5-ik szám.
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Titkos

Titkos

Téli nyakkendők.

Csak alapos gyógyitás biztosit utóbajok ellen.

Szép, jó és ölcsó!

Legujabb női ruha-kelmék

betegségekel
s tehetetlenséget,

nagy választékben bámulatos olcsó árért.

Teljes ruhához való legszebb 10 és 12 röfös kelmék esak 3, 4 , 5, 6 ftért;

elgyengült férfleröt,

gyakori magömlések, sőt a végképeni
tehetetlenséget katonai és polgári kórházakban sikerrel használt egyszerü
módszerrel bámulatos gyorsan és alaposan (az ujonnan keletkezetteket AS
óra alatt) gyógyitja Weiss J. gyak.
orvos és szülész, az itteni cs. kir. garnlson fókórházban kiszolgált osztály
orvos, minden alkalmatossággal ugy a
titoktartás, mint a gyógyciélokhoz jól
beosztott rendelő-intézetében Pest,
Sebestyén-tér 4-dik szám I-ső emelet,
(a „2 huszárhoz" czimzett kávéház felett), naponkint reggel 7 órától 10-ig
és délután 1—4 óráig.
Férfiak ea hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.
Dijjal ellátott levelekre leggyorsab.
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik
952 (9—12)
Heckenast Gusztávnál Pesten megjelent
és minden könyvárusnál és könyvkötőnél
kapható:

Coelibiítns

ugyszbte a legfinomabb Mrsonyok- és fekete selyem-anyagok

Hamburger Adolf
üzletében,

Pesten, Uri-utcza 3-dik szám, Söja kávéháza átellenében.
gtf
Mustrák mindenfelé bérmentesen küldetnek, e megrendelések
utánvét mellett azonnal eszközöltetnek.
950 (9—10)
Asztal- és ágyteritok.

Tartalma:

I. A gazdasszony. Egyház-történeti
tanulmány.
II. Egynémely lotisit. és nagyságos
agyvelonek sajnos aberrátiói a
polgári házasság dolgában. Tisz
teletlen polemia.
Irta

T - Hirdetési dijak, a V « » n r n « p i I j s i i g és P o l i t i k a i r . j d o i i B á K „ k a t illetőleg: E ^ y négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri iktatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
tfíbbszőri gtatásnft) csak 7 krajcy.árba s z á m i t t a t i k . — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad B f e s b e i , : Oppolik A l a j o s . Wollzeile Nr. 22. és H a a s e n s t e i n é s Voglpr, Wollzeile Nr. 9 . —
Bélyeg-di , kiilSn minden igtatás után 30 krajczár.

vászon és kész fehérnemű-raktárunkban
a lehető legjutányosabb árakon végeladást rendezni.

HUGMAYER és MICHAILOViTS.

991 (1-3)

rogfájdaloiak

Régi pénzeket

minden nemeit, legyenek azok bármily heveri sék, eltávolítja azonnal s állandóan

a Horn-féle Liton,

és mindennemü régiséget, drágakövet,
lovagló és nyeregszerszátnokat Ió?akarókkal együtt, arany ezüst és drágakövekkel kirakva: továbbá gyöngyöt,
szlneskövet, aranyat, ezüstöt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb áron.

hogyha más szer már nem használ.
Egy üveg ára 70 kr.
Főraktár Pesten: TÖRÖK JÓZSEF
gyógysz. király-utcza 7. sz. a. — Kapható
továbbá : Sztlipa gyógysz. szénatér és Skála
gyógysz. József-város templomtér.
Bndán: Wlassek, Krisztinaváros, — »
az advari gyógyszertárban.
Ó-Budán: Zboray és Eissdorfer — »
minden gyógyszertárban.
976 (4—5)

Régiségek és természetiek
irodája.

Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épületben, 14. sz. a.,

hol egy nagy választéku raktár mindennemü
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötőkböl a legolcsóbb áron, ugyszintén egy nagy raktár ásványok. lepkék, bogarak, madárbfirök, tojások,
szemüvegek is találhatók. 988 (2—4)
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4. sz. a.), megjelentek és minden hiteles könyvkereskedésben
kaphatók:

en

Sierkeszti N a g y HlíklÓS. Negyedrét
4 f.
I. kötet 892 lap füzve
4
,.
II. „ 384 „ „ .

A süketség gyógyítható!

Azon legfényesb eredményekre támaszkodva, melyeket gyógyszeremmel ezeddig
elérni szerencsém volt, — a leglelkiismeretesbben ajánlhatom azt: nagyothallás, fülzugás és fül folyás ellen. — Egy adag ára
5 ft.
984 (3—9)
ti/9^ A. megrendelő levelek ekép czimzendók •(Neue Schönhauser-Strasse Nr. 12.)

Hetedik kiadás

(magyar nyelven negyedik).

A nemi élet

Bizonyitvány.

A miskolczi ág. hitv. evang, egyház részéröl ezennel hivatalosan bizonyittatik,
miszerint Demeter György ur pesti lakos, épitész és szabadalmazott uj harangfelszerelési mód feltalálója, az egyház tornyában levő három harang felette nehéz járásának könnyebbé tétele tekintetéből a harangok ujonnani felszerelését s a megrongált
harangállványzat helyett újnak felállítását, és pedig mindezeknek saját legujabbi
találmánya szerint való elkészítését ez évi május hóban szerződésileg felvállalván,
nevezett épitész ur ebbeli kötelezettségének eleget tett nemcsak az által, hogy az
egész munkát a kikötött határidőre pontosan befejezte, de különösen az által, hogy
a°harangokat könnyü, biztos járásuakká, és tiszta, csengő hanguakká alakította át s
az uj harangállványzatot szilárdul felállította, ugy mikép bevégzett munkálata ellen
a lefolyt három hó alatt ezideig legkisebb kifogás sem merült fel, következőleg ő,
az egyház teljes megelégedését kiérdemelte. Kit is, mint ügyes szakértőt és becsületes embert, az egyház bárkinek is bízvást ajánlhat és ajánl. Miről nevezett épitész
ur kivánata folytán jelen bizonyitvány kiadatott.
989(1)
Kelt Miskolczon, az ágost. hitv. evang, egyház részéről 1870. évi október
30-án tartott közgyűlésből.

Szobráncz! Samu,

Zelenka Pál,

Szuhányi BéH«>

egyházi jegyző.
ev. lelkész.
cgyh. h. felügyelő.
Lakása Pesten, Józsefváros tavaszmezö-uteza 20-1 k s«ám alatt.

Pest, január 29-én 1 8 7 1 .
Elöfizetési feltételek: a Vasárnapi Ujsás és Politikai Újdonságok eKyfllt: Egész évre 10 frt. - Fél évre 5 frt.
t'-iipán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

czimzett, kigyó-utcza és városháztér sarkán levö' legnagyobb

a „Barátfülek" szerzője.
Nagy nyolezadrét. — Ara 1 forint.

Louis Oelsner, Berlin

Meű. dr. Helfer Viimos

Pest, király-utcza 27. szám Medetz-ház.
ban, I-ső emelet, délelőtt 7—9-ig, délután 1—4 óráig.
DflF* Díjazott levelekre azonnal
válaszoltatik, s kívánatra a gyógyszerek is megküldetnek.
931 (2-12)

Várady Károly háztulajdonos ur a már 21 év óta birt üzleti helyiségeinket,melyekért
utóbbi 274O ft. évi bért fizettünk, egy utczai kis bolttal és egy udvari szobával megnagyobbitván, az évi bért hallatlan mesés összegre, ugyanis 10,500 fíra fölemelte, s ezen
szörnyü áron Ádám és Uberling czégnek bérbe adta. Ezen körülmény kényszerit bennünket

PAPRA9IORGÓ

HoaismertetA folyóirat.

még makacs és üdült bajokat is agy kórodában, mint magán gyakorlat folytán tfibb ezer betegen legjobbnak,
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkül,
hogy a beteg hivatásában vagy életmódjában gátoltatnék, gyökeresenbiztosan és gyorsan gyógyit

ífa\

polgári házasság.

arorsza

betegségeket

Végeladás.

és

Tizennyolczadik évfolyam.

titkai s veszélyei.

Értekezések a nemzés és nemi betegségekről, az utóbbiak óv- és gyógymódjaival.
954 (10—12)
Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. R o d e t, lyoni orvos

ragályelleni legbiztosb óvszerérői,
a férfi és nói ivarszerek boncztani ábráival.

Ara: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több;
utánvétellel 40 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következö
czim alatt:

Dr. Biber Gy. P.

Pesten, József-utcza 66-ik számu
saját házában.

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

Faidherbe

tábornok.

,,A hasonlatok mindig sántitnak" mond- meg vagyunk győződve, hogy kiocsudván napoleoni nagyság dicsősége, hogy az valója a latin közmondás, s a jelen háborut egy annak első hatásából, s fölismervén a si- szinüleg örökre utólérhetlen marad, hogy
nagy napfogyatkozáshoz hasonlítva, képünk ker legalább is prózai, ha nem nyomoru az összes emberiség történetében, mint a
annyiban találó, miszerint ama test, mely tényezőit, a világ ámulata méltó boszanko- földi dicsőség legmagasb Himalaya csúcsa
a franczia dicsőség napját elborítja, nem egy dásba fog átcsapni a miatt, hogy ezen pusz- tündököljön; továbbá abban, hogy annak
másik fényes nap, hanem csak a halvány tán anyagi túlerővel kivivott diadalokat dicsfénye levilágít a késő utódok arczára
hold, mely, ha képes volt is elsötétíteni a perczig is egy színvonalra birta helyezni még akkor is, mikor ezek már a hatalom ez
fényes napot, annak helyét nem fogja elfog- azokkal, melyeket nagyobb erkölcsi és szel- egykori délpontjáról lehanyatlottak. Az
lalni soha. A mint a hold nem hasonló nagy- lemi erő a nagyobb anyagi erő ellenében Akropolis és az Olymp fölött évezredek
ságával, csupán hozzánk való közelségével kivivott.
tüntek el, de még ma is kegyelettel állunk
birja befödni a nap tányérát, ugy a porosz
Hasonlatunk azonban nem lehet teljes, a meg a romok előtt, melyek az egykori
nemzet is nem azon erőkkel aratja nagy mennyiben nem bizonyos, vajjon a teljes el- nagyságra emlékeztetnek.
mérvű, de inkább boszantó és visszataszító, sötétedés Metznél állott-e be, melyre tagadBármint alakuljon egyébiránt a kétes
mint csodálatébresztö diadajövő, az események ujabb folait, melyeket mint az emberi
lyama, mely a metzi megadás
erkölcsi és szellemi képesséóta beállott, annyit remélnünk
gek legritkábbjait bámulni és
enged, hogy a franczia nemméltán dicsőíteni szoktunk,
zet nem fog oly könnyen s
tudniillik: nem a bátorsággal
hirtelen lemondani ama jótéés lángelmüséggel, mint annak
kony küldetéséről, melyet edidején Hannibál, Caesar, vagy
dig világrészünkre gyakorolt.
I- Napoleon, — hanem egy
A gondviselés szándékai beoly tényezővel, mely inkább
láthatlanok. Meglehet, hogy
félénkségböl, önbizalmatlanmiután e nemzet első Napóságból szokott származni, tudleonja alatt a katonai nagyniillik a sokaság és a fölkéság zenithjétmeghaladta, ezenszülődés azon roppant mérvétul az erőszakos hóditás terével, mely eszélyességnek ugyan
röllelépve, ennél sokkal magalátszhatik, de eredményei, bársabb és világrészünkre nézve
mi nagyok legyenek is, mivel
sokkal szükségesebb irányban
igen is természetesek, csodálaveendi át ismét a vezérszeretunkat épen nem képesek fölpet, tudnillik mint a valódi
kelteni. Félszázados alattomos
polgári szabadság és társa. készülődés után másfél milliódalmi egyenlőség eszméinek
nyi hadsereggel egy 300 ezerelőharczosa. Ismét'mondjuk,
nyi hadat elnyomni, valóban
mert hiszen ö volt ez irány
oly tény, mely hasznot, zsákkezdeményezője már a mult
mányt ugyan szerezhet, de diszázad végén, s e század egész
csőséget — soha. És valóban,
első felében, s e nemes törekaz összes történetben első s a
vése szerezte meg neki a kerek
német nemzetet jellemző eset,
világ rokonszenvét, a roppant
hogy legalább is ötszörös sohatást, melyet példája által
kasággal indul egy hasonló
Európára gyakorolt, az elsőnagyságu szomszéd nép elleni
ség rangját, mely főleg abhadjáratra. Ugy látszik, nem
ban nyilvánult, hogy világis dicsőség, csak bőrének bizrészünk népei minden kezFAIDHERBE TÁBORNOK.
tositása és minél nagyobb
deményezést töle vártak, s
zsákmányolás volt a czélja. Igen valószinü,
csaknem
mintegy
vezényszóra indultak
hogy ha a hét sváb utódai Afrikában lakná- hatlanul egy kis világosodás következett, utána, utójára 1848-ban, midőn egy átnak, egy oroszlán vagy párduez ellen is vagy még a netán elesendő Parisnál fog kos démonnak sikerült öt letériteni volKrupp-féle ágyukkal s legalább egy had- bekövetkezni. Azt sem tudjuk, vajjon az el- taképi hivatása utjáról, mely tévedéseért
osztálylyal indulnának ki. Az eredmény homályosodott franczia nap fog-e csakha- most oly irtóztatóan lakol. De épen e leczke
nagysága meglepte a tömeget, de mi mélyen mar, vagy bár valaha előbbi fényében elő- hallatlanul rettentő voltából lehet tán kotűnni? Mert hisz épen abban áll az első
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vetkeztetnünk, hogy ezentul a rá nézve
végzetes reakczió utjára nem engedi magát
szédittetni, s előbbi befolyását, nymbuszát,
vezérszerepét ujra visszanyerendi azon
nagyszerü áldozatok és vértanuságok által,
melyeket az európai szabadság oltárán hoz
már jelenleg is, és a melyek azon mérvben
ébresztik föl a népek tiszteletét és lelkesedését, a mely mérvben a reakczionárius,
szabadságtipró porosz győzelmek — a vele
járó brutalitások és vandalságokkal egyetemben — a két világrész müvelt népeinek
méltó kárhoztatását, hogy ne mondjuk,
utálatát gerjesztik fől.
Valóban, ama csüggedetlen kitartás, oly
óriási veszteségek után, melyek e nemzetet
érték, sokkal csodálatraméltóbb, mint az
aránytalan túlerővel nyert nagymérvü bár,
de könnyü porosz diadalok. Mintha csak a
sors arra akart volna alkalmat adni a franczia nemzetnek. hogy miután megmutatta,
mily nagy tud lenni a szerencsében, mutassa meg most, hogy hasonló nagy tud
lenni a szerencsétlenségben is.
Azért érdekes ez óriási küzdelem, és érdekesek annak főbb szereplői, kik, miután
a császárság oszlopai a hazára árasztott
szerencsétlenség és gyalázat miatt örökre
lehetlenekké váltak, valószinüleg a helyzet
urai maradnak. Es ez az egy , nem csekély
nyeresége már most is van ezen , bár katonai tekintetben sikertelen, erőfeszítéseknek.
Ha Sedan és Metz után békét kötve, a monarchismusnak még esélyei lehettek volna
legalább is pártot gyűjteni a porosz által
fölfegyverzendö császári sereg árnyában :
jelenleg, midőn a köztársaság harczban
edzett és annyi vért ontott tekintélyes hadsereggel rendelkezik , sokkal alaposabb reményünk lehet, hogy a köztársaság alapjait
annyi vértanu és hős szenvedése és véráldozata megszilárdította. És egy franczia
köztársaságnak huzamos fönnállása Európában oly roppant horderejü eredmény,
mely előbb-utóbb egész világrészünkre jótékony és magára Francziaországra visszaható és remélhetőleg minden jelen veszteségeit dúsan kárpótolandó gyümölcsöket
fog teremhetni.
Az uj köztársaság kitartó és hü vezérharezosainak egyike Faidherbe tábornok, az
északi hadsereg parancsnoka, ki az által
látszik különbözni többi vezértársaitól, hogy
erejével gazdálkodik, s a nagyobb vereségeket minden áron kikerülni igyekszik. Jelenleg is, midőn már ,nem tudjuk hányad
izben jelenté a porosz vezérlet, hogy Faidherbet hadastul együtt fölfalta és megemésztette, — egész határozottsággal tudatja, hogy ö még élni bátorkodik, sőt nem
sokára ismét támadólag fog föllépni. Idáig
tehát némileg Fabius Cunctator szerepét
játsza. Vajha müködése e római höséhöz
végkimenetelében is hasonlítson.
Egyébiránt ő is azok közé tartozván,
kik a császárság alatt kegyben nem állottak, eddigi pályája meglehetősen szerény
csöndben, legalább is európai hir nélkül
folyt le, s ennélfogva előéletének adatai
kevésbbé fontosak, részint még ismeretlenek.
Született Lilie-ben, 1818. junius 3-kán, s e
szerint, jelenleg nem csupán hazáját, de egyszersmind szülőföldjét is védelmezi. Mindig
tehetséges tisztnek tartatott, de III. Napoleon udvarának tetszését nem birván megnyerni, érdemei és képességei nem méltányoltattak s Igaztalanul mellőztetett.
1852-ben Senegál kormányozójává lőn kinevezve, s e minőségében mint igen erélyes
és emellett jelentős szervező képességgel
biró egyén tünt ki. Utóbbi időben pedig j
egy alosztály parancsnoka volt Bonában.
Faidherbe tábornok egyébként tudományos

