
jutalmat, az eddig beérkezett költeményeket is végre hajtotta, a házhoz való.
számba véve. Most legjobbnak találták a IV.
** (Öngyilkosság.) Mint a „Gy. Postának"
özámu és Byrontól vett jeligéjű költeményt, aztán Írják, Konkolyt Dénes, komárommegyei öregtaa VI. számú „A múzsáknak szózatja a sirt is gyosi földbirtokos, a tatai járásnak az ozolőtti
megrázkódtatja" joligéjüt. A szobor-bizottság országgyűlésen volt képviselője, aug. 22-én ismeegyszersmind ujolag felszólitást intéz a debrecze- retlen okokból nevonlőttc masnit.
t (Halálozások.) Lengyelfalvi b. Orbán János
frtot adakozás utján gyűjtsék össze.
egykori huszárszázados és felsőházi tag életének
— (A „berlini magyar egylet") is megülte aug. 92-ik évében, aug. 24-én Lcngyelfalván elhunyt.
20-án Szent-István király ünnepét. Körülbelül A megboldogult — egykor az erdélyi országgyűhatvanan gyűltek össze a nevezett napon az egy- lésen az ellenzék kiváló tagja — édes atyja volt
let helyiségében (Hausvoigtei-Platz Nr. 2.), hol Orbán Balázs, országgyűlési képviselőnők és a
délután 7 J 5 órakor nyitotta meg a gyűlést egy „Székelyföld leírása" czímü munka szerzőjének.
alkalmi beszéddel Stern Hartwig elnök; ezután a — Pctheő János, nyugalmazott országos törvény„Szózat"-ot énekelték el, majd két értekezés és széki tanácsos, aug. hó 25-én élete 74-ik évében
egy szavalat következett. Grünstein József „Szent- Kácz-Szent-Miklóson kimúlt. — Gáspár András
István"-ról, Dr. Krah „Attilá"-ról értekezett, 1848-ki honvédtábornokot és országgyűlési képmíg Nikászy Ede Petőfinek „Elet és halál" czimü viselő az a súlyos csapást érte, hogy fia Gusztáv,
költeményét szavalta cl, mely előadások mind- ki a bikszádi fürdőre volt menendő, Szathmáron
egyik o nagy tetszésben részesült. Az emlékünne- typhusba esett és elhunyt. — Kvassay László országgyűlési képviselőnek édes anyja, Kvassay
pet vacsora és tánczmulatság fejezto be.
— (A Felcki-pár) székelyföldi útjáról, s kü- Gáspárné született Moys Borbála asszony 76-dik
lönösen az udvarholyszéki Nagy-Galambfalván, évében Nyitrán meghalt. — Parisból aug. 31-ről
Feleki születéshelyén való fogadtatásukról érde- távirják, hogy Fául de Kock, a kedvelt, termékes levelet olvasunk a M.-Vásárhelyit megjelenő keny regényíró 78 éves korában, ott elhunyt.

— Hajnik. G. I. A vándordal igazán csinos; közöljük.
A más kettőn ismét az a bizonyos homály borong; igyekezzék a rejtélyességet átlátszóvá tenni. A mit tisztán meg
mán érthetünk, hogyan élvezhetnők teljesen. A „Zárdában"
igen szép lehetne, egy kevéssé több világossággal.
— A gyásznapokból. Üres ujdondászi styl; erőltetett frázisok. Nem közölhető.
— K«cy királyuö bosszúja. Ismerjük e történeti
rajzot Dickens „Household-words"-jából. Elég érdekesen
van Írva; de csúf történet, melyet csak mélyebb lélektani
indokolás tehetne élvezhetővé; az pedig hiányzik belőle.
Nem közöljük.
— T.-Főldvár. K. K. Az érdekes czikket nemsokára
közölni fogjuk.
— A lantos. Ugy lantol. mintha ezernyolezszáz harminezban Írnánk.
— Pest. G. K. Az elmélkedések igen kezdetleges elméleti dolgok körül forognak, s nem illenek lapunk gyakorlati irányához. Kidolgozásukban sincs semmi kiváló :
szelleindússág, ügyesség, új eszmék — semmi. Aztán a magyarság! — „nézzük magunkat szét!1' — Bizony, nézze magát szét az irodalomban, mindenek fölött pedig a grammatikában!
— Pest. G. I. „Szerelmem." Nincs benne semmi: sem
gondolat, sem érzés, sem forma.
— Nyíregyháza. L. Ö. A levelet és küldeményt örömmel vettük, s a kilátásba helyezett látogatást mindenesetre
elvárjuk.

SAKKÜÁTÉK.
614-ik sz. f. — Galambos Lászlótól.
(Jászkiséren.)
Sötét.

3 | Vauar
4 Hétfő
5 Kedd
. G Szerd.
7 Csőt.
8 Pént.
91 Szóm.

Katholikus es protestáns
naptar

Szeptember

jA14 Orau^yal A 13 Mansv.
Rozália szűz
Rózal
j\ietorin
Erős
Zachariás
Vida (Laet.)
Kegina
Regina
Kihassz. szfll. Kisasszonv
Gorgon vért.
Adumár
Hold változásai.

Izraeliták
nap tara'

Aug. (ó)

Elul Kos.

28 V 14 Agath.
23 Lupus
24 Eutich.
2ö Titus
26 Adorján
27 Poemen
28 Mózes
(J. Utolsó negyed

N ap
hosaza ! cél
* nyűg.
f.

p- ó. P- ó. P-

17 Gör. (4üz. 160 28 5 21 6 38
18 Szemir
161 26 5 22 6 36

19
20

162
163
164
165
166

24 5 23 6

1t-Io l d
hossza
f.

31

44
34 56
32 68
29 80
28 91
261 103

23 5 24 6
21
21 5 26 6
22
19 ft 27 6
18 5 28 6
23 S. Wtz.
6-án U óra 2f 5 perczkor reggel.

P48
14
17
12
1
50
43

kél

c

d
e f g . h
Világos.
Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond.

Az 609-ik számú feladvány megfejtése.

ó.
8
9
9
10
10
11

re£

P49
10
36
7
43
27

Arad városa (képpel). — A vén szentkép-árusnő- —
Zsugori Péter kincse (folyt.). — Az országos lövészünnepély (képpel). — Az orvosok és természet-vizsgálók aradi
ó. P- nagygyűlésének szereplői (öt arczképpel). — Hatezer hir9 47
lap. — Egy kis család végveszélyben (képpel). — Egyveleg.
10 54
— Tárház: Irodalom és művészet. — Egyház és iskola. —
este !
1 5 i Közlekedés. — Balesetek, elemi csapások. - Mi újság? —
2 6 I Nemzeti színház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték3
— Heti-naptár.
3 52,1
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. sz )
nyug.

«l«yengült férfierőt,

gyakori magömlések, sőt a végképeni
lehetetlenséget katonai és polgári kórházakban sikerrel használt egyszerű
módszerrel bámulatos gyorsan és alaposan (az újonnan keletkezetteket 48
óra alatt) gyógyitja Weiss J . gyak.
orvos és szülész, az itteni es. kir. garBieon főkórházbnn kiszolgált osztályorvos, a m. kir. természettudományi társulat rendes tagja minden alkalmatossággal ugy a titoktartás, mini a gyógyczélokhoz jól beosztott rende!6-intézetében Pest, Sebestyén-tér 4-dik szám
1-ső emelet, (a ,,2 huszárhoz" czimzett
kávéház felett), naponkint reggel 7 órától 1O-ig és délután 1—4 óráig.
Férfiak és hdlgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.
Dijjal ellátott levelekre leggyorsabban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik.
1096 (1—12)

Heckenast Gusztávnál Pesten megjelent
Í;S minden könyvárusnál és könyvkötőnél
kapható:

b

.."TOKOK

AZ ELSŐ ZRÍNYIEK.

V

/ SIENDIRUOSI * A

cszíssaci | í

s tehetetlenséget,

Lichtsclieindl János,

TARTALOM.

Görög-orosz
naptár

betegségeket

Pest, Ferencz-város angyal-utcza
IJ-ik szám alatt.

Nemzeti színház.

Hónapi-és
hetilap

Titkos

vagy egy nagyobb pálinka-égetés,
vagy borkezeléshez, hol 14 éven át
í'olytonos alkalmazásban lévén, felvétetni kívánkozik
1152 (1)

a

Iskola-értesitvény.

Csak alapos gyógyítás
sit ntöbajok <'H«ni.