képzettségü ember, kit talajdonképen a
„tudós" czim is megillet, miután különösen a földirati szakban s ennek f deg népismereti ágában mint iró annyira kitünt,
hogy művei még külországban is elismerésre találtak, s nevezetesen a berlini földirati társulat öt tiszteletbeli tagjául választotta. Müvei nagy része az „Annuaire de
Senegál" (Senegali évköny) 1858 — 60—61.
folyamaiban és „Bulletin de la Société de
Geografie" czimü vállalatban jelentek meg.
Mult évi november végén neveztetett
Bourbaki helyébe az északi hadsereg vezérévé, mely ekkor a Lecointe, Paulze d'Jory
és Moulac hadosztályaiból állott, de azóta
jelentősen szaporodott, miután ellenfele
Manteuffel is mintegy 50—60 ezer főnyi
sereg fölött rendelkezik. Ezek ellenében
Faidherbe ujoncz csapataival deczember
2í-án Pont-Noyellesnél, és jan. 2. és 3-án
Bapaume-nál csatákat vivott, melyekben
az ellent legalább is föltartóztatni birta.
Legutóbbi csatáiban azonban már kevésbbé volt szerencsés, mert egybehangzó
sürgönyök szerint számos foglyot veszitett,
de a mire ö azzal válaszol, hogy „egyetlen
ágyút sem" — a mi valóban föltünő snemcsupán nála, de a többi köztársasági franczia hadseregeknél is, hol 15 — 20 ezernvi
fogoly mellett az ellenség alig dicsekszik
egy-két ágyu elvételével. Valószinüleg igen
kevés ágyúval rendelkeznek, a mi aztán az
ujoncz csapatok gyakorlatlansága, edzetlensége és fegyelmetlensége mellett eléggé
megmagyarázza a tulerős porosz hadak |
diadalainak okait.
V—a J—$.

geket, melyek Európa különböző államai
által évenként várerőditési munkálatokra
fordittatnak. A közéletben ugy, mint a sajtóban minduntalan hivatkozás történt a
rendkivül tökélyesbitett tüzértudományra
s a hadviselés megváltozott modorára, és e
két tényezőre támaszkodva, gyakran hallhattuk aztán az állítást, hogy a váraknak
letünt korszaka.
A kik igy okoskodtak, nem mulasztották
el fölemlíteni, hogy a jelenlegi 2 — 3 mázsás
lövegeknek a legerősebb bástya sem állhat
ellen pár napnál tovább. Mások, az 1866-ki
hadjárat eseményeire utalva, azt álliták,
hogy a közelebbi háboruban nem is fog
többé várak ostromlására kerülni a dolog,
hanem elégséges leend, ha a győző sereg
pusztán figyelő hadtesteket fog felállítani a
várak előtt. A jelenlegi hadjárat eseményei
alapjában fölforgatták ezen állítást,és igazságot szolgáltattak azoknak, kik védték a
várak nagy jelentőségét.
Francziaország már hónapok előtt elveszett volna reménytelenül, ha várai meg
nem mentik a lesujtott nemzetet. Hogy a
franczia nép még mai napig sincs egy megalázó béke elfogadására kényszerítve, azt
Strassburg, Tóul, Metz, Belfort és mindenekelőtt Páris bástyáinak köszönheti, melyek hatalmas gátot vontak a győző ellenség
elé akkor, midőn az egymást érő csapások
által tönkre tett franczia hadsereg zöme
lerakta fegyvereit Sedánnál, s az ország
ugyszólván fegyveres erő nélkül állottszemben az ellenség óriási seregeivel. De
a gyalázott és kicsinyitett várak megtették
kötelességüket, és hősies védelmük által
megoszlásra kényszeritók a német haderőt,
ugy
hogy az ország időt lelt magához térni
Visszatéréskor.
és szervezni a kétségbeesés elkeseredett
Te kedves kis hajlék, ti mezők, ligetek!
harczát. Páris ellenállása nélkül valószinüAzt sem tudom én már hogyan köszöntselek,
leg
már rég befejeztetett volna a háboru, s
Édes szülőföldem!
a
300,000
német, ki jelenleg a nagy világOly sok évnek mult el oly sok szép tavasza,
város kiterjedt erődítményei körül kényteCsak f az isten tudja hányszor vágytam haza,
És hajh még se jöttem.
lenek vesztegelni, keresztül-kasul járhatta
volna a szerencsétlen országot, a nélkül,
Ringass el itt, ringass édes álomképzet,
hogy lett volna franczia hadsereg, mely
Erezze a férfi, mit a gyermek érzett,
gátot
vonjon mellével az ellenséges emS ha van seb: ne fájjon;
berár
előhatolásának. Ha FrancziaországHoldfénytől kis ablak légy megaranyozva,
Emlékemtől, — s te is egyszerü lakocska,
nak nincs várhálózata a keleti határszélen
S minden e szép tájon.
és nincs megerősitett fővárosa, akkor sem
Rég volt, hogy bölcsőmnél szólt dajkám meséje, j Gambetta csüggedetlen hazafisága és lángoló
ékesszólása, sem' a köztársaság közmondáS szíyemet megszállván lágy aléltság kéje,
sos varázsereje nem lettek volna képesek
Almodám, hogy élek;
Rég volt, sokszor alig hittem már, hogy látlak, elhárítani Francziaországról a legmegaláKöztem és közötted, mint sziklák, ugy álltak
zóbb békét. Igaz ugyan, hogy most már
Az idők s az évek.
porosz lobogó leng a legtöbb franczia vár
bástyájáról, és romban hever Strassburg,
Nehéz pályán kellett azóta küzdenem,
Verdun,
Tóul, Meziéres, — azonban FranMelyen babér — talán, de béke nem terem,
cziaországban ismét négyszázezer férli küzd
Nem enyhe nyugalom;
Melyet belém oltál: a láng ah mi bágyadt, — a német invasio ellen, s ezt elsö sorban a
S fönn csapongó lelkem, mily erőtlen szárnyad, — várak hősies magatartása tette lehetővé,
Mily bús, betog dalom.
melyeknek agiója azóta nagyon magasra
felszökött
a katonai szakférfiak szemében.
Sokra megtanított ez az élet engem,
önző s'.inléssel, hogy érzelmét elfedjem
A haditörténelem nem fogja megemlíA zaklatott snvnek;
tetlenül hagyni, mennyit, köszönhet FranDe hogy rád gondolva, téged látva még csak,
cziaország többek között ama várháromEmléktől, örömtől egy könyet se sirjak,
szögnek, melynek csúcsát Belfort, alapját
Arra nem tanit meg.
pedig Langré* és licmm^n képezik. E háDarmay Viktor.
rom várra támaszkodva, harmadfél hónapig
daczoltak a Garibaldi és Crémer tábornoBclfort s a keleti hareztér Franczia- kok vezérlete alatt álló franczia csapatok
a porosz túlerővel, és lehetetlenné tették
országban.
Werder tábornoknak azt, hogy seregét Lyon
A jelenlegi háboru nagyszerü tapaszta- elé vezesse. E várháromszög megvédte déli
latai csakhamar halomra döntötték azon és délkeleti Francziaországot a német iuvakatonai irók véleményét, kik a közelebbi siótól, s ezáltal megbecsülhetlen szolgálatot
évek alatt egyszerüen el akarták vitázni a tett a nemzeti védelem ügyének. Ki tudja,
váraktól ama jelentőséget, melylyel a had- hol állanának ma a dolgok, ha a porosz és
történelemben eddigelé birtak. E tannak bádeni hadosztályoknak még november elesok hivöje akadt, még szakfériiak körében jén sikerült volna elözönleni Francziaország
is, ugy hogy a közvélemény egv ideig ha- déli részét? Ez esetben aligha nem meghiuszontalan pazarlásnak tekinté azon össze- sult volna Gambetta minden törekvése,

mert ép déli Francziaország volt az, mely szomszédságában van a pályaudvarnak. A
az utóbbi két hónapban kiapadhatlan for- köröskörül emelkedő magaslatok az erődírását képezte a nemzeti védelem kormányá- tések hálózatához tartoznak, s egy<.s előrenak. A harcz folytatására szükséges pénzt tolt erődök félórányi távolságban fekszenek
nagy részben déli Francziaországból kapja a tulajdonké^pi város bástyáitól. Belfort
a kormány, melynek azonkivül rendelkezé- házai egy magánosan álló szikla tövében
sére állanak a touloni, st.-etiensi és toulousi terülnek el, s e magaslat tetején emelkedik
nagy fegyvergyárak és ágyúöntödék, me- a régi czitadella,mely Vauban hadépitgszeti
lyek csodákat miveltekasedani ütközet óta. lángelméjének köszöni lételét ép ugy, mint
A porosz hadvezérlet jól ismerte a fontos- a legtöbb erősség Francziaország keleti
ságot, melylyel Dél-Francziaország a háboru határszélén. A város mellett a Savoureuse
folytatására nézve bir, s azért még október vize folyik el, mely jelentéktelen nyáron,
végén föladatául tévé Werder tábornoknak de magasra földagad a tavaszi árvizek idea Rhone-vidékek elfoglalását. E föladatot jén. A bástyák husz lábnyi mély árkai e
eddig nem sikerült megoldania a poroszok- folyótól kapják vizüket.
nak , és Werder harmadfél hónapon át
Magáról a városról kevés érdekeset jemegakadályozva látta minden törekvését a gyezhetünk föl, bár fontos kereskedelmi
nevezett várháromszög által, mely hatalmas hely, és békében élénk üzleti összeköttetést
támaszul szolgált Garibaldi gyenge dandá- folytatott a szomszédos Svájczczal és Bárának.
dennal. 8000 lakosának egy része jelentékeny
ipart fejt ki, s a belforti bőrgyárak
E várháromszögben ellenmondás nélkül
Belfort foglalja el az elsö helyet, nemcsak hirnevesek egész keleti Francziaországban.
erődítmények kiterjedtsége, hanem még in- A város csinos és tiszta, mint a vidéki frankább ama kedvezö természeti fekvésénél czia városok átalában, s a nagymérvü nyilfogva, mely e várat a Jura-vidékek s a Vo- vános épületek nem kevéssé emelik tekintégézek kulcsává teszi. Kérem olvasóimat, lyes külsejét. A második császárság ideje
vessenek egy pillantást Francziaország tér- alatt sok történt Belfort emelésére. Elteképére, hogy meggyőződjenek ez állitás kintve a váralaku katonai laktanyáktól, kórigazságáról. Ott, hol a Vogézek déli csúcsa házak, raktárak és sütödék emeltettek, és
egyesül a Jura hegységgel, fekszik Belfort, mindezen épületek sokban csökkentették
előnyös földrajzi fekvése által uralván a Belfort kisvárosi jellegét. A bástyákat szép
bemenetelt keleti és még inkább délkeleti fasorok és ültetvények vették körül, melyek
Francziaországba. Három vasútvonal és azonban még október közepén áldozatául
hat jelentékeny országut szögei össze e estek a háborunak.
ponton, melynek stratégiai fontossága teljes
Belfort, mint a sundgani uradalom kiemérvben méltányoltatott már a 17-dik szá- gészitő része egykor Németországhoz tarzad franczia hadvezérei és hadmérnökei tozott, azonban 1648-ban Francziaoszágnak
által. Strassburgot kivéve egy határszéli engedtetett át, melylyel azóta jó- és balsorfranczia vár sem oly alkalmas arra, hogy sot hiven megosztott. 1633-, 1634- és 1635annyira uralja Dél-Németországot, mint ben kemény küzdelmek folytak Belfort
Belfort, mellnek elsánczolt táborából bár- körül, mignem az utoljára nevezett esztenmikor könnyen lehetne 40 — 50,000 embert döben De la Force franczia tábornagy hatá• a szomszéd Bádenba átvetni. Raktárai és rozottan megverte itt a császáriakat. Azóta
nagy kiterjedésü erődítményeinél fogva kevés emlitésre méltót nyujt Belfort törtéazonban támpontul szolgálhat egy másfél nete, mely XIV. Lajos által Mazarin biborszázezer emberből álló seregnek is.
noknak ajándékoztatott 1659-ben. Egy századdal
később Valentinois herczeg szerezte
Ama nagy katonai öszpontositás, mely
meg
a
belforti
urodalmat, és birta azt egész
julius hó második felében Belfort környéken
a
nagy
forradalom
kitöréséig.
történt, azt engedé sejtenünk, hogy a franI»l5-ben,
midőn
a szövetségesek sereczia hadvezérek Dél-Németországba szángei
másodízben
vonultak
Francziaországba,
dékozták áttenni a háboru szinterét. Az ererövid
időre
fényes
szerepet
vitt Belfort.
detileg megállapitott franczia haditerv szeEgy
egész
bajor
hadtest
ostromolta
a már
rint valóban a rajnai hadseregnek kellett
akkor
is
jelentékeny
várat,
de
a
csekély
volna megkezdeni az offensivát azáltal,
hogy a franczia hadosztályok Strassburg és számu helyőrség oly törhetlen elszántságHüningen között átkeltek volna a Rajnán, gal védelmezé magát hősies parancsnoka
elárasztva egész Dél-Németországot, s egy- alatt, hogy a bajorok véres fövel voltak
másután tönkre téve a délnémet államok kénytelenek fölhagyni az ostrommal. Es
félig készületlen hadseregeit. E haditerv valóban csodálatosak a sors szeszélyes utai!
dugába dőlt a franczia hadsereg készület- Denfert ezredes, ki jelenleg Belfort bátor
lensége miatt, s a francziák helyett a poro- parancsnoka, fia azon Denfert tábornoknak,
szok lettek a támadók. Az azóta történt ese- ki 1815-ben oly vitézül megvédé e várat a
ményeket ismeri minden hirlapolvasó. A bajorok támadásai ellen. A fiunak ugyanporosz hadvezérlet czélja elsö sorban Páris azon nehéz, de dicső szerep jutott osztályelfoglalására irányult, s azért a háboru két részül, melyet az apa 55 óv elött oly eliselsö havában mindinkább tovább vonult a merést érdemöleg töltött be.
harcz szintere Belforttól.
November elején azonban, midőn ametzi
kapituláczió után a német seregek erélyes
elönyomulást kezdtek meg nyugoti és délkeleti irányban, szerepelni kezdett Belfort
is. A poroszok körülzárták a várt, majd
hozzáfogtak rendszeres ostromához, hogy
birtokukba ejtsék e szerfölött fontos pontot,
mely egyrészről Mühlhausenig és Colmárig,
másrészről Epinal és Besaneonig az egész
Vogéz-és Juravidék fölött uralkodik. Azóta
szakadatlan ostrom alatt áll e vár, és valószinü, hogy bástyáin még soká fog lengeni
a franczia lobogó.
Belfort hegykatlanban fekszik, úgyhogy
a Basel felöl érkező utazó csak akkor veszi
észre a csinos várost, midőn már közvetlen