JMint urasági pintér,

(Menendez G.-től.)
Söt.
Sőt.
VII.
VII.
f6-f5
d5—d4
1. HcS—e2
1. Hc3—e2
2. Vg4—d4i
Keó—e6
2. Kc7-d7
d4-d3
3. Vd4-g7
tetszés szer. i 8. Vg4 -f4
Ke5-d5
4. H mattot ad.
4 Vf4—d4 matt.
Helyesen fejtették n e i ; : Veszprémben:Fülöp József.
— Jászkiséren: Galambos István és László. — Czegléden:
Galambos Károly. — Karczagon: Kacsó Lajos. — Pécseit:
Kovács Zsigmond. — Nagy-Szalontán: Kovács Albert. —
A pesti sakk-kór.
Rövid értesítések. Nyírbátor: M. S. A beküldött
„Erdély"-ben. Székely-Kereszturtól Udvarhelyre
megfejtés ezúttal nem sikerült. Mert világos első lépésére
menve, útba esik N.-Galambfalva, egyszerű, de
d2 -e3, a sötét kir. h2-re megy s második lépésre nem kap
szép fekvésű s jó népü székely falu, hol Feleki
mattot.
11
Péntek, aug. 25. „Hunyady László. Eredeti opera 4
született. Július 17-kén alkonyat felé értek oda, s
Pécs: K. Zs. A beküldött négyes első húzás Hc2—d4
felv. Zenéjét szerz. Erkel Ferencz.
által is megfejthető. Talán jó volna ennek meggátlására a
az éjét ott valának töltendők Sebossy Albert venSzombat, aug. 26. „TannhUuser." Regényes opera 3 világos királyt hl-re állitani. Ejvárjuk.
dégszerető házánál. De a falu népe, mely helysége felv. Szöregét s zenéjét szerzé Wagner Richárd.
szülöttére büszke, nagyszerű fogadást készített a
Vasárnap, aug. 27. „A zsidó." Eredeti szimaű 4 felv.
_ .. A Vasárnapi üjsiís és Politikai Újművészpárnak, kik maguk részéről szintén némi Irte Szigligeti.
Hétfő, aug. 28. „Közönyt közönynyel." Vígjáték 3 felv. donságokból 1871. július 1-töl kezdve néhány
emlékbon akarták részesiteni a kis falut s reform
Irta Moreto; ford. Győri Vilmos.
egyházát. A falu minden utczája tisztára söpörve,
Kedd, aug. 29. „Lalla-Koukh." Opera 2 felv. Zenéjét teljes szánni példány iné« folyvást kaphatóa házak ünnepi szinben, a dombon álló templom- szerz. Dávid Bódog.
Az előfizetési föltételek a lap homlokán olvashoz vezető kőlépcső zöld ágakkal s koszorúkkal
Szerda, iiug. 30. „A munkások." Dráma 1 felv. Irta hatókA kiadó-hivatal.
diszitve, s a nép örege, apraja ünnepi ruhákba Manuel Ödön; ford. Paulay -- és „A felolvasónő." Szinmű
öltözve várt reájok. A mint a faluba beért, meg- j 2 felv. Bayard után Feleki."
f§3 Melléklet: Dúshejsyi Márton és Lányi
Csütörtök, aug. 31. „Lammermoori Lucia." Opera 3
kondvlt a harang, a mint kálvinistáknál a püspö- f felv. Zenéjét szerz. Donizetti.
Adolf tan- és nevelőintézetének elörajza.

H ETI-ÍSM

HIRDETÉSED

Szerkesztői mondanivaló.

KIAUlfAS

l5L

racr

Walser Ferencz

gép- és ííízoltó-szerek gyára,
harang- és érez-öntödéje
ttpii. a király-uteza végén, a polg. lövól.1 de\el szemben — ajánlja a t. közönségnek
(ffj\ mindennemű tűzoltó- és kerti fecskendőit,
szivattyúit és kut-csöveit; valamint uj t ,
szerkezetű öntiizö-e.hzközrít ^ mindenfele \\
Obö^eit és íu/olío Ut s/uli trit i^

Alólirott a t. ez. szülőket értesiti, rniszeint: 1) felsöhb kereskedelmi iskolája
i nyilvánosság jellegével ruháztatott
fel és megengedtetett, hogy jogérvényes bizonyítványokat adhasson k i :
2) hogy azon tanulók, kik az előirt előkészület után felsőbb kereskedelmi iskolája
két osztályát jó sikerrel végzendik,azon becses kedvezményben részesülnek, hogy
minden további szigorlat nélkül az
egyéves önkénytesek sorában beléphetnek ; 3) hogy három alsóbb osztályát akként
szervezte, miszerint ezek egy ftnalló alreálískolával egyenlők legyenek, de a
mellett a kereskedelmi igényeknek is feleljenek meg, miért is a 3-ik alreílosztálylyal
párhuzamosan az eddigi 3-ik kereskedelmi
>sztály eredeti szervezetében azon tanonezok
számára fog fennállani, kik az ebben nyitott
elméleti kiképzéssel megelégedve azonnal a
gyakorlatba akarnak átlépni.
A fölvételi feltételeket, a havi és felvételi
dijakat az évi tudósitvány tartalmazza.
A rendes iskola év október 2-án, a
beiratások szeptember 25-éveI veendik
kezdetüket.
H21 (4—6)
Pesten, országút 4. sz. 1871. júliusban.

Röser Miklós.

tulajdonos igazgató.

Egy szép kakadu
fehér-sárga búbbal, jutányos árért eladandó.
HŰT Bővebb értesítést ad: e lapok kiadóhivatala.
(1-2)

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4. sz. a.), megjelentek és minden hiteles könyvkereskedésben
kaphatók:

Makray Aladár.

Kossuth Lajos levelei
Bem altábornagyhoz

1849-dik évi máreziustól júniusig.
(8-rét, 91 lap) fűzve 80 kr.

1 0 0 0 írt fogadásul!
hogy az egész birodalomban és sok más országban senki sincs, ki mikéni