Belfort föereje azon előretolt erődökben
és nagykiterjedésü földrnunkálatokban fekszik, melyek a várost köridomban veszik
körül. Legerősebb pont a La Justice nevü
erőd, mely a háboru elején 40 nagy kaliberü ágyúval volt fölszerelve. Ez erődtől
északkeletre a La Miotte erőd fekszik, mely
az előbbivel együtt Belfort környékének
egész északi és keleti részét uralja. Nyugatra a Barres erőd uralja a környéket,
melynek ágyúi kellemetlenül háborgatják a
szomszédos magaslatokon fölállitott porosz
ütegeket. Ez erődökön kivül azonban egész
koszoruja a földmunkálatoknak veszi körül
Belfortot. Igy a Montbeliard íonsik nyugatra, s a de la Perche fönsik délkeletre
hatalmas eröditésekkel vannak ellátva, és

helyzetüknél fogva Belfort legerősebb védpontjai közé tartoznak. Október közepén
ideiglenes használatra a francziák néhány
közelebb fekvő falut is megerősitették,
igy La Perousef, mely a Basel felé vezető
fontos országutat uralja, és Danjoutint, mely
a mühlhauseni vasut mentén fekszik. Porosz
sürgönyök nagy zajt ütöttek azon tényből,
hogy az ostromlók f. hó 8-án éjjel bevették
Danjoutint. E pont azonban, mint az imént
mondtuk, nem tartozik a tulajdonképeni
belforti erődítmények hálózatába,és alacsony
fekvésénél fogva kevés jelentőséggel bir.
Belfort és környékének térképe, melyet
lapunk utolsó oldalán hozunk, hü képet
nyujt ezen erődítményekről, és könnyen
tájékoztathatja az olvasót. Az ostromlók
főtámadásaEssertböl indul ki, mivel Belfort
nyugoti oldala aránylag a leggyengébb. Az
ostromló ágyuk fölállítása sok akadálylyal
járt itt, mert e pont a franczia ágyuk iötávolába esik. Maga a helység is sokat szenvedt már belforti ágyuk tüzétől, és lakossága részint Belfortoa, részint a szomszéd
községekbe költözött. A helyszín sok akadályt okoz az ostromlónak, s a hegyes-völgyes terrain megnehezíti a paralellák vonását. A poroszok eddigelé minden híreszteléseik daczára nem sok előnyt vivtak ki a
vár körül, sőt a záröv oly kevéssé teljes,
hogy a várbeliek még két hét elött érintkezésben álltak a külvilággal. íly módon kijutott belforti lapokból aztán kivilágosult,
hogy maga a város még ugyszólva semmit
sem szenvedett a bombázástól, és hogy az
élelemkészlet elegendő lesz húsvétig, vagy
még azon túl is valamivel. A belforti helyőrség mintegy 8000 emberből áll, kiknek
nagy részét mobilgárdák képezik. A szükséges tüzérség és mérnökkari csapatokon
kivül némi sorkatonaság is létezik a várban.
A vármüvek lövetése deczember 3-dika
óta folyik, de a nehéz ütegek csak két
héttel késöbb érkeztek meg. Összesen 8 —
10 üteg müködik eddig Belfort ellen, köztük
két 96 fontos mozsárágyu, mely Esserttöl
délre van fölállitva. Az ostromló sereg kétharmad része poroszokból, egy harmada
pedig würtembergiekből és bajorokból áll,
melyek Belfort körül 9 —10 órányi területet tartanak megszállva.
Ama nagy csapások után, melyek Francziaország seregét nyugaton érték, aggályos
várakozással tekintünk a keleti harcz terre,
óhajtva lelkűnkből, hogy legalább itt dőljön el a hadi szerencse koczkája a franczia
fegyverek részére. Belfort minden körülmények között meg fogja tenni kötelességét. Parancsnoka ép oly lelkes republikánus, mint a minő elszánt és tehetséges
katona, ki bizonyára nem fogja magát méltatlannak mutatni a Denfert névre, mely
gyszer már oly dicsőén szerepelt Belfort
történetében.
Borostyám Nándor.

Egy halálra hurczolt franc-tireur.
Mily elvaditó, minden emberies érzelemből
kivetkőztető hatással bir a háboru az emberek
kedélyére: arra alig szolgált még valaha világesemény bizonyitóbb példákkal, mint a poro3z-f'ranczia háboru.
A német fajt ujabb időben szelídnek, békésnek ismerte a történelem, erénye nem a hősiesség,
de a példátlan türelem, természete nem az indulatok felviharzása, hanem a csendes, megzavarhatlan vérmérséklet volt inkább. S ime a háboru,
mint egy orkán, belesüvölt a csendes vizbe, egekig
csapdossa fel árjait s a felkorbácsolt hullámok
elhagyva modröket, vad zajjal hömpölygeuek
végig idegen országokon, pusztitva, elsodorva
mindont, a mi utjában áll.
Igazságtalanok volnánk, ha eltagadnék, hogy
a kik most tajtékzó száju szörnyetegekként könyökig mosdanak a kiontott franczia vérben, meg
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félév előtt csendes, békeszerető családapák lehettek, kik derült mosolylyal ringatták gyermekük
bölcsőjét, phlegraatikus, jó kedélyü burgerek, kik
ha ontanak valamit, legföljebb a sör az, vagy holdvilágleső, ábrándos szerelmesek, kiknek szellőzizegés, csalogánydal a kedves zene, nem az
ágyudörgés s a puskagolyó halálos
sivitása.
S ezeknek az embereknek elég
<
volt nehánv hónap, hogy egészen
ellenkező emberekké váljanak.
A hirlapok hasábjai minden
nap tele vannak egy-egy hajmeresztő kegyetlenség, egy-egy vérlázitó embertelen cselekedet leírásával, mely megmarad Kain-bélyegül az egykor oly szelid embereken.
Kivált a szabad lövészek s a
franc-tireurök ellen követett eljárásukat soha meg nem fogja bocsátani az emberiségi müvelődés
történetének jövendő megirója.
A szabad nemzetek legjobb,
legnemesebb iíjai sorakoztak Francziaország tépett zászlója alá a
franc-tireurök közé, s ezekre
mondá a porosz, hogy nem ismeri
el őket hadviselő feleknek. Es ezzel
keztyüi dobott egész Európa, egész
mivelt világ szivvel és lélekkel
biró emberének szeme közé. Mert
el nem ismerni valakit hadviselő
félnek, a ki velünk fegyverről áll
szemben, annyit jelent diplomácziai
nyelven: mint emanczipálni magunkat minden kötelezettség alól,
melylyel embertársunk iránt viseltetünk.
Annyit jelent az, mint tulhelyezkedni a nomzetközi jog alapelvén s megtagadni ellenségünktől,
hogy ember, bánni vele ugy, mint
egy erdei vadállattal, lofegyvérezve felkötni a legközelebbi fára
kiuallgatlanul, s megadni a halálos döfést a tehetetlen megsebesültnek.
Képünk, melyet német lap után közlünk,
egy ily vérfagyasztó jelenetet mutat.
A poroszok llouvray és Chartres között elfogtak egy franc-tireurt. A szerencsétlen embernek
szorosan hátraköték kezeit saját háromszinü
nemzeti övével,
s félig halálra
verve, még nevetséget üzték
belőle azzal,
hogy elvágták
nadrágtartóit a
ő megkötözött
kezekkel volt
kénytelen azt
tartani. Akkor
aztán két lovas
közbül vette,
szijakkal
oda
kötötték jobbról balról lovaikhoz , ütötték, hogy gyalog versenyt
fusson a megsarkantyúzott
lovakkal.
A kegyetlen
tréfa nem sokáig tartott. A •
fáradság, verés,
kimerültség
miatt az ember
ott halt meg az
emberek kezei
közt. Halálra
hurczoltatták
lovaikkal. Pedig lefegyverzetten ugy sem
véthetett volna
senkinek.
S pedig lehet, hogy épen e két ulánus valamelyike röpiratot irt valaha arról a tárgyról: mily
kegyetlen barbár volt a középkor, mikor az embereket a lófarkához kötözve halálra hurczolták.

Appony-rár romjai.
Nyitramegye keleti részében a Nyitra völgyében m:igas hegyek árnyában fekszik Kis- és
Nagy-Appony helysége a gróf Apponyi család ősi
fészke; az utóbbi helységben, melvmiig is tisztán

Fogoly franc-tireur porosz ulánusok közt.
e család bir toka, van azon újabbkori diszes kastély,
mely a mintegy 20 ezer kötetes, nagybecsü, hires
könyvtárt is tartalmazza. A helység délkeleti
részén kiálló hegyoldal magaslatán állott hajdan
Appony vára, melynek mohos falait és romjait
képünk mutatja.

Appony-vár romjai. — (Keleti Gusztav eredeti rajza.)

A vár eredete a régiség homályában vész el.
Nevéről és egyéb mellékkörülményből erőltetett
következtetéseket elhallgatva, multjáról a levéltárak poros okmányai között kevés adatszálak
maradtakfönn; de ezek között annyi igen, melyekből a következők — mint bizonyosak —kiderülnek.
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A magyar állam első korszakában, az Árpádok idejében e vár és környéke egyik ősi birtokát
képezte az Akus-nem (genus) azon ágának, mely
Meynoth comes-től származott és nevét pozsonymegyei cseklészi birtokáról iratta. Meynoth egyik
unokájának az 1381-ben élt Cseklészi Miklósnak
csak három leánya: Anglis, Margit
(vagy más adat szerint Skolasztika) és Anna levén, ezeket atyjok
Zsigmond királynak 1392-ben kelt
okleveles beleegyezése mellett fiu..
sitotta és terjedelmes ősi birtokainak, köztük Apponyvárának és
függelékeinek is örököseivé tette.
•\
Az Árpádok korszakában virágzott már a Pecch-nem is, melyből a most is virágzó Apponyi
család származott. Névszerint Aladárnak (de genere Peech) unokája
Péter épen azon időszakban élt,
midőn az Akus nembeli Cseklészi
Miklósnak nevezett három leánya
fiusittatott. Ezek egyike Anglist
nőül vevén emlitett Péter, kezével
kapta hozományul 1392. évi osztály alapján Appony várát és a
hozzá tartozó jószágot. Péter, ki
vörösnek is (rufus) neveztetett,
valószinüleg Appony-várába tévén át lakását, fiai és utódai az
akkori szokás szerint fölvették az
Apponyi nevet, melyet hosszu századok folytán máig is viselnek. Igy
lön e vár az Apponyi család ősi
birtoka.
A vár viszontagságairól csak
kevés adattal birunk. 1416-ban
nevezett Péternek fia Apponyi
Miklós, mint elhalt testvére Tamás
kiskoru gyermekeinek gyámja irásban kötelezte magát, hogy a várat
jó karban fentartandja és annak
idejében fele részét a felnőtt árvák birtokába átbocsátja. Nemsokára ezután következett a hussziták dulongása, mely e várra is pusztulást hozott,
s mely után még 1490-ben is idegen kezek birtokában volt. Csak a következő XVI. század elején
találjuk azt ismét törvényes urainak kezén, nevezetesen Apponyi Péternek birtokában,
A Mátyás király korára következett zavaros
időkben (1515ben) más csapás érte e várat, a midőn
egyik szomszéd
birtokosné LudányiAnna azt,
— valószinüleg
véletlenül meglepve — szolgái
által kiraboltatá és főleg a
benne őrzött
levél- és kincstárban nagy
kárt okozott.
Apponyi Péter
a vár akkori
birtokosa törvényesen járt
el a rabló lovagkort játszó
nemes hölgy
gy ellen, mely eljárásról terjedelmes
okiratok
körülményes
tanuságot nyujtanak.
1542-benApponyi Benedek
és János voltak
a vár közös
urai, kik egymás közt czivódván, perüket az akkori
alnádor Révay
Ferencz intézte
el. Ezen birói egyezség többi között azt is tartalmazta, hogy a vár közös költségen tartott rendes
várnagyra bizassék. Igy találjuk 1560-ban ott
várnagyul nemes Horváth Istvánt.
Nemsokára Szigetvár és Gyula eleste után
1566-ban nagy rettegés szállta meg a török ter-

jeszkedés miatt Nyitramegye e vidéket is. Ez okon
Apponyi Benedek özvegye e várnak is védelmileg
jobb karba helyezéséről, megerőditéséről gondolkodott, mivel azonban a terv pénzerejét meghaladta, a vár egy részét bizonyos összegben Apponyi
István fiának Jánosnak zálogba adta. E szorongó,
bizalmatlan korszakban (nevezetesen 1587-ben)
történt az is, hogy Apponyi Balás özvegye, Mérey
Judit be akarván a várba menni, a kapukat oly
szigorúsággal őrizték, hogy azok a családbeli tag
előtt sem nyiltak meg, és daczára, hogy a várban
saját kiskoru fiai voltak, be nem eresztetett, hanem kénytelen volt az éjt idegen hajlékban tölteni.
Ekkor a vár Apponyi Péter és Pál birtokában
rolt, kik aztán 1613. ápril 29-kén az emlitett
özvegy nagykorúvá lett fiával Apponyi Balással a
vár birtokán ünnepélyesen megosztoztak; mely
osztályról az oklevél a vár egyes részeiről körülményes adatokat tartalmaz, és az akkori vár-életből is érdekes mozzanatokat tüntet föl. Azonban
épen ez osztály után a várbirtokosai lakásaikat

St.-Denis. Colombes. Montmartre.
Porosz landwehr-előőrsök.

azt a keveset, a mit a természet elhanyagolt. Francziaország legnagyobb fejedelmeinek ez volt kedvencz tartózkodási helye, itt tárták a középkor
troubadourjai dalversenyeiket s a lovagok tornajátékaikat, — az ünnepélyeknek, melyek az időben
országvilágra szóltak, ez volt születéshelye. Egész
Európa Saint-Germünból vette a jelszót, skövette
azt szokásaiban, életrendszerébon, mintha apostolok hirdették volna.
És most Francziaország nagygyá lételének
ez a bölcsője sok derék franczia harezosnak lett
sirhalmává, s a kegyetlen ellenség ágyuütegei,
sánczkosarai ott emelkednek a franczia királyok
hamvai fölött.
Saint-Germain azon ostromzároló gyürüláncz
egyik szemét képezi, mely most Párist, a világszivét köriilövedzi.
A királyi mulatóhelyek, a gyönyörü pontok,
paloták, melyeknek fölékitésére egy félezredév
művészete áldozta oda kincseit, — otromba meklenburgi üteglovak, nehéz municziós szekerek

Mont-Valerien erőd.
Loea tábornok.
Roehl ezredes.

Rueil falu.
Vilmos király.