Bra«swetíer János

chronometer- és miióras SZEGEDERí szülővárosában
12
éven
át
külföldön
és a franezia S vei ez legjobb óragyáraiban az óramüvészet minden
Irta
titkait magáévá tette, a hozzávaló gépeket beszerezte, és azután
SALAMON FERENCZ.
Münchenben az elméleti és gyakorlati vizsgálatot addig még senki által meg nem közeCzimképes kiadás. (XVI, 660 lap, 8-adrét)
litett eredménynyel letette volna; ki továbbá
fűzve 3 ft., diszkötésben 4 ft.
üzlete 2 8 évi fönállása óta annyi órát, és mindezeket, ujakat ugy mint javitásokat, saját találmányu
gépek és eszközök segélyével, 40 évi tapasztalás
alapján, saját vezetése alatt oly jó állapotba helyezte,
és személyesen, a zsebórákat, függő vagy fekvő, egyszóval minden helyzetben és rázkódásokban oly
A TÖRÖK HÓDÍTÁS KORÁBAN.
forintig.
arányosan és pontosan szabályozva adta volna át
Irta
Ezüst henger órák 4 rubinra
. . 10—11
ez. közönségnek, mint azt ő tette, és jövőben is tenni fogja.
1115 (1-0)
»
v arany foglalv. rugóra 12—13
Azonfölül tőlem minden óra vevője egy 1<> évi, és minden javitás megrendelője
SALAMON FERENCZ.
»
» kettős födéllel
» 15—16
é^vi írásbeli jótállásról szóló "iratot kap, használati utasítással együtt.
Nagy 8-rét (331 lap). 2 ft. 80 kr.
»
» kristályüveggel » 15, 16—17
Hogy i. mondottak folytán óráim minden tekintetben a legjelesebbek, legpontosab» borgonyórák 15 rubinra » 15, 16—17
bak és legjutányosabbak, az magától értetik.
»'
15 » kettős födéllel 19
Igen gyakran ismétlődött utánrendelések és^ diesérőlevelek cs. k. katonai és polgári
20—22
egyénektől, valamint órásoktól, még fővárosokból is, bizonyítványok, bizonyítékok tömény» angol horgonyórák kristályüveggel 19,
telen száma, mik a mondottak igazságát megerősítik, nálam megtekinthetők. Segédek
20—22—24
nagy száma, kik nálam dolgoztak és tanultak, ezt szintén bizonyithatják.
Irta
» ugyanazok kettős födéllel
. 24—40
Arany- és ezüst, órák, lánezok, a m. kir. ellenőri hivatal által megvizsgáltatják, é1
SZILÁGYI SÁNDOR.
»
vaí.
remontoir
kengyelnél
felh.
28 - 32
minden nemben dús és legdiszesb választékban kaphatók,
» ugyanaz kettős födéllel 35, 38, 40—45
Frt.
Hölgyórák.
Két kötet, fűzve 4 ft., diszkötésben 6 ft.
Frt.
Férfi órák.
Arany órák 3. sz. horg.15 rub.36,40, 45-50
13—18
Ezüst henger-óra 4 rubinnal . . • 10—12Ezüst henger-óra 4 és 8 rubinnal.
ugyanaz kettős födéllel 55, 58, 60—80
25-80
Arany henger-óra 4 és 8 rubinnal
»
"
arany szegélylyel,
» valódi remontoir kengyelnél
31—36
felhúz. . . . _ . . 70, 80, 90-100
ugrólappal .
. 13—14 » detto, zománezozva .
. .
36 -40
» valódi remontoir kettős födél*
»
dupla tokkal . . 15—17 » detto, arany fedéllel
lel .
.
100,110,120,180—206
"
»
kristályüveggel. . 14—17 » detto, zománezozva gyéA MAGYAR TÖRTÉNETBŐL.
mánttal . . . .
42—48
» horgony-óra 15 rubinnal . 16, 18—20
Arany hölgyórák (3. sz.)
42-45
Történelmi tanulmányok.
» horgony-óra dupla tokkal. 18, 20—24 » detto, kristály-üveggel
» henger 4—8 rubinra . . 25, 28-- 32
» detto, dupla tokkal 8 rubinnal 38—48
» angol horgony-óra kristály»
» ' 8 rab. kett. födél. . 38, 42—45
Irta S Z I L Á G Y I S Á N D O R .
» detto, zománezozva, gyémánttal 58—65
üveggel
18, 20—24
» horgonyórák 15 rub. kettős fö» horgony-óra . . . . . . 45—48
Na K y 8-r. (494 1. (fűzve 2 ft. 50 kr.
déllel
50,55—60
» ugyanazok dupla tokkal . . 23—28
»
»
kristály-üveggel 56—60
y> tábori horgony-óra dupla
» val. remontoir kett. födéllel 70,80—100
»
»
dupla tokkal . 50—56
tokkal
22-28
» h. órák zom. gyem. . 60, 70, 80 - 100
x ^ d e t t o , zománezozva gyémánttal 70—80 Inga-órák heíenkinti felh. ft 16, 20, 22—24
» valódi horgony remontoir fülÜ8F" Serkentő, órával együtt 7, mely
nél felhúzható kristály» órai és félórai ütéssel . . . 30—32
Irta JÓSIKA M I K ! ŐS.
üveggel
30—35 gyertyát is gyújt 9 ft., 8 napos 13 ft.
» óra és negyedórai ütéssel 48, 50—55
"ízenkivül minden egyéb kívánható Havi regulatorok .
. . .
80—-32
» ugyanaz dupla tokkal . . . 35—40
Három kötet (965 lap, 8-rét) fűzve 4 ft.
Ébresztő óra
6
Arany horgony-óra .% sz. 15 rubinnal 36,óra kapható, ugy munkás-órák is.
Inga-órák legnagyobb raktára.
38, 46—60
Eztistlánczokéft.őO kr.,5, 6, 6ft. 50 kr.,
10, 11, 12 ft 7 ftig; legfinomabb franezia alakúak 8 ft.
» horgony-óra dupla tokkal 55, 58, 60, Mindennapi felhúzással
16, 18—26 » i ft. 50 kr. 9, 10 ftig; hosszú nyakiánczok
arany fedéllel 60, 65, 70- 100 Minden 8 napi felhúzással
30, 33, 35 » 7 ft., 8 ft. 50 kr., 9,10, 15 ftig
.
horgony-óra kristály-üveggel . 44--70 Óra- és félóra-ütéssel
Magyarország;
50, 55, 60 »
Vidéki megrendelések a pénzösszeg elougyanaz dupla tokkal . . 65 — 100 Negyed- és óra-ütéssel .
30—36 » leges beküldése vagy utánvét mellett, gyor65—100 Havi regulatorok
valódi borgoriy remontoir
függetlenségi harczának történetéhez
1 ft. 50 kr. san és pontosan teljesittetnes.
100-200 Inga-órák bepakolásaért
ugyanaz dupla tokkal
1848-49.
Egy inga-óra pakolásáért 1ft.60 *•'
Ezüst óralánezok 3 — 8 ftig, hosszuk 6—15 ftig, 3-mas számú aranylánczok rövid
Órák cserében is elfogadtatnak.
18—70
ftig,
hosszú
35—100
ftig.
Minden
áru
gyűrűk
és
egyéb
ékszerek,
ugy
talmi6 Bru
ic e
Közli PAP DÉNES.
arany, bronz- és aozél-lánezok is. 8 ^ " Tárgyak, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek
állí
Javítások
"legpontosabban
és
i«*
f_
Első kötet nagy 8-rét (424 lap ) Fűzve 3 ft. $@®~~ Órák, arany s ezüst a legmagasb árig cserébe elfogadtatnak. S9F~ Vidéki megren
tíljeritetnek.
^1086
(11Második kötet, (600 lap)fűzve 8 ft. 60 kr. delések a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét mellett pontosan teijesittetnek

MAGYARORSZÁG

Erdélyország története.

VÉRTANUK

A magyarok őstörténete,

Okmánytár

H *

460

Figyelmeztetés.

Mellbetegeket
értesítem arról,

Berlin, 1871. július 12-én.
v
A berlini gazdasági múzeum igazgatója gép-próbákat rendezvén, a többek között a Vidats-eke is
állítható taligájával be lőn mutatva. A bemutató a szorgalmas gépgyáros Eckert ur volt. E próbára a pesti
gazdasági múzeum igazgatója is meghivatván, és mikor Eckert ur fogta a Vidats-eke szarvát, igen szép,
mély tiszta barázdát vágott. Ekkor egy barázdát én vágattam, egy darabig fogtam az ekeszarvát, azután
megállítottam a lovakat és e szavakat mondtam a jelenvoltaknak: a „magyar-ekét nem kell tartani, mert az
tartás nélkül is szánt." És eleresztettem a Vidats-eke szarvát és húzott az eke magára 9 hüvelyknyi tiszta
mély barázdát, a nagy számú közönség csudálkozására.
Kik hogy üdvözölnek is ide irták neveiket;
Girókuti Ferencz, az országos gazdasági és kertészeti múzeum igazgatója, J. Engliseh, J. Iloífniann,
dr. Tilly, Sonsits, A. V. Moll, dr. Wiitmark, G. Rítiter, C. Tiedé, Eckert.

miszerint mell-betegségek, különösen mellfájás, rekedtség,
köhögés, nehéz lélegzés, egy
igen szakértő és gyakorolt hasonsszeim orvos által sikeresen
gyógyittatnak.

Rendelvényi órák:
délután 2-től 4-ig.

Ily ekék kaphatók Pesten, 2 nynl-utcza 8-dik szám,

Báhánv-utcza 6. szám, 2. emelet
(ezelőtt viuzi-ut 24-ik szám.)

ERNST L,

Vidats gyárban.

Titkos

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy kórodában, mint magán gyakorlat folytán
több ezer betegen legjobbnak bizonyult mód szerint, sokszor a nélkül,
hogy a beteg hivatásában vagy életmódjában gátoltatnék, gyökeresen,
biztosan és gyorsan gyógyít

Biztos kútfőből tudomásunkra esvén, mikép találkoznak külföldi gyárak, melyek gyárunk készitményeit, a Vidats-okéket utáncsináltatni, s a Vidats nevet is az igy utáncsinált ekékre hamisan rányomják.
Ezen jogtalan és méltánytalan, de a mellett ránk nézve káros eljárás ellen, midőn ezennel határozottan tiltakozni kötelességünknek tartanok, egyszersmind figyelmeztetjük, tisztelt gazdászainkat, kik
gyárunkat megrendeléseikkel megtisztelni méltóztatnak és azokat, kik gyárunk készítményeinek elárusitásával foglalkozni óhajtanának, miszerint megrendeléseiket ezentúl a hamis ekékkeli megcsalatás kikerülése
tekintetéből közvetlenül Pesten, 2 nyul-utcza 8-ik szám megtenni sziveskedjenek.
1139 (2—6)

Med. dr. Helfer Vilmos

Pest, király-uteza 27. szám Medetz»házban, 1-sö emelet, délelőtt 7—9-ig, délután 1—4 óráig.
H8T" Díjazott levelekre azonnal
válaszoltatik, s kívánatra a gyógyszerek is megkfildetnek.

2 tiz lovas hasznait góziuozdony olcsó árért kapható ugyanott.

1105 (o—1Í?)

Uj kiadásban kapható

DÖNTVÉNYTÁR.

' A magy. kir. curia semniitőszéki és legfőbb itélőszéki osztályának
elvi jelentőségű

határozatai.

Dr. Dárday

Gyűjtötték:

Sándor és

m. k. igazságügyminiszteri titkár.