Csak egy van Saint-Germainban, a mi nem
változott meg. A kilátás. Az olyan, mint azelőtt.
Az ellenség stratégiája mindent el birt rabolni, de
a természet báját nem.
Képünk, a porosz király látogatását tünteti
föl, a ki főhadi szállásáról Versaillesből SaintGermainbe jött, megtekintendő Páris legerősebb
oldalát, mert Páris Saint-Germain felől a legerősebb : szemben fekszik a Mont-Valcrien, a rajta
levő erőddel, melyet a stratégák a legerősebbnek
mondanak.
Képünkön a királvi mulatóhely világhirü
tornácza látható. A Francziaországot meglátogató
utasok mindegyike meglátogatja azt s gyönyörködik a páratlan panorámában, mely eléje tárul.
November 13-án látogatta meg Vilmos király — pardon most már német császár, nagy kisérettel St.-Germaint.
A csapat, melynek kiséretében Vilmos király,
vagy császár (vigye ördög, akárminek hivják,) a
látogatást tévé, nem volt tollas kalpagokkal, arany-

Hajóhíd.
A koronaherczeg.
Luitpold bajor herczeg.

A gaint-germaini terrasszon.

más birtokaikba tevén át, lassanként a vár lakók- sulya alatt váltak ridegekké, idegenszerükké, a
ban megfogyott, mig végre elhanyagolva pusztu- mikre most már tekinteni is borzalom.
Francziaország legélénkebb, legkedvesebb válásnak indult, és azon állapotba jutott, melyben
rosainak egyike Saint-Germain. Páris közelébe
most romjai mutatják.
N. I.
esvén, a főváros életerős, élvet kereső lakossága
minden szabad időt, minden ünnepnapot felhasznált, hogy kimenjen e szép helyre, a hol oly tágassá
A porosz király a saiiit-germaini lesz a sziv, könnyűvé a lélek.
Most megváltozott minden. A legfrancziább
tenasszon.
várost német seregek tartj4k megszállva, örököA ki a franczia ujabb történettel ismerős, sen uj meg uj csapatok váltják fel ottan egymást.
lehetetlen, hogy ez eiőtt még egy évvel is elhitte Ezek sánezokat épitenek, amazok otromba levolna, miszerint egy idegen, pár év előtt az euró- génységet szállásolnak be a lakosokhoz, a k;k a
pai nagyhatalmak konczertjében számba alig vett gazdát hálószobájából kibecsülik, mások ágy unemzet, még valaha e dicső nép országának szivét, ütegeket állitanak fel, az utczákon fogoly franczia
fővárosát ágyugyürüvel veszi körül, s hogy azo- katonák felett tartanak statáriumot. Idegenszerü
kat a helyeket, a hol a Francziaországot nagygyá minden. A szabad szó, a hazafiság bün, a miért
tett emberek Tuskulanumaikat álliták fel, harczi az embert főbe lövik. A legdurvább absolutismus
paripáikkal pusztává tiporják.
alatt nyög mindenki, s ha esetleg tiltakozó szót
mer
ejteni valaki a magán tulajdon, a családi
íly hely Saint-Germain. A természot bája
reá pazarlá minden kincsét, s a művészet kipótolá szentély védelmére: arra egyszerü felelet a golyó.

IV. Henrik pavillona.
Fleck térparancsnok.
Schőnburg herczeg.

csótáros lovakkal, skófiumos skarlát köntösökkel
ellátva, mint a hajdani tornák hősei, de a kiséret
minden tagjáról, ha emberiségi szempontból nem
a legelőnyösebb oldalról is, de mégis meg fog
emlékezni a történelem. A terrasszon megjelentja
királyon kivül a koronahorczeg, a trónörökös, az
elmaradhatlan pipával szájában, mint képünk
előterében látható, a weimari nagyherczeg, Luitpold bajor herczeg, Károly porosz főherczeg,
herczeg Schwarzenburg, Sonderhausen , Rauch
szárnysegéd és több magas állásu ur, kik mind
véres emlékezetű névre tettek szert a mostani
hadjárat alkalmával.
Ott nézték az uraságok a nagyszerü kilátást
Saint-Germain királyi mulatóházának tornáczárói, balra tőlük Argenteuil falu, Saint-Donis és
Montmartre, közvetlen előttük Reuil helység, a
Seine folyón a Ponton-hajóhid, jobbra, egészen
elől IV. Henriknek, Francziaország legjobb királyának, a kinek jelszava volt, hogy nem nyugszik
addig, mig Francziaország minden lakosának leg-

alább vasárnaponként egy tyúk nem főhet a fazekában, de kit idejekorán nyugalomra kényszeritett a jezsuiták orgyilka — mondom jobbra IV.
Henrik pavillonja, a háttérben pedig Mont-Valerien erődje, melyről azt hiresztelték, hogy ágyúi
elhordanak egész Versaillesig, a porosz király
főhadiszállásáig.
Hogy nem tudott ekkor a Mont-Valerien
bomlája közéjük pattanni ezeknek a hires embereknek !

A ház asszonya.
— Paul Jamct után. —
(Folytatás.)

A belső háztartás igazgatásának legfontosabb
része a cselédek kormányzása; komoly és nehéz
dolog, méltó arra, hogy egy felvilágosult nő sokat
gondolkozzék felette. Két dologból áll az egész:
a cselédek megválasztása- és igazgatásából. Mindenki érezheti, hogy a cselédek választása a házra
nézve mily fontos: miután elvégre is a külsö kiadásokat ők igazítják, azt lehet mondani, hogy a házvagyon némileg az ő kezök közt van. Az igaz, hogy
nagyobb sikkasztásokat nem igen tehetnek: de az
az apró hűtlenségek és hanyagságok sorozata, egy
szorosan csak a szükségesre szorítkozó szerény
költségvetésben igen jelentékeny és komoly károkat tehet. De a cselédek befolyásának a háztartásra nézvo oz még a legcsekélyebb oldala: a legnagyobbrésze a gyermekekkel való bizalmaskodások. A gyermekek rendesen szeretik a cselédeket;
ez onnan van, mert a cselédek engedékenyebbek,
mint a szülők; a nélkül hogy a nő elhanyagolná
gyermekeit, lehetetlen kikerülni, hogy néha a családanya a cselédek által pótoltassa és helyettesítse
magát gyermekei körül. Büszkeségünket gyermekeinkbe átültetni nevetséges és hiba is volna;
őszinte és ártatlan természetüknek nem lehet eltiltani azt a bizalmasságot, melylyel azok iránt
viseltetnek, bármilyen legyen ruházatok, — kik
őket mulattatják. E szerint a cselédek igen fontos
helyet foglalnak el a családban, és épen e téren
kell gondosságuk,- hűségök- és becsületességökről
meggyőződnünk. Minő biztositékot nem kellene
követelnünk azoktól, kikre — ha bár egy perczre
is — gyermekeinknek testét-lelkét rábízzuk ?
A cselédek megválasztása tehát a ház asszonyától különös megfontolást és éles látást igényel.
De ha jól választanak, — vagy jóra találnak is,
az még mit sem ér, ha a vezénylés és kormányzás
mesterségét nem értik. Ez nehéz és nem közönséges
mesterség, mely a tulengedékenység és tulságos szigor közti helyes ut eltalálásában áll. Igaz, hogy a
ház asszonya szemének mindig nyitva kell lenni;
de azt is tudnia kell, hogy nincs olyan teremtés, a
ki a helyes cselekvést megtanulja, ha működésében
bizonyos szabadságot nem engednek. A bölcs házi
kormányzatnak ez a két elve van: felügy élés és
bizalom. Az első nélkül megcsalnak; a második
nélkül saját magunkat csaljuk mög, megfosztván
cselédünket az emberi tevékenység legerélyesdbb
rugójától, a felelősség- és becsülettől.
De bármily bölcseséggel választja és kormányozza is cselédét a ház asszonya, azt az elvet
nem szabad elfelejtenie, hogy e lények, helyzetök
alázatossága daczára, emberi és eszes teremtmények, kikkel jó akarattal és tisztelettel kell
bánni. Semmi sem lehet igazságtalanabb, mint némely asszonyok, kik a cselédek hibáit nem akarják tűrni; azt sem akarják megérteni, hogy a
rosz gondolkozásnak a nevelés-hiány a forrása,
melynek következményei a jellembe mennek át.
Ugy látszik, mintha a cselédek jó tulajdonságai
oly adósságok volnának, melyeknek lefizetését
számba se veszszük, hibáik pedig oly hiányok,
melyek terhökre irvák, s melyeket joguk van folyvást szemökre \etni. Ugy képzelik, hogy a cselédség doiga könnyü, s miután semmi sein könynyebb, mint szeszélyekkel birni, ugy találják,
hogy azoknak az eltalálása és kielégítése is csekélység lehet. Ez nagy tévedés; s hogy erről
meggyőződjünk, kérdezzük meg saját magunktól,
hogy lelkiismeretesen s pontosan teljesitettük-e
minden kötelezettségeinket. Az is igaz, hogy igen
gyakran a tunya nők azok, a kiket legbajosabb
kielégiteni: pedig annyival több elnézéssel lehetnének azon lények iránt, kiknek rendeltetésük
a nninkíi, a a kik urra a i"áju;ihi>.us ssi'iWgvAnó.íi't"'
vumr.vk kárhoztatva, hogy másokat szolgáljanak.
El kell ismernünk, hogy az uj társadalmi
állapot a cselédekre nézve nem kedvező. Hajdan
a cseléd nem állott távol a hűbérestől, sőt eredetileg hűbéres volt. De kárpótlásul a családhoz

tartozott, gazdájával egy asztalnál evett s részt szerint ő is befejezheti: darabosságát szeliditheti,
vett a beszélgetésben. Mióta a cseled szabad em- némely aljas és közönséges szokásait eltávolíthatja,
ber lett, azóta helye a konyhán és az előszobában modorát simithutja, s ezek által a férfiak társasávan: megszünt a család tagja lenni. Ugy látszik, gára méltóbbá teheti. Ha a férj és nő nevelése
mintha a gazdák és családok közt, elfojtott küz- közt nem tételezünk is fel ily nagy különbséget,
delem léteznék: ezek kevély ek, amazok hűségte- nincs oly férfi, legyen szelleme és ízlése bármily
lenek; nincs köztök semmi kegyeletes kapocs, képzett, a kinek a nőktől, az érzelem finomságára
semmi családiasság; hideg kötelezettségek van- nézve, valami tanulni valója ne lenne. Ez igaznak, melyeket ép oly könnyen kötnek mint szakí- ságos visszafizetése annak, mit a férfinak jogában
tanak; pontos szolgálat, — de önfeláldozás nélkül, áll eszméi szilárdsága és itélete biztosságáért
udvariasság,. — minden ragaszkodás nélkül, s viszont követelnie.
mindkét részről mélységes közöny: ime ilyen a
De térjünk a magasabb és nehezebb eréjelenkor cselédségének képe. — Ez a házra, gyernyekre.
Ámbár a családi főigazgatás és a külső
mekekre, sőt magukra a cselédekre nézve is igen
ügyekben
való teljhatalom a férfit illeti, aiz.sl
szerencsétlen állapot. A folytonos helyváltoztatánem
mondjuk
azt, hogy a nő, a férje tevékenysésok által csak romlanak: egyik családtól a másikgében
való
résztvevésből
ki legyen zárva: férje
hoz menve, nincs többé családjuk; ha megnősülnek
ügyeit
ismernie
és
értenio
kell, és érdeklődnie
vagy férjhez mennek, elválnak egymástól, s külön
irántok,
és
oly
állást
kell
elfoglalnia,
hogy véleházaknál szolgálnak; még gyermekeiket is eltáményt
is
adhasson.
A
nő
kötelessége,
aíkalomvolitják maguktól, hogy azok ne legyenek alkalszerüleg
figyelmeztetni,
visszatartani
és
bátorítani.
matlanok. Ha okosak, akkor főtörekvésük az, hogy
minél előbb annyit gyűjtsenek, hogy a szolgálatot Rémusat asszony azt mondja: „hogy a feleségnek,
elhagyhassák, s maguk alakítsanak háztartást; a közügyekkel foglalkozó férj társalgásában örötagadhatatlan, hogy ez igen dicséretes törekvés, mét kell találni. A nőnek is meglehet a maga
nézete férje véleményei fölött, ha az egy társulat
de a gazdák drágánfizetikmög.
tagja; könyve fölött, ha iró; és szavazata fölött,
A nő hivatása bizalom, jó akarat és némi ha Víílasztó polgár. A férj, bármely tudományr,
engedékenység által a cselédet a házhoz kötni, művészetet vagy mesterséget folytat, a nőnek
szilárd és mégis szelid magaviselete által bizto- ezekre nézve tudni kell az ő terveit; felvilágosult
sitani kell magát hűségükről; ha ezt teszi, igen és érzékeny, odaáldozó és okos legyen; az ész
sokat tesz a háztartás boldogitására, a férj nyu- szinte mindig helyeselni fogja hogy tanácsát kérte,
galmára, a gyermekek ártatlanságára, sőt a cse- s az eredmény egy részét a szeretet mindig neki
lédek javítására is, molyért egy bizonyos pontig adja. Szívélyes helyeslése, a könnyelmü vagy szifelelős. Igy ismét föléledne az a régi patriarchalis goru ítéletek benyomását enyhíteni fogja, lelkeviszony, midőn a családfők — az apa és anya, sültsége által pedig gyakran megelőzi azt a szükmajdnem ugy bántak a cselédekkel, mint saját séges becsültetést, melyet az emberektől legigazabgyermekeikkel, erkölcsi és vallásos nevelésben bak sem nyernek meg mindjárt ugy, a hogy
részesítvén őket, s utolsó napjaikra egy kis hajlé- megérdemlik."
kot biztosítván nekik, a hova magukat meghúzDe főleg akkor van a férfinak szüksége a
hassák ; ekkor ismét megláthatnék a régi hű szolgákat, a mult idők romjait, a tűzhely elválhatlan nő gyöngédségérc és önfeláldozására, ha utjában
vendégeit, a kik nemzedékről nemzedékre szálla- akadályokra és veszélyekre talál. A férfinak megnak, s azoknak a gyermekeit is ringatják, kiknek van a tervelő és végrehajtó ereje, de türni és1
várni nem tud. Az eredménytelenség elkeseríti é.egykor szüleit szolgálták!
izgatja, egy veszteségre azt hiszi, hogy mindent
A háztartás tehát a nőre nézve szép és nagy- elveszitett, s egy igazságtalanságért az egész vilászerü foglalkozás. En azonban nem aka om a nőt got felforgatná. Tagadhatatlan, hogy a nő éléna háztartáshoz lánczolni: óhajtom, hogy ugy vegye kebb, s az első pillanat izgatóbban hat reá, de az
mint kötelességet és élvezetet; ez helyes; de őriz- élet rendes kerékvágásába mégis könnyebben bekedjék, hogy ez élvezet rögeszmévé ne fajuljon; letalálja magát; s legyen bár a férje iránti önfellegyen a ház asszonya — de nem szolgálója; férjé- áldozás az oka: a nő sokkal hajlandóbb a türelemre
nek ne csak gazdasszonya legyen, hanem szellemi és lemondásra. A nő nem vállalkozó szellemü, de
társa is. — A férfi fáradtan, gondterhelve tér lakába, segiteni, biztatni és vigasztalni tud, s a nagy válhogy ott nyugalmat találjon. Nem elég neki az, ságokban ő emeli fel férjét.
ha háza belsejébe jól van rendezve és csinosan
Van egy állapot, melyben a nő, férje életének
diszitve, a képzett szellemre is s/.üksége van. A
minden
krízisei- és viszoutagságaiba kölönösen
nőnek soha sem kell elfelejtenie, hogy ő a család
öröme, bája és vidámsága. A családi politika fő bele van vegyítve: ez a kereskedés. Hány elrejtett
elve az, hogy a férjnek kellemesebb legven a saját erényt, visszafojtott könyet és ismeretlen önfeláldozást lehet a boltok hátterében találni, melyetűzhelye, mint az idegen.
A kedveskedés, szivélyesség tehát némileg a ket a világ lenéz! Egy könyvben, melyet bár renő kötelességei közé tartozik. Ha magában semmi gény, szépnek nevezek, ámbár szerzője sok roszat
érdeme nem volna is, és keveset adna annak érté- is irt, egy kereskedő nagyságának és bukásának
kéhez, a ki birja, mégis nagy becse van azon története van leirva: egy bámulatos nőnek van
befolyásnál fogva, melyet a mások boldogságára benne szerepe, a ki előrelátó és bölcs a jóllétben,
gyakorol. Az, a mi a háztartásban legtöbb bájt gyöngéd, vigasztaló és részvétteljes a bukásés bensőséget gyakorol, a szellemi műveltség. Az, ban, — hősies és lemondó a szerencsétlenségben.
a mi az üres és unalmas perczeket legjobban Előbb a csapást igyekezik megelőzni; mikor az
betölti. Az, a mi a kölcsönös hiányokat leginkább már elkerülhetetlen, keserüséget szeliditi, s mielleplezi, az a mi a kedélyeket szeliditi és egy- dőn egészen bekövetkezik, munkájával törekszik
máshoz közeliti, a mi a czivakodást lecsendesiti azt helyre hozni. Ez a szerep igaz, és tökéletesen
vagy megelőzi, az egyikkel a megtérés szégyenét az életből van meritve, azzal a különbséggel, hogy
kerülteti ol, a másikkal a megbocsátás zavarát. azt a nagy szerepet a nőnek nemcsak a kereskedelmi
Ez a művészet és szellemi dolgok iránti egyező téren kell betölteni; minden életnek és állapotnak
Ízlésben van: egy kis zene, az album lapozása, meglehetnek saját csapásai, krizisei, bukásai.
vagy olvasás, s az olvasott tárgy feletti értelmes
A nőnek a szerencsétlenség az iskolája és
beszélgetés, ezek oly szép, kedves és boldogitó győzedelme. Nézzék ez ifju nőt, kit nehány év óta
szórakozások, melyek a férjet és nőt, a házi bajok elveszitették a szemök elől; ifju, mosolygó és
és családi gondok köréből egy időre fölemelik.
könnyelmü volt: most komoly, értelmes és tévedéÉn nem mondom, hogy a nő több szellemet seiből kivetkezettnek találjuk, ki a dolgokat és emigyekezzék szerezni, mint a mennyit a természettől bereket helyesen birálja meg: a szerencsétlenség
nyert: az egyszerü természetesség az önhitt ostoba- alakította át. A forradalmi korszakba^ a szalon
ságnál mindig többet ér; de azt akarom, hogy hölgyei átalában véve csak szellemök hiúsága és
szellemét művelje. Mély és különös ismereteket szokásaik könnyelmüsége miatt voltak nevezetesem kivár.ok tőle, — de átalános hajlamot arra, sek: a halál előtt, a száműzetésben és a szegényhogy értsen és tanuljon. Az építészet styljében és ségben ők fejtettek ki legbámulatraméltóbb turendszerében ne találjon különbséget, a különböző lajdonokat. A nő nagysága az aggály, bánat és
festészeti iskolák történelmét ne ismerje, azt sem megaláztatásban tünik leginkább fel, nem az elkivánom, hogy ez vagy arnaz irodalmi elméletek fogadó termek hiu fényében.
mellett kardoskodjék; de azt igen, hogy egy nagy
A nőnek nemcsak az áll hatalmában, hogy
emlékoszlop vagy szép kép előtt, ne maradjon támasz és felemelő legyen, de a vigasztalás is.
érzéketlen, hogy Sévigné asszonyt unatkozás nél- Midőn a természet a nőnek könyet adott, abban
kül olvfisflü, s liíli'iiK'-nnk <>jr\ tivigődiöjttt clálino- a vi^usittnlas adományává.] iij.-uiiloivo'/t'.v nuvg, ( so»
soiláá nélkül •svgig hallgassa.
das hatalmu van u nőnek, az sijW.k-ra, .1 mosoly t
A férj legyen tanítója nejének, erősebb és vissza tudja hozni, még ha a sziv szétszakgatódott
egészségesebb észjárásba kell bevezetnie, mint a is. Bizonyos nagylelkü tettetós által az elveszitett
milyet a nevelésben többnyire nyert. De ezt a nő békét visszavarázsolja s ujból feléleszti maga köis visszaadhatja, s a férfi nevelését, saját módja rül, s gyógyithatatlan sebet hordván enmagában,