I. folyam sira 1 forint
II.
«
» %
»
III.
»
» 2
»
IV.
»
» 2
,,

(leckenast ííusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyotem-uteza 4. sz.j
megjelent és minden könyvárusnál kapható:

Magyar irodalmi szemelvények

a magyar nyelv- és irodalombani oktatásra.
A szónoklat s költészet elméletének és

a ínagynr irodalom tílríiíaetének vázlatával.

SZVORÉNYI JÓZSEF,
cist. r. áldozár, egri fögymn. igazgató s magy. akad. tagtól.

Dr. Gallu József.

N.8-rét ( X X X I és 7341.) Fűzve 3 ft. 60kr.

m. k. semmitöszéki segédelöadó.

50 krajezár.
—
»
—
»
—
»

A t. ez. vidéki közönséghez.

Mellbetegségben szenvedőknek.

A már Hoinbold Sándor által az ö Kosmos-aban ajánlott Coca-növény
Peruból, dr. ^anipson tanár rendszere nyomán lapdacsoklaí feldolgozva a tüdőbetegségeknek gyökeres gyógyítása eszközölhető, még azon esetekben is, ha már előrehaladott stádiumokban volnának is azok. Dr. Sampson egy tudományos értekezete
az 1-sd szanill coca-lapdacsok használata felett különösen a eoca-lapdacsok tulajdonságait illetőleg, — (egy dobosz ára a porosz gyógyszerészi illeték szabályzata
szerint 1 rallér, hat doboszé 5 tallér) egyátalában minden megrendeléshez hozzá csatoltatik, vagy pedig a ..szerecsenhez" (zum Mohren) cziinzett gyógyszertár
által Mainzban ingyért küldetik meg.
1124 (3—7)

Alólirott ajánlja a mélyen tisztelt vidéki közönségnek jól berendezett és mindenkor friss árukkal ellátott

fűszerkereskedését
a ..babér-koszoruhoz"

s biztosit a legpontosabb és olcsó kiszolgáltatást utánvétel mellett. —
Más szakmába vágó czikkek a legszivesebbon megszereztetnek a szükséges pénzösszeg megküldése mellett.
1093 (12-12)

Jármay Ármin,

Pesten, 2 sterecsen-nteza 11. szám.

Ugyanott felvétetik a jö\ ő tanfolyam megnyitásával egy 12—15
éves tisztességes szülőktől való tanulóifju szállás- és teljes ellátásra;
megjegyzendő: hogy a lakás az evang. gymnáziumhoz igen közel van.

Sajtó alatt van

s a jövő tanév kezdetén okvetlen megjelenik:

A VEGYTAN ALAPVONALAI.
..

KÉZIKÖNYV

közép tanodák számára.

Dr. Kruesz Krizosztom
után

teljesen átdolgozta s az ujabb elméletek alapjára fektette

Fehér Ipoly,

(3-6)

Pest, szeptember 10-én 1871.

honiaopath-orvos és szülész.
1045 (22 — 50)

fleckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában (Pest, egyetem-utcza 4-ik
szám) és mindon könyvárusnál:

Tizennyolczadik évfolyam.

37-ik szám.

panonhalmi

b en é z é s

tanár.

Heckenast Gusztáv, kiadó.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-nteza 4-dik szám alatt).

i

Ü T

Előfizetési feltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

fgtf~ Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJsag és Politikai Újdonságokat illet81eg: Egy négyezer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori ragy
többszöri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számara hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haagenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. —
Bélyeg-díj, külön minden igtatás után 30 krajezár.

Paul

de

Kock.

(1793—1871.)