nyeressék, s e végre a pilléreket ideiglenesen
elébbi támsikjaiktól meg kellé fosztani s egyelőre csavarok segélyével mintegy a légbon tar-.
tani. Ennek eszközöíhetésére mindenekelőtt minden egyes pillért 6 függélyes s egymással csavarok által szilárdan összekapcsolt gerenda közé
foglalták, mely gerendák tölgy-keresztrudakra
állíttattak. E keresztrudaknak természetesen két
oldalt a keresztrészeken ki kellő nyulniok, miután
az emelő-csavarok (szám szerint 22) a keresztrészek közé helyezve s épen annyira voltak csavarva,
hogy a pilléreket eredeti helyzetükben tartották,
a nélkül, hogy legkevésbbé is fölemelték volna.
Hogy meggyőződhessenek arról, miszerint ilyszerü
melés cs:\kugyannem jött létre, a pillérek a szomszédos keresztrészekhez fölül és alól czement által
hozzáragasztattak, s mihelyt akár fölül, akár alul
a legcsekélyebb repedés észleltetett, a csavarás
rögtön abbanhagyatott. A keresztrészek, ezen állapotban pontosan beágyaztattak, ászkukba csavarok segélyével erősen beszorittattak (miután a
kallózás, ily körülmények közt nem volt lehetséges) a síneket és hengereket ezután bevezették, s
a pillértalpak közé rétegenként 4—6 hüvelyknyi
kőlapokat csúsztattak és azokat szilárdan megékelték. Ekkor az emelő csavarok eltávolíttattak;
s ugyanez eljárás mind a 10 pillérnél ismételtetett, a mi több ügyességet igényelt és nehezebb
és veszélyesebb volt maga a továbbtolás esz-,
közlése.
Hogy az épületnek földszine alatt levő rés^e
egy egységes egészszé váljék, ugy hogy a külről
alkalmazott erő a belső részekre is egyenletes
mérvben hathasson, valamennyi, az észak-déli
irányban futó falak hosszában, mindkét oldalukon 8"-es, négyszögletesen ácsolt gerendák
alkalmaztattak, melyek közé, csakhogy keletnyugati vagyis a továbbtolatás irányában, hason-méretü gerendákat feszitettek. Mindazonáltal, nehogy ezen feszítés által a falak széttolassanak, az átellenben fekvő falak azon részeit,
melyek a feszitő-rudak közé estek, 6 darab l'/ 4 "-es
vas-pántokkal kapcsolták össze, melyeknek végei
a falakon keresztül nyulva, a tulsó oldalon csavarok és anya-csavarok által erŐ3Ítettek meg.
A Tremont-utczai homlokzat egész hosszában
Az épületek tovább tolatása Araeri1 láb magasságnyira a hengerek fölött egy 14"-es
kában.
négyszögben ácsolt gerenda volt alkalmazva, mely
egész a Boylston-utczai járda alá nyult, részben
Az amerikai ház vándorlásról lapunk mult évi
falzaton, reszint gerenda-állványokon nyugodott,
folyamában adott eredeti közlemény kiegészítéséül
s melynek két vége megkent pályákon csúszhatott.
a „Magyar Mérnök-egylet Közlönyé"-ből veszszük
A Tremont-utczai járda átellenében, a tám-falhoszát az itt következő részletes és szakszerü leírást
szában, függélyesen 3"-es deszkák támasztattak,
az épületek helyváltoztatásáról.
ezekhez ismét egy 14"-os gerenda csatlakozott az
Boston város községtanácsa 1865. évi julius
épület egész hosszában; s ezen két gerenda közé
23-án elhatározta a „Tremont"-utat 60 lábnyira
alkalmaztatott a 72 (később csak 56) Csavar, mekiszélesíteni, mely határozat foganatosítása azon!
vek segélyével a tolatás eszközöltetett. E csavarok
ban a „Pelham líotel" egy részének lehordatását,
10 angl.
2" átmérővel 1/,"-es csavarmenetekkel birtak.
vagy az egésznek továbbtolatását föltételezte. Az
Aug. 20-án, pénteken, az élőkészületok be
ezen munkálat végrehajtásával megbizott bizottság
mind a két módozatra nézve készíttetett részletes lessége 6 lábat, a többieké 3 lábat, valamennyinek voltak fejezve; tehát 2 hónap és 20 napot vettek
költségvetéseket, s az összehasonlításból az tünt vastagsága 3 lábat tett ki. Azok ezek közül, melyek igénybe, és e czélra 11,000 köbláb gránitkő, 3000
ki, hogy az utóbbi eljárás határozottan kevesebbe a pillérek alá estek, pala-lemezekkel, a többiek köbláb northr iveri kő,464 mázsa vas és 49,9 82 hosa z kerülend. Mivel azonban a dolog lehetősége iránt pedig 20" vastag, ezementbe rakott téglaréteggel láb épületfa használtatott fel. Szombaton reggel
kételyek támadtak, a bizottság czélszerünek látta voltak felül1 beburkolva. Minden koresztrészre 4 minden készen volt, és ekkor 4—4 csavarhoz egy
szakértőket meghallgatni, kiknek véleménve oda darab 3—3 /," széles és % " vastag, czementbe embert állitottak és 20 embert a főfalak hosszáterjedt, hogy a vállalat sikerültének, ha minden ágyazott szigoruan vízszintes vas-sín volt helyezve. j ban osztottak el, hogy a hengereket figyelemmel
föltétel pontosan és gondosan teljesittetik, semmi A pillérek alá ezekből 8—8 jutott. A Tremont- | kisérjék saz előtünőket újakkal pótolják, mihelyt
sem áll utjában. Voltak egyébiránt szakértők, utczai gránitfal alatti keresztrészek közé még 2 hüvelyknyi továbbmozdulás megtörtént. Egy
kik ellenkező véleményen voltak s a nagy közön- megkent deszkarészek helyeztettek, hogy ez által adott jelre a csavarok mellett alkalmazott minden
a csúszás megkönnyittessék. A legközelebbi föl- ember egy fél csa var fordulást eszközölt a mi által
ség inkább az utóbbiak részén állott.
Miután a város tanácsa dr. John Dix-xel, adat ekkor az volt, hogy az egyes falak- és pil- az épület % hüvelyknyivel észak felé toltatott. Az
a hotel tulajdonosával a vállalat és az előforduló léreket a vas-hengerekre csúsztathassák, a melyek átlagos sebesség 1 hüvelyknyit tett ki 5 percz
alatt, a legnagyobb sebesség pedig 1 hüvelyknyi
eshetőségek iránt megegyezoft, annak foganatosí- közvetítésével a továbbtolatás eszközölhető legyen.
Ezen hengerek, szám szerint 904 darab, l1/./' volt 2 percz alatt. Hogy a csavarok egész hossza
tásával Bradlee J . bostoni épitészt bizta meg, ez
pedig Blair S. John gépészt és Leighton W. John átmérővel birtak, és egy-egy hüvelyknyi távol- — 21 üvelyk — igénybe vétessék, ez 1% órai
ságban helyeztettek a téglafalak alá és pedig oly időbe korült, a mikor a műveletet félbe kellé szaépítőmestert kérte föl e munkában segédjéül.
módon,
hogy a Boylston-utczai homlokzat irányára kitani, hogy a csavarokat ujra behúzhassák, s a
A hotel saroképület s a két homlokzat 12—16
hüvelykes téglafalai faragott-kő burkolattal bir- szigoruan függélyes iránynyal bírjanak. Hogy nyert hely közöket a csavarok és támpontok közt
nak; a többi falak tisztán téglából épitvék. Az ezen elhelyezés a lehető legpontosabb legyen, cz ujra kitölthessék. Az első napon egészben véve
épület oldalfalai nem képeznek derékszöget a fő- természetcsen igen nagy fontossággal birt, mivel a 36, a másodikon 60, a harmadikon 40 a negyedihomlokzattal, de a válaszfalak 90°- u szögöt irnak derék-szögtől valo legcsekélyebb eltérés az épüle- ken 24 hüvelyknyi mozditás eszközöltetett,
le az oldal homlokzattal s e szerint a főhomlokzat tet, elébbi helyzetéhez többé nem párhuzamos Augusztus 25-én, szerdán reggeli 10 órakor az
falával nem egyenközüek, mely körülmény a fel- irányba mozdította volna. Két-két henger közé egész 13 láb 10 hüvelyknyi út hátra volt hagyva,
adatot megnehezítette. Az egész épület 5800 négy- egy-egy négyszögü metszettel biró keményfa-ha- de a tényleges mozgási idő csak 13 óra és 40 perszög lábnyi területet takar. Az oldalhomlokzat, sáí) tétetett, melyek a vezetésre, valamint uj hen- czet tett ki.
melyet 8 tömör, 12' magas gránitoszlop emel, 69 gerek behelyezésének lehetségositésére szolgáltak,
Mikor azután az egész épület kijelölt uj helába főhomlokzat 96 láb, a másik két határfőfal a mint t. i. az elhelyezve volt hengerek az épület lyén állott, valamennyi feszítő és húzó-gerenda,
62 és 88 láb hosszúak. Az emlitett 8 oszlop kö- alól elé-elétüntek. A hengerek fölé ismét síneket valamint a sínek és a hozzáférhető hengerek is
zül 4-nek metszetsikja 4, a mísik 4-é pedig 3 s ezekre ujra egy, palával és czementtel szigoruan eltávolíttattak; a hozzá nem férhető hengerek azonnégyszög láb. — Megjegyzendő még, hogy az vízszintesen határolt kőréteget helyeztek, melynek ban benhagyattak, s csupán a farészoket pótolták
csesz épület meglehetős lmnvaw épités nyomult rendeltetése volt: az épület falunak terhét köavofc- portlíiiul-^üemont tült<;]ékkel.
viselte, ugy hogy szükségesnek látszott, a műve- lenül viselni, lifigneliczebb mü voloi, volt a henAz egész müvolethez 12&1 napBzaám, é» »*
let megkezdése előtt némely elővigyázati rendsza- gereket a nehéz pillérek alá kellőkép elhelyezni; anyag beszámításával 30,000 „Dollár currency"
a
keresztrészeket
ugyanis
a
pillérek
alsó
széle
bályokhoz nyulni, melyek fadúczok és vas-kapcsok
alá 8 hüvelyknyire kellé sülyeszteni, hogy a használtatott fel.
alkalmazásából állottak.
Emeltek már fölfelé ennél nagyobb kész épükettős sínsor, hengerek és kőréteg számára tér
letet
is, do ily méretekkel birót oldalvást még nem
A píncze-sort fűtési készülékek és anyagok

a környezetében lévő fájdalmakat és sebeket, — a helyiségei, a földszintet boltok, iroda-helyiségek
menny-re tőle telik, enyhíti és gyógyítja.
I és lépcsőházak töltik ki, a felső 6 emelet pedig
De ez még nem minden; a nő némileg a csa- j lakásokul van beosztva. Az épület egész magassága az alkalmazott sínzet színétől (melynek segéládlelkilsmerete.
j
lyével a továbbtolatás eszközöltetett) 96 lábat
Habár a nő, a külső élet ügyeiben _ nem tesz;
:
az ö-isz-suly pedig (az ingó bútordarabok
mindio- oly részrehajlatlan és igazságos, mint a ;stb. kizárásával, melyek azonban a művelet alatt
milyennek lennie kellene, de bámulatos tehetsége j is bennhagyattak az épületben) 5000 tonnára szávan arra, hogy a belső életbe a rendet és erkölcsi míttatott. A boltok, irodák, sőt a lakások nagyobb
tisztaságot visszaállítsa. Midőn a férj eltéved, s része is az egész művelet tartama alatt hasznárendetlenségei által a család becsületét veszélyez- latban maradt, miután a viz- és légszesz-vezeték
teti, azon szelid és hatalmas fegyverekkel, melye- folytonosságáról hajlítható és nyujtható csövek
ket a természet és szerelem a nő kezeibe tett le, alkalmazása által volt gondoskodva.
az ő kötelessége férjét a jó utra visszahódítani.
A készülődések tetemes időt vettek igénybe.
Tagadhatatlan,hogy ez nem kis vállalat s már az első
Mindenekelőtt
az épület részletes tervezetét vetrohamnál nem egy nő csüggedvc mond le róla. Minő
csalódás egy oly egyénre, ki az emberi romlottsá- ték föl, s a követendő eljárás iránti programmot
got nem ismeri, s kinek ártatlansága a bün léte- és mintákat készitettek el, melyek által a művelet
zését is alig hiszi, hogy e bűnöket abban a lényben folyama kicsinybon szemlélhetővé tétetett. A muntalálja fel. kinek engedelmességgel és tisztelettel kálatot 1869. évi junius 1-én azzal kezdték meg,
tartozik! Minél magasabb s tisztább eszmék lel- hogy a pincze valamennyi deszkaválaszfalait kikesítették a család szentsége iránt, annál maga- szedték s a talajföldet az alapzat talpáig kiásták.
sabbról bukik, s közelebb van a kétségbeeséshez, Erre az következett, hogy 14 lábnyira az épületmidőn kénytelen bevallani önmagának, hogy az, től, nyugotra a Boylston-utczai homlokzat, valakit tisztelni tartozik, a mások megvetésére érde- mint az ezzel párhuzamos fal és válaszfalak irámes! _ Ez elrémült lélekben mennyi harcz és nyában nehéz gránit darabokat fektettek le. Ugyanmeghasonlás van. Eszét és kötelességét mikép ilyenek helyeztettek 4—4 lábnyi távolokban &z
birja mogegyeztetni? — S azt a benső hangot, az északi és déli válaszfalak elé, a mi 4, 18—18
moly árulást kiált, mikép tudja elfojtani? Mily keresztrészszel (Travers) biró sort képezett, meborzasztó bukás, ha szereti férjét! — s ha nem lyek mindannyian ezementbe ágyazva erősen megszereti: métr sokkal borzasztóbb! — De ha a nő kalóztattak, hogy az óriási suly kerosztülgördülése
az elcsüggedésnek engedi át magát, ugy minden alkalmával mindennemü ülepedésnek eleje vétesel vau veszve! Ezen a téren ohtijtaná az ember sék. A pillérek (Pfeiler) alatti keresztrészek széle-rinkább, hogy bár ne vinne magával a fiatal
leánv oly nagy tapasztalatlanságot a házas-életbe.
Ezzel nem azt mondom, hogy előre el kell rémiteni, s minden lépten mélységeket mutatni előtte ;
de ugy hiszem, helyes volna, ha az élet megpróbáltatásaira annyira előkészítenék, hogy az első
kiábrándulás fájdalmában ne roskadjon össze, vs
helyrehozhatatlan kitörései által, boldogságának
utolsó eshetőségét ne tegye tönkre önmaga!^
Ii
(Vége követk.) Sámi Lászlóné.
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mozdítottak tova. Megjegyzendő podig, hogy oldalvást tolni sokkal több nehézséggel jár, mint
az emelés, mert ez utóbbinál mindig egyes ugyanazon, már tényleg megpróbált talajon működhetni,
:
holott a tolásnál a talajról uj, még ismeretlen sz lárdságu és tömörségű talnjrészre történik átmenetel, l gyanazért ritkán vont magára technikai
művelet oly nagy figyelmet mint az épen leirt;
ezren és ezren nézték annak menetét s a siker,
habár közvetlenül csak azok dicsősége, kik a munkát végrehajtották, mégis a város minden polgárának büszkeséggel tölti el kebelét.

czélja csak az, hogy a franczia foglyok elűzzék
Egyveleg.
vele si fogság unalmait.
** {Gr liandon tábornagy.') Genfben közelebb
** {Ág élelmiszerek ára Párisban) 1870. decz.
hnvában és 1869. decz.havában következők voltak: hunyt el U I . Napoleon egvkori hadügyminisztere,
1870-ben. az ezelőtt 10 évvel sokszor emlegetett Randon
1869-bon
burgonya
1 frc. — c. 20 frc. — c. tábornok. 1795 márcz. 25-én Grenobleban szüleZÍ llor, darabja .
1 „ 75 „ tett, részt vett I. Napoleon ] 812 —1814-diki had~~ >, 2J5 „
járataiban, a Bourbonok alatt kegyvesztetté lőn,
kerekrépa egy kilogramm .
- „ 20 „ 1 , 20 „ s mint ezredest csak Lnjos Fülöp küldé 1838-ban
Algirba, hol igen kitüntette magát. Napoleon
tej, egy Ihre . . .
10
4 „ —
Lajos 1851-ben hadügyminiszterré tette, később
olaj, kilogramm .
2
— „ 30
azonban ismét Algirba ment, hogy a kabylok lefriss vaj, kilogramm
70
6 „ győzését bevégezze. Tábornugygyá 1856-ban, s
friss tojás darabja .
2
'15
hadügyérré másodizben 1859-bon lett.
marhafaggyu. .
4
30
1
lófaggyu . . . .
6
** {Áss uj spanyol király életrendje.) Amadeo
1
tengeri nyul . . .
30
spanyol király a mint beköltözött a királyi, palo3
tába, az ez eiőtt álló ágyukat és őrséget elparan35
galamb
50
csolta, csak 50 embert tartván vissza. Amadeo
tyuk
6
55
korán szokott fölkelni, s a megérkezése után való
kacsa
80
7
reggel már 7 órakor reggolit kért; a főudvarmes90
fajd
10
{Párisi hirlapok.) Párisban az ostrom óta ter megzavarodva mondá, hogy azt gondolták,
49 uj hirlap jeltnt meg; ezek közül ugyan már miként a király a honi szokás szerint csak l l és
több megszünt, de azért, a régieket is oda szá- 12 óra közt fog reggelizni, tehát még tüzot sem
mitva, legalább 60 napilapot adnak ki, melyek raktak, — mire Amadeo hadsegédével elment Pátermészetesen különféle papirra nyomtatvák; né- risba, azaz: csak a Páris városról nevezett hotelbe
melyek oly papiron jelennek meg, mely eredetileg s ott reggelizett. A királyi asztalra azelőtt 24 tál
?»
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Franczia csata dal.
„Páris szent falára egy porosz se hághat,
A frank földről haza még egy porosz se t é r ! "
„Pas un sóidat prussien n'entrera dans Paris,
Pas un sóidat prussien ne sortira de France!"

Ez a refrainje egy uj franczia csatadalnak,
mely roppant hatást tett a franczia nép között, s
melyet a „Marseillaise" mellett leggyakrabban
hangoztatnak a mostani népirtó háboruban. Egy
Poncy nevü egyszerü kőmives legény irta, a ki
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Belfort és környékének térképe.
szintén katona, 8 ki valóságos imádás tárgya a se- könyvök számára volt szánva, míg mások csoma- ételt szoktak felhordani. — Amadeo ezek számát
regben. Addig is, mig az egész költeményt közöl- goló papiron.
négyre szállította alá, s a palota termeinek felét
hetnők, adjuk itt utolsó két versszakát, magyar
** {Á poross hadi zsákmány 1870-ben.) A bezáratta. A királyi palota kapuját este 10 órakor
fordításban:
hiv. „Staatsanzeiger" kimutatása szerint a franczia becsukják, 12 órakor a lámpákat kioltják, s a kiháboru kezdetétől 1870 végeig a poroszok fog- rály már kevéssel 10 óra után lefekszik. Madrid
E vad sakálokra szökjünk oroszlánként,
ságba ejtettek 10,067 tisztet, 303,842 mogsebesü- bámul.
Már is bemocskolták szent földünk szertelen !
letlen
közlegény, 4130 ágyút, 112 harczi sast.
** {Alligátor mint igavonó marha.) Egy német
Négyszáz ezren vannak, de négy millión mink,
Ezóta az elfogott tisztek száma 200-zal, a legény- gazdászati lap jelentés szerint e krokodilfaj egy
Mienk hát az erö joga s a győzelem.
ségé 20,000-el, az ágyuké 540-el, a zászlóké 3-mal szép példányát (350 fontot nyom), valami délnövekedett. Ezekből az északi német szövetség karolinai bérlő szántásra használta fel, s jó eredSzabadon élni vagy meghalni! Hazánknak
államaiban 10,031 tiszt és 265,884 legény volt ménynyol; a bestia kész háziállattá válni, igen
Ez, mit becsülete, üdve, mentsége kér. . .
internálva. A várakban internálva van 3973 tiszt tanulékony, szorgalmas és erős, többet végezhetni
Páris szent falára egy porosz se hághat,
és 220,887 közlegény, nyilt városokban 4593 tiszt vele, mint egy lóval, de egy veszedelmes ösztönével
A frank földről haza még egy porosz se tér!"
és 4446 közlegény. A helyek, melyekben legtöbb nem tud szakitani, t. i. olykor-olykor egy kis
Francziaországi tudósítók szerint az élethalál a fogoly, a következők : Stettin 15,942, Erfurt négert fog magának eledelül, s alkalmazása ellen
harczot vivó nemzetben oly gyülölet támadt a né- 11,403, Magdeburg 23,936, Glogau 13,158, Neisse e körülmény egy kis akadályt gördit.
metek ellen, hogy azt e század sem lesz képes 12,142, Wesel 18,279, Köln 18,369, Mainz 22,163.
** {Bécs népessége.) Bécs városának lakoskiirtani. A gyülölet tárgya elsö sorban Vilmos A szökevények 1870 végeig: 12 tiszt és 40 közszáma 1857-ben 607,514 főre rugott; most
király, kinok katonái oly kegyetlenségeket követ- legény a várakból, 26 tiszt és 28 legény a nyilt
810,592-re. Tehát majd 40 százaléknyi szaporonek el, mely végső ellentállásra kényszeriti az egész városokból. Ezeknek azonban egy része elfogatott.
dás! Foglalkozásra nézve: pap 1595, tisztviselő
nemzetet. Máris zengedezik az ország egyik szé- Meghalt 48 tiszt és 586 közlegény.
10,235, tanitó 3997, tanuló 10,469, iró 614, mülétől, a másikig Vilmos ő Felségéről:
** {„Prométheusz") czimmel a Spandau-erőd- vész 3424, ügyvéd és jegyző 1547, háziur 30,866,
Meglásd, még fejedről, győzelmét átkozva,
ben lap jelenik meg, melyet a franczia foglyok szolga 75,926; pénz- és hitelintézeti hivatalnok
Átkos koszorúdat leszaggatja néped ;
szerkesztenek. A lap czimképe Prométheuszi ábrá- 3360 stb. Foglalkozás nélkül: 14 éven felül a
S neved Bonaparte s Marattál egy sorba
zolja, Jupiter marczangoló sasával. Tartalma leg- finemből 3357, a nőnemből 87,194; 14 éven aluli
Irja a történet! •
nagyobb részben humorisztikus, s egy szám ára figyermek 59,532; leány 63,516.
két és fél garas.Mint alapban olvasható,a vállalat
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Melléklet a Vasárnapi Ujság 5-ik számához 1871. jan. 29.
A magyar hírlapirodalom 1871-ben.

TÁRHÁZ.