Ki nem ismeri a franczia középosztály
s mindennapi élet, kivált a. párisi erkölcsök
páratlan rajzolóját, Kock Pált, vagy a mint
más nyelveken is rendesen francziásan nevezni szokták: Paul de Kockot? Rendkívüli
termékenysége, mely kifogyhatatlanul bocsátotta világgá évtizedek hosszú során át
száz meg százra menő regényeit, szintoly
kifogyhatatlan jó humora, a szelid érzel"gösség és jámbor frivolság vegyületével,
mely minden müvén elömlött, kivált a
középosztálynak, a párisi munkásoknak, és
mondjuk ki — a grízeiteknek
is kedvencz Írójává tették.
Szigorúbb erkölcsü öreg urak,
nevelők és nevelőnék s mamák
szent borzalommal veszik nevét is ajkaikra; mert Kock az
erkölcsök rajzában épen nem
kényes s alakjai és kalandjai
nem egyszer a sikamlósság
árán is válnak nevettetökké.
Fiatal művészek és iparosok
szerelmeit, mulatókertek, nyilvános vegyes bálok, közebédlök s más ilyes helyek társaságait és kalandjait, a kissé
:
könnyelmű, de alapjokban jó
leányok életét, viszontagságait,
im ezeket szereti ő festeni. Előszeretettel fordul a vendéglök, omnibuszok, vasúti várótermek, boulevardok, boulogni
' - ^ ^ ~~
erdő s minden oly hely felé,
a hol válogatatlan publikum
gyűl össze; s ezer meg ezer
eredeti arezot, alakot, jellemet
és szokást fest. De e ledér nép
erkölcsei és élete neki nem a
társadalom romlottságának, a
vétek undokságainak s az emberiség megvetésre és gyűlöletre méltó voltának tüköré.
Ö e nevető vidám arczczal az
erény és erkölcsök papja; az
emberi gyöngeségeket nem titkolja el, nem kendőzi, — de azért emberszeretetet prédikál; nagy bűnök ronda mocsárja helyett ö az egyszerű élet csöndes
felszinén szeret mulatozni; s ha festéseivel
olykor csiklandozza is érzékeinket (a miért
fiatal leányok kezébe nem szokták adni), de

nem izgatja föl rósz szenvedélyeinket, nem
festi mámoritó gyönyörrel a bűnt, s végetlenül sokkal kevesebb veszélyt rejt magában az ujabb franczia irodalom fesh és
salonképes termékei nagy részénél. Ö az a
regényben, mi Beranger a dalban: szabad,
de jó és szeretetre méltó. Maga a büszke és
szigorúan vallásos Chateaubriand is ugy
nyilatkozott róla: „Szeretem olvasni, igymond, müveit; Paul de Kockot olvasni:
vigasztaló; ö soha sem festi elszomoritó
vagy csüggesztő alakban az embert; vele

PAUL DE KOCK.

nevetünk és remélünk." A szellemdús Gay
Sophie pedig azt monda müvei annyiszor
kétségbevont erkölcsi érzékéről: „Nem valók ugyan fiatal leányoknak, nemis számukra ir; de ha véletlenül mégis kezeikbe
kerül vagy egy müve, bizonyosan kevesebb

ártalmára lesz erényüknek mint a mai nap
oly divatos véres és házasságtörő regények."
S ha Voltaire mondását: „minden irmodor
jó, az unalmason kívül" — alkalmazzuk rá,
Kocktól, hogy jó író, nem lehet megtagadni,
mert ő soha sem unalmas.
Jellemzésére még csak egyet mondunk.
Paul de Kock tetőtől talpig franczia.
S pedig születésére, vagy inkább eredetére nézve nem volt az. Bár a Paris melletti
Passyban, de hollandi családból született. Atyja hollandi bankár volt, kinek
első neje elhalván, másodszor
nősült s Parisban telepedett
meg. A nagy forradalom itt
találta; s Dumouriez-valközeli
ismeretségben állván, ennek
közbenjárása segélyével a köztársaság északi hadseregének
élelmezését nyerte meg, mi
igen jövedelmező vállalatnak
látszott. Az is lett volna való,
szinüleg, ha közbejött események Kock reményeit, életét,
családja jövőjét, mindent meg
nem semmisítettek volna. Kock
maga is dühös republikánus s
rajongásig hive uj hazájának,
nem elégedett meg az élelmezési tisztséggel, hanem a fegyveres sorba állott, hősileg küzdött Jemappes-nál, Valmynál
s ezredesi rangot nyert. Barátja Dumouriez árulása s átszökése után visszatérvén Parisba, a fölzúdult szenvedélyek
által gyanúsnak találtatott, elfogatott s a forradalmi törvényszék által elitéltetvén, ki
is végeztetett. Neje is börtönbe
vettetett, de terhes állapotára
való tekintetből mégis megkegyelmeztek neki és szabadon
bocsátották. így szülte, szomorú özvegységben, halál félelmek közt, ugy szólva a
vérpad lábánál, gyermekét; a kis Pál keresztvize anyja könyei voltak.
Apjának első házasságából való fiai
Hollandiában maradtak, s egyikök nevezetes életpályát is futott meg; katona lett,
Indiába ment, ott vitézül harczolt, táDor-