Néptanoda. (Maros-Vásárhely.) Szerk, és tuSzékely Hirlap. (Maros - Vásárhely.) Szerk.
Horváth Gáspár. III. évfolyam. Megjelenik heten- lajd. Veszély Károly. IL évfolyam. Megjelen
I. Politikai napilapok.*)
minden hóban 2-szer. Ára 1 frt.
ként 2-szer. Ára 4 frt.
Zalai Tanközlöny. A zalamegyei tanitó-egylet
Debreczen. (Debreczen.) Szerk, és tulajd.
Pesti Napló. Főszerkesztő b. Kemény Zsigmond; felelős szerk. Urváry Lajos; kiadó-tulajd. Oláh Károly. I I I . évfolyam. Megjelenik heten- közlönye (Nagv-Kanizsa). Szerk. Bója Gergely.
IL évfolyam. Ára 4 frt.
az „Athenaeum" irodalmi és nyomdai részvény- ként 5-ször. Ára 10 frt.
Békés. (Gyula.) Kiadó-tulajd. és szerk. HaKoszoru. (Nagy-Szombat.) Érs. főgymn. öntársulat. X X I I . évfolyam. (Reggeli és esti kiadás.)
jóssy Ottó. Ill", évfolyam. Ára 4 frt.
képző Pázmány-kör irodalmi közlönye. IL évfoÁra egész évre 22 frt.
Szabad Magyarország. Szerk. Bényei István. lyam. Ára 1 frt.
Kolozsvári Közlöny. (Kolozsvár.) Szerk, és
Bimbófüzér. (Sopron.) Kiadja a soproni ev.
tulajd. Sándor József. XVI. évfolyam. Ára 10 frt. II. évfolyam. Ára 4 frt.
Szigeti Közlöny. (Máramaros-Sziget.) Szerk. Lyceum „Deákkuti vármegye" testülete. Főszerk.
Alföld. (Arad.) Szerk, a kiadó felelőssége
Sass János, segédszerk. Donner Lajos. VIL évfoalatt. Lap-tulajd. és kiadó Bettelheim Vilmos. Jakab Péter. IL évfolyam. Ára 6 frt.
Népújság. (Eger.) Szerk, és tulajd. Luga lyam. (I—V. évfolyama kéziratban jelent meg).
XI. évfolyam. Ára helyben 12, postán 14 frt.
A Hon. Szerk. Jókai Mór; kiadja az „Athe- László. IL évfolvam. Megjelenik minden 10-dik Ára 1 frt 50 kr.
Ifjusági Közlöny. A szigeti lyceumi „Magyar
naeum." I X . évfolyam. (Reggeli és esti kiadás.) napon. Ára 2 frt".
Kákái Heti Krónikája. Szerk. Kecskeméthy irodalmi önképző társulat" közlönye. (MáramarosÁra 22 frt.
Budapesti Közlöny. Hivatalos lap. Szerk. Sa- Aurel, kiadja a Deutseh-féle könyvnyomda és ki- Sziget.) Szerk. Dobay Sándor és Tóth József. 1
lamon Ferencz. V. évfolyam. Ára 18 frt helyben, adói társulat. IL évfolyam. Ára 6 frt. A,,Magyar- évfolyam. Megjelen havonként 2-szer. Ára 3 ft 20 kr
Erdélyi Protestáns Közlöny. (Kolozsvár.) Szerk
ország és a nagyvilág" mellett 4 frt.
postán küldve 20 frt.
Szabadság mint a Népzászlója. Szerk. Tóvöl- Szász Gerő, főmunkatárs Szász Domokos. I. évMagyar Ujság. Kiadó-tulajd. Csanády Sándor.
gyi Titusz, kiadják Gresser, Kornis és társa. I. folyam. Ára 6 frt.
Szerk. Helfy Ignácz. V. évfolyam. Ára 20 frt.
Összesen = 20.
Magyar Polgár. (Kolozsvár.) Szerk, és tulajd. évfolyam. Ára 4 frt.
Nemere. (Brassó) Szerk, és kiadó-tulajd.
K. Papp Miklós. V. évf. Ára 16 frt.
V. Szépirodalmi és divatlapok.
Magyar Állam. Szerk. b. Jósika Kálmán; Kenyeres Adolf. I. évfolyam. Megjelenik hetenként
Nefelejts. Szerk, és kiadó - tulajd. Friebeisz
kiadó-tulajdonosok Török János és Lonkay Antal. 2-szer. Ára 6 frt.
Ország- Világ. (Politikai rész.) Szerk, és ki- Ferencz, társtulajd. Bulyovszky Gyula X I I I . évIV. évfolyam. Ára 18 frt.
Ellenőr. Szerk, és tulajd. Csernátony Lajos. adó Vértesy Arnold; kiadó és főmunkatárs Csu- folyam. Ára 12 frt.
kássy József. I. évfolyam. Ára a szépirodalmi
Családi Kör. Szerk, és kiadó Emilia. X I I .
III. évfolyam. Ára 20 frt.
évfolyam. Ára 12 frt.
Szabad Egyház. Szerk. Prileszky Tádé és részszel együtt 12 frt.
Összesen — 26.
Pesti Hölgydivatlap. Kiadó tulajd. és szerk.
Hatala Péter; tulajd. a lap kiadó társulata. I I I .
Király János, főmunkatárs Komócsy József. X I I .
évfolyam. Ára 20 frt.
III. Vegyes tartalmu képes hetilapok.
évfolyam. Megjelen havonként 2-szer. Ára 8 frt.
Reform. Szerk. Rákosi Jenő; kiadó-tulajd.
Vasárnapi Ujság. Szerk. Nagy Miklós, kiadóFővárosi Lapok. Tulajd. Tóth Kálmán. Szerk.
Ráth Mór. IL évfolyam. Ára 20 frt.
Gyors-Posta. Szerk. Áldor Imre^ kiadó- tulajdonos Heckenast Gusztáv. X V I I I . évfolyam. Vadnai Károly. Megjelen het. 6-szor. VIII. évtulajd. Heckenast Gusztáv. I. évfolyam. Ára 12 ft. Ára 6 frt. A Politikai Újdonságokkal együtt folyam. Ára 14 frt.
Magyar Bazár. Szerk. Szabó Richard, kiadó
Kelet. (Kolozsvár.) Szerk. Szász Béla; kiadó- 10 frt.
Hazánk s a Külföld. Szerk. Kazár Emil, szerk, az „Athenaeum." VI. évfolyam. Megjel. hav.
tulajd. Stein János. I. évfolyam. Ára 12 frt.
társ Szokoly Viktor, kiadja az „Athenaeum" tár- 2-szer. Ára 8 frt.
Összesen = 13.
saság. VIL évfolyam. Ára 6 frt.
A Divat. Szerk. Wohl Stephanie és Wohl
II. Politikai hetilapok.
Magyarország és a Nagyvilág. Szerk. Ágai Janka, kiadja a Deutsch-féle nyomdai részvényPolitikai Újdonságok. Szerk. Nagy Miklós. Adolf, kiadó a Deutsch-féle könyvny. társ. VIL társaság. VI. évfolvam. Megjelen havonként 2-szer.
Kiadó-tulajd.Heckenast Gusztáv. XVII.évfolyam. évfolyam. Ára 8 frt.
Ára 8 frt.
Ára egész évre 5 frt.
Képes Világ. Szerk. Kiss József, kiadja a
Szépirodalmi Közlöny. Szerk. Benedek Aladár,
Győri Közlöny. (Győr.) Szerk, és kiadó Mer- Deutsch-féle könyvny. társ. VI. évfolyam. Ára főmunkatárs Endrődi Sándor, kiadó Fekete Bersich József. XV. évfolyam. Megjelenik hetenként 6 frt.
nát. IL évfolyam. Ára 10 frt.
2-szer. Ára 8 frt.
Ország- Világ. Szerk. Vértesy Arnold, kiadó
Figyelő. Szerk. Szana Tamás, kiadó Aigner
Szegedi Hiradó. (Szeged.) Szerk. Nagy Sán- Csukássy József. I. évfolyam. Ára 8 frt.
Lajos. I. évfolyam. Megjelen havonként 4-szer.
dor, kiadja Burger Zsigmond. X I I I . évfolyam.
Magyar Phönix. Szerk. Vahot Imre, kiadó Ára 8 frt.
Megjelenik hetenként 3-szor. Ára 8 frt.
Zombory Guszáv. I. évfolyam. Ára 8 frt.
Erdély. (Maros-Vásárhely.) Szerk. Tolnai
Bihar. (Nagy-Várad.) Szerk. Juhász Gyula,
Lajos, kiadó-tulajd. Imreh Sándor. I. évfolyam.
Összesen = 6.
tulajd. Hollósy Lajos. VII. évfolyam. Megjelenik
Ara 6 frt.
IV. Egyházi és iskolai lapok.
hetenként 2-szor. Ára 10 frt.
Összesen = 9.
Katholikus Néplap. Szerk. Füssy Tamás, kiEger. (Eger.) Szerk, és kiadó Vida József.
VI. Humorisztikus lapok.
adja a Szent - István társulat. XXIV. évfolyam.
IX. évfolyam. Ára 5 frt.
Ára
helyben
2
frt
62
kr.,
vidékre
3
frt.
40
kr.
Máramaros. (Máramaros-Sziget.) Szerk. SziÜstökös. Tulajd. és szerk. Jókai Mór. XIVReligió. Szerk. Cselka Nándor. X X I I I . év- évfolyam. Ára 6 frt.
lágyi István, kiadó Dávidovich A. VII. évfolyam.
folyam. Megjelenik hetenként 2-szer. Ára vidékre
Ára 6 frt.
Bolond Miska. Szerk. Tóth Kálmán, kiadja
Magyar Néplap. Szerk. Pászthory Zsigmond, 10 frt 50 kr., helyben 9 frt 80 kr.
az Athenaeum. X I I . évfolyam. Ára 6 frt.
Tanodái Lapok. Szerk, és kiadó Lonkay Ant.
kiadja Vodianer F. VI. évfolyam. Megjelenik heLudas Matyi. Szerk, és kiadó-tulajd. Mészáként 2-szer, a „Mulattató" czimü társlapja he- XVI. évfolyam. Ára 4 frt.
ros Károly. V. évfolyam. Ára 6 frt.
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. Szerk, és
tenként egyszer. Ára 5 frt. 20 kr.
Borsszem Jankó. Szerk, és tulajd. Csicseri
Somogy. (Nagy-Kanizsa.) Szerk, és tulajd. kiadó dr. Ballagi Mór. XIV. évfolyam. Ára 8 frt. Bors. (dr. Ágai Adolf.) IV. évfolyam. Ára 6 frt.
Izraelita Közlöny. VIII. évfolyam. Megjelenik
Roboz István. VI. évfolyam. Ára 5 frt.
Lámpás. Polititkos gúnyos hetilap. Szerk, és
Pécsi Lapok. (Pécs.) Tulajd. Bánffay Simon, havonként 2-szer mint az „Ungarisch-Jüdische kiadja Szini Károly. I I I . évfolyam. Ára é frt.
felelős kiadó ifj. Madarász Endre. V. évfolyam. Wochenschrift" melléklapja.
Darázs. (Szeged.) Szerk. Lévay Ferencz. I I I .
Kalauz. (Pécs.) Szerk, és kiadó Szauter Antal. évfolyam. Ára 5 frt.
Megjelenik hetenként 2-szer. Ára 7 frt.
Heti Posta. Szerk. Kazár Emil, kiadó tulajd. VII. évfolyam. Ára 5 frt.
Összesen = 6.
Népnevelők Lapja. ^Szerk. és tulajd. dr. Márki
az „Athenaeum." V. évfolyam. Ára 4 frt.
VII. Szaklapok.
Igazmondó. Szerk, és tulajd. Jókai Mór. V. József VI. évfolyam. Ara 4 frt.
Gazdasági
Lapok.
Szerk. Korizmics LászI<S
Egyházi és Iskolai Hetilap. (Károly-Fehérvár.)
évfolyam. Ára 4 frt.
Alföldi Hiríap. (Debreczen.) Szerk, és kiadja Szerk, és kiadó Éltes Károly. V. évfolyam. Ára vezérlete mollett Morócz István, kiadó az országos gazdasági egyesület. X X I I I . évfolyam. Ára
Telegdi László. Uj folyam. V. év. Megjelenik he- 4 frt.
Néptanoda. A pécsi tanitó-egylet közlönye. 10 frt.
tenként 3-szor. Ára helyben 7 frt 20 kr., vidékre
Vadász és Versenylap. Szerk. Kéve József,
(Pécs.) Szerk. Salamon József. IV. évfolyam.
9 frt.
Ung. (Ungvár.) Szerk, és tulajd. Bánóczy Megjelen minden hó l-jén és 15-én; aug. és szept, szerk, társ Sárkány Ján. Fer., kiadó az „Athenaeum. XV. évfolyam. Megjelen havonként 3-szor.
hónapokban szünetel. Ára 2 frt.
Ferencz. V. évfolyam. Ára 6 frt.
Néptanitók Lapja. (Buda.) Szerk. Mayer Ára 10 frt.
Nép Szava. Főszerk. és kiadó-tulajd. MészáOrvosi Hetilap. Szerk, és kiadó-tulajd. Marros Károly, szerk. Mészáros-Hevessy Antonia. IV. Miksa; kiadja a vallás- és közoktatásügyi magyar
kusovszky Lajos. XV. évfolyam. Ára helyben 9
kir. miniszterium. IV. évfolyam. Ára 3 frt.
évfolyam. Ára 6 frt.
Egyházmegyei Közlöny. (Eger.) Szerk. Debre- frt., vidékre 10 frt. Melléklapjai: a „Szemészet" és
Hirmondó. Szerk, és tulajd. Komócsy József.
IV. évfolyam. Megjelenik hetenként 2-szer. Ára czeni János. I I I . évfolyam. Megjelen havonként „Közegészség és törvényszéki orvostan."
Törvényszéki Csarnok. Szerk, és kiadó Szokoegyszer. Előf. ára 2 frt.
4 frt.
Remény. (Győr.) Szerk. Schemiz Károly. H L lay István. X I I I . évfolyam. Ára 8 frt.
Nagyváradi Lapok. (Nagy-Várad.) Szerk. SiGyógyászat. (Buda.) Szerk, és tulajd. dr.
pos Árpád, kiadó-tulajd. Gyalokay Lajos. IV. év- évfolyam. Megjelen minden hó végén. Ára 1 frt
Poór Imre. X I . évfolyam. „Államorvos" félhavi
folyam. Megjelenik hetenként 2-szer. Ara helyben 30 kr.
Népiskolai Lapok. (Szatmár.) Szerk, és tulaj, melléklappal. Ára Pesten 9 frt., vidékre 10 frt.
8, postán 10 frt.
Zenészeti Lapok. Szerk. id. Ábrányi Kornél,
dr. Zafféry Károly. IL évfolyam. Ára 4 frt.
Kis Ujság. Szerk, és tulajd. Dolinái Gyula. kiadó-tulajd. a magyar daláregyesület. XI. évfo_ ) Az egyes szakokban a lapok keletkezési idejök
lyam. Ára Pesten 10 frt., vidékre 10 frt. 50 kr.
IL évfolyam. Ára 4 frt.
szerint vannak sorozva.

62
Gyógyszerészi Hetilap. Szerk, és tulaj d. Schédy kiadó-tulajd. ifj. Csáthy Károly. V. uj folyam. Ára (Debreczen.) Szerk, és kiadja Révész Imre. IL évfolyam. Megj. havi füzetekben. Ára 4 frt.
6 frt. (1868-ban „Nyír" czimet visolt.)
Sándor. X. évfolyam. Ára 10 frt.
Anyagi Érdekeink. Az orsz. M. Iparegyesület
Gömöri Lapok. (Rozsnyó.) Szerk, és kiadóGyorsirászati LapoJc. Szerk. Szombathy Igközlönye.
Szerk. Mudrony Soma. IL évfolyam.
tulajd.
Gothard
Endre.
I
I
I
.
évfolyam.
Ára
5
frt.
nácz , kiadó a budapesti Gabelsberger gyorsíró
Megjelen havi füzetekben. Ára nem tagoknak
társulat. VIII. évfolyam. Megjelen havonként 60 kr.
Pécsi Közlöny. (Pécs). Szerk, és kiadó Ra- 3 frt, a tagok ingyen kapják. (1870. junius végeig
2-szer. Ára 4 frt.
mint hetilap jelent meg.)
mazetter
Károly. IL évfolyam. Ára 4 frt.
Kertész-gazda. Szerk, és kiadja Girókuti P.
Uj Regélő. Regény és beszélytár. Szerk. BeA Tisza. (M.-Sziget.) Szerk. Dobay János,
Ferencz. VII. évfolyam. Ára 6 frt.
Egészségi Tanácsadó. Szerk, és tul aj d. dr. tulajd. Szőllősy Sándor. IL évfolyam. Ára 6 frt. niczky Irma, kiadja Heckenast G. IL évfolyam.
Zemplén. (S. - a. -Ujhely.) Szerk, és kiadó- Mcgjelen minden hó 15-én és 30-án. Ára 6 frt.
Pethe Zsigmond. VI. évfolyam. Megjelen hav.
Haladás. Az országos köznevelési egyesület
tulajd. Borúth Elemér, kiadótárs Kolener József,
2-szer. Ára 4 frt.
Jogtudományi Közlöny. Szerk. dr. Dárday szerkesztőtárs ifj. Farkas Lajos. IL évfolyam. közlönye. Szerk. Schwarcz Gyula. I I . évfolyam.
Megjelen havonként egyszer. Ára 4 frt. (Az első
Sándor, kiadja Heckenast. VI. évfolyam. Megjelen Ára 6 frt.
Maros. (Makó.) Szerk. Szél Ákos, kiadja Sar- évfolyam „Az országos Köznevelési Egyesület havi
a „Curiai Határozatok" melléklappal hetenként
közlönye" czimmel jelent meg.)
tory István. IL évfolyam. Ára 4 frt.
1-szer. Ára 6 frt.
Magyar Gyorsíró. Szerk. Vándory Gusztáv,
Vácz.
(Vácz.)
Szerk,
és
kiadó-tulajd.
Eliássy
Hasonszenvi Lapok. Szerk. dr. Balogh Tihamér, kiadó a magyar hasonszenvi orv. ,egy. VI. Gyula. IL évfolyam. Ára 3 frt. (I. évi folyama kiadja Kónyi Manó IL évfolyam. Megjelen minden
hó 1-én. Ára 4 frt.
évfolyam. Megjelen havonként 2-szer. Ára 6 frt. „Váczi Lapok" czim alatt jelent meg).
Uj Nemzedék. Az országgyülési ifjuság közlöSopron.
(Sopron.)
Szerk,
és
kiadó
tulajd.
Posta-Közlöny. Szerk, és kiadó Joano.ich
Csöndes Foreucz, segédszerk. Vargyas Endre, fő- nye. Szerk. György Endre. IL évfolyam. 6 füzet
György. V. évfolyam. Ára 6 frt.
Rendelvények a magyar postahivatalok számára. munkatárs Ballagi Károly. I. évfolyam. Ára 6 frt. olőf. ára 3 frt. egy füzet 60 kr.
Magyar Ifjuság Lapja. (Nagy-Kanizsa.)
Bácska. (Szabadka.) Szerk. Radits György,
Kibocsátja a magyar kereskedelmi miniszterium.
főmunkatárs: Hoós György. I. évfolyam. Ára 4 ft. Szerk. Hoffmann Mór, kiadja Fisohel Fülöp. IL
V. évfolyam. Ára 2 frt.
Nyitrai Lapok. (Nyitra.) Szerk, és kiadó- évf. Megjelen havonként egyszer. Ára 3 frt.
A Honvéd. Szerk, és kiadja egy honvéd-tiszti
Közvélemény. (Röpivek.) Kiadja Hiador. I L
társulat. V. évfolyam. „Képes harczi világ" mel- tulajd. Mérey Ottó. I. évfolyam. Ára 6 frt.
évfolyam. Egy füzet ára 30 kr.
Összesen = 18.
léklappul ára 6 frt.
Missiói Lapok. (Sárospatak.) Szerk, és kiadja
Bányászati és Kohászati Lapok. (Buda.) Szerk.
IX. Hirdetési lapok.
Czeldor Márton. IL évfolyam. Megjelen minden
cs kiadó-tulajd. Péch Antal. IV. évfolyam. MegjeDebreczen-Nagyváradi Értesítő. (Debreczen.) egy vagy két hóban. Ára 5 frt.
len havonként 2-szer. Ára 6 frt.
Fröbel. Nevelészcti szaklap. A „budapesti
Magyar Fortuna. Tőzsde és sorsjegy lap. Szerk. Kiadó-szerk. Balla Károly. X X I X . évfolyam. Ára
Fröbel-nő-egylet" közlönye. Szerk. Szabó Endre
Feleki József, kiadja Fischer M. L. IV. évfolyam. helyben 5 frt., vidéken 6 frt.
Megjelen minden huzás után. Ára 2 frt.
Erdélyi Hivatalos Értesítő. (Kolozsvár.) és Rill József. I. évfolyam. Megjelenik havonként
Természet. Szerk, és kiadó Berecz Antal. I I I . Szerk, és kiadó Gámán Zsigmond. X. évfolyam. egyszer. Ára 2 frt.
Összesen = 23.
évfolyam. Megjelen havonként 2-szer. Ára 4 frt. Megjelenik hetenként 3-szor. Ára 5 frt.
Archaeologiai Értesítő. A in. tud. akadémia
Szepesi Értesítő. Zipser Anzeiger. Spissky
XI. Vegyes melléklapok.
arohaeologiai bizottságának közlönye. Szerk. dr. Oznamovatel. (Lőcso.) Szerk, és kiadó Seeliger
Mulattató. Megjelen hetenként egyszer mint
Rómer Flóris. IV. évfolyam. Ára 20 ives kötetnek Károly. IX. évfolyam. Ára 4 frt.
Nógrádmegyei Hivatalos Hirlelő. (B.-Gyar- a „Magyar Néplap" melléklapja.
3 frt.
Szemészet és
Typographia. Szerk. Sauervein Géza. Az ön- mat.) Kezelője Krúdy Bertalan. IX. évfolyam.
Közegészségi és Törvényszéki Orvostan. Az „OrKözértesitő. (Buda.) Hivatalos rendeletek és
képző egylet, tulajdona. U I . évfolyam. Megjelen
hnv. 3-szor. Ára helyben 2 frt 40 kr. vidékre 3 frt. hirdetések közlönye. Szerk, és tulajd. Bauszner vosi Hetilap'' havi mellékletei.
Allamorvos. A „Gyógyászat" havi melléklete.
Erdélyi Gazda. (Kolozsvár.) Az erdélyi gaz- József. IV. évfolyam. Ára 4 frt.
Curiai Határozatok. A „Jogtudományi KözTársulati Értesítő. (Kalocsa.) Kiadó Kudasági egylet közlönye. Szerk. Szabó Sámuel. III.
évfolyam. Megjelen minden hónap közepén és binszky Mihály. IV. évfolyam. Megjelen havon- löny" heti melléklapja.
Képes Harczi Világ. A „Honvéd" heti melvégén. Ára egyleti tagoknak 2 frt, nem tagoknak ként 2 iven. Ára 1 frt.
léklapja.
Összeson = 6.
4 frt.
Középtanodai Rendeletek Tára. Az „Országos
Katonai Közlöny. Szerk. Kápolnai, István,
X. Folyóiratok.
középtanodai tanáregylet Közlönyé"-nek havi
kiadja az „Athenaeum." I I I . évfolyam. Ára 4 frt.
Erdészeti Lapok. (Solmecz.) Az Orsz. erdészeti melléklapja.
Közbiztonság. (Vácz.) Szerk. Forster József,
Összesen = 7.
egylet közlönye. Szerk, és kiadó Wagner Károly,
kiadja Spitzer Miksa. III. Ára 4 frt.
főmunkatárs
Diwald
Adolf.
X
évfolyam.
Megjel.
A Szinpad. Tulajd. Lenhardt E. szinházi ügynöksége, id. fel. szerk. Lenhardt E. III. évfolyam. hav. 1-szer. Ára 5 frt.
1870-ben megszünt lapok és folyóiratok: l.Esti
Magyar Sión. (Esztergom.) Szerk. Frankl Lap. 2. Pesti Hetilap. 3. A Nép Zászlója. 4. KözÁra 4 frt.
Themis. Szerk. dr. Siegmund Vilmos, kiadja Vilmos és Zádori János. VIII. évfolyam. Megj. ségek Újsága. 5. A Nép. 6. Ifjuság Lapja. 7. Mahav. füzetekben. Ára 6 frt.
Rudnyánszky A. l I . évfolyam. Ára 8 frt.
gyar Zsidó. 8. Tanulók Közlönye. 9. Uj Világ.
A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője. 10. Revisio. l l . Körmös Ferkó. 12. Papagáj. 13.
Közrendészeti Lap. Szerk. Kolos Lajos, kiadóKiadja a m. tud. akadémia. Szerk, a főtitkár. Nemzeti Férfi-divat Közlöny. 14. Magyar Jegyző.
tulajd. Jahn Liijos. lI. évfolyam. Ára 5 frt.
Központi Vasuti és Közlekedési Közlöny. Egy- V. évfolyam.
15. Közgazdászat! Hetilap. 16. Tiszavidéki Ujság.
Az országos Erdészeti Egyesület Közleményei. 17. Nyiri Közlöny. 18. Hegyalja. 19. Zempléni
szersmind kereskedelmi, ipar- és biztositási iap.
Szerk. Tettau Lázár, kiadó Tettau József. IL év- Szerk. Bedő Albert. V. évfolyam. Az egyleti ta- Értesitő. 20. Budapesti Kalauz. 21. Gazdászati
gok kapják ingyen.
folyam. Ára 8 frt.
Közlöny. 22. Alapnevelők és Szülők Lapja. 23.
Századok. A magyar történelmi társulat köz- Magyar Könyvészet. 24. Minerva. 25. JogtudoKözségi Jegyzők Közlönye. Szerk, és kiadjaKiss
lönye. Szerk, Thaly Kálmán. V. évfolyam. Even- mányi Szemle.
(Ilméri) István. I. évfolyam. Ára 6 frt.
Szinlapok. Szerk. Vajda Viktor, kiadja No- ként 10 füzet. Ára nem tagoknak 6 frt, társulat
Megszünt összesen = 25 hírlap és folyóirat.
séda Gyula. I. évfolyam. Megjolon hetenként tagjai tagdij (5 frt.) fejében kapják.
1870 folytán és 1871 elején keletkezett lapok és
Szépirodalmi Csarnok. Regény - folyóirat. folyóiratok: 1. Gyors-Posta. 2. Kelet 3. Szabad6-szor. Ára 12 frt. — (Jan. közepén megszünt.)
Nők Lapja. Szerk. b. Egloffstein Amália, fő- Szerk, és kiadja Friebeisz Ferencz. IV. évfolyam. ság mint a Népzászlója. 4. Nemere. 5. Ország-Világ
munkatárs Illésy Györgyné. L évfolyam. Ára Mogjelen havonkén* 2-szer. Ára 6 frt.
(Politikai rész.) 6. Kákái Heti Krónikája. 7. MaAz OrszágosKözéptanodai Tanáregylet Közlönye. gyar Phönix. 8. Ország-Világ. 9. Bimbófüzér. 10.
( l l hóra) 5 frt 50 kr.
(Buda.) Szerk. Szamosi János. IV. évfolyam. Meg- Kis Ujság. l l . Népiskolai Lapok. 12. Zalai TanÖsszesen = 30.
jelon havonként 1-szer. — „Középtanodai rende- közlöny. 13. Ifjusági Közlöny. 14. Koszoru. 15.
VIII. Vidéki lapok (nem politikai vagy szak- letek tára" cz. melléklappal. Ára nem tagok száSzépirodalmi Közlöny. 16. Figyelő. 17. Erdély.
tartalommal).
mára 3 frt. A tagok tagdij fejében kapják.
18. Községi Jegyzők Közlönye. 19. Szinlapok.
A Magyar Mérnökegylet Közlönye. Szerk. Am- 20. Themis. 21. Közrendészeti Lap. 22. Központi
Zala - Somogyi Közlöny. (Nagy - Kanizsa.)
íSzerk. és kiadó Wajdits József, segédszerk. Bá- brozovics Béla, szerkesztőtárs Ney Béla. I I I . évfo- Vasuti és Közlekedési Közlöny. 23. Sopron. 24.
torfi Lajos. X. évfolyam. Ára 6 frt.
lyam. Évenként 6 füzet. Ára 8 frt, a tagok tagdij Bácska. 25. Zemplén. 26. Vácz. 27. Nyitrai LaBorsod. (Miskolczi Értesítő.) Szerk, és kiadó (5 frt.) fejében kapják.
pok. 28. Haladás. 29. Magyar Gyorsíró. 30. UjRácz Ádám. V. évfolyam. Ára 4 frt.
Borászati Füzetek. Szerk, és kiadó Somssich Nemzedék. 31. Közvélemény. 32. Erdélyi ProtesVasmegyei Lapok. (Szombathely.) Szerk, és Pál és dr. Entz Ferencz. I I I . évfolyam. Megjelen táns Közlöny. 33. Képes Harczi Világ. 34. Középkiadótárs Balogh Gyula, kiadó és segédszerk. Kar- havonként egyszer. Ára 3 frt.
tanodai Rendeletek Tára. 35. Maros. 36 Fröbel.
nits Lajos V. évfolyam. Ára 5 frt.
Természettudományi Közlöny. Szerk. Szily 37. Nők Lapja.
Jász-Kunság. (Jászberény.) Szerk. Pásztor Kálmán, kiadó a m. k. természettudományi tárÖsszesen = 37 hirlap és folyóirat keletkezett
Ferencz, kiadó Bittermann Ede. IV. évfolyam. sulat. I I I . évfolyam. Havonk. 1-szer. Ára nem mult évi hirlapkimutatásunk óta.
Ara 4 frt.
tagok részére 5 frt., tagok tagdij (5 frt.) fejében
Kecskeméti Lapok. (Kecskemét.) Szerk. Hor- kapják.
összevont átnézet 1780-tól maisínyik János, kiadja a „Kecskeméti Lapok" réezProtestáns Tudományos Szemle. Szerk, és tuA
magyar hírlapirodalom 1780. jan. l-jén
vénytársulata. IV. évfolyam. Ára 5 frt.
lajd. dr. Ballagi Mór. I I I . évfolyam. Megjelen
Békésmegyei Értesítő. (Gyula.) Szerk, és havonk. 2-szer mint a „Protest. Egyh. és isk. Ráth Mátyás „Magyar Hirmondó"-jával vette
kezdetét, mely Pozsonyban Patzkó Ferencz nyomkiadja Greiner Antal. I I I . évfolyam. Ára 5 frt.";
lap" melléklete.
Havi Szemle. Egyházi lapok. (Nagy-Szom- dájában hetenként kétszer kis 8-adrét fél-ives
Vásárhelyi Közlöny. (Holdmező-Vásárhely.)
Szerk. Ábrai Károly, kiadó Vörös S. és társa. I I I . bat.) Szerk. Bodnár Zsigmond. I I I . évfolyam. számokban jelent meg és küldetett szét 318 előfizetőnek. Ezen hirlap 1786 végén ugyanott megÁra 5 frt.
évfolyam. Ára 4 frt.
Szamos. (Szatmár - Németi.) Szerk. Jeney
Csanád. Egyházmegyei közlöny. (Temesvár.) szünt. A franczia forradalom és a napoleoni háGyörgy, szerk, társ és kiadó Bihari Péter. III. év- Szerk, és kiadja dr. I I I . évfolyam. Megjelen ha- borúk ideje alatt Bécsbe, mint a birodalom és
kormányzat központjába vándoroltak a szerkeszfolyam. Ára 4 frt.
vonként egyszer. Ára 2 frt.
Magyar Protestáns egyházi és iskolai Figyélő. tők s ott irták saját maguk lapjaikat, keveset gonTiszavidék. (Debreczen.) Szerk. Básthy Imre,
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az I. számúnak („Mért halandón ekomor borulat?"
dolva hazánk akkor pangásban sinlő közügyeivel. 1, Károlyvároson 1, Pozsegán 1, Sziszeken 1, jeligével) adják ki. Ellenben a balladai pályázat
A jelen század első évében csak két rendes hírla- Varasdon 1 jelenik meg.
34 müve közül a birálók többsége egyet sem tart
Román nyelven politikai hetilap 4, vegyes jutalmazandónak. — Tavaly egy tag sem hunyván
punk volt: a „Magyar Kurir" és „Magyar Hírmondó," mindkettő Bécsben adatott ki. Pesten tartalmu 6, összesen 10, ebből Budapesten 5, el, ezuttal belső tagot nem választottak, hanem
1806. júl. 2-án indult meg az első magyar hirlap Beszterczén 1, Brassóban 2, Nagy-Szebenben 2 csak egy külsőt, Vulcanut, a „Família" szerkesz„Hazai Tudósitások" czimmel és Kultsár István jelenik meg.
tőjét, ki irodalmi termékeinket román nyelven terRuthén nyelven 2 politikai hetilap jelenik jeszti. Szász Károly a Moliére-forditás ügyében
szerkesztése alatt Trattner nyomdájában. Még
183tí-ban is csak három politikai és hét nem poli- meg Ungvárt s 1 hetiszaklap Budán.
tett bizottsági előterjesztés. E terv nem teljes
Olasz nyelven Fiuméban 1 politikai hetilap. Moliéret javasol, mivel némely műve kisebb becsü,
tikai lap vagy folyóirat jelent meg magyar nyelZsidó nyelven 1 vegyes tartalmu hetilap hanem a már leforditott öt jeles darabhoz még 17ven. 1840 elején már összesen 26 magyar lap volt
hazánkban, ezek közt öt volt politikai; 1847-ben Pesten.
nek átültetését. Ezek fordítási költsége 2000 ftba
Latin nyelven 1 folyóirat jelenik meg Pesten. kerül, melynek felét b. Orczy Bódog a nemz. szinpedig 33 hirlap és folyóirat volt, melyek közt hat
politikai; 1848 és 49-ben összesen 80 féle magyar
A magyar korona országaiban különféle ház részéről elvállalta. Végül megállapiták a febr.
hirlap jelent meg a testvérhazában, fele politikai nyelven jelenleg 312 hirlap és folyóirat jelen meg, 5-én tartandó közgyülés tárgyait. Az elnöki beszétartalommal. 1848. év márcz. 17-én alakult át a Pesti s igy 49,500 főre esik egy hirlap; mig az amerikai den és titkári jelentésen kivül Keleti Gusztáv
Hirlap napilappá, s ez volt az első magyar politi- Egyesült-Államokban, hol 5242 hirlap jelen^ meg, Markórul jellemzést, Jókai Mór Hatvani debrekai napilap.
667 lélekre esik egy hirlap, az olasz királyságban czeni tanárról rajzot, Tóth Kálmán és Dobsa Lajos
1850 elején ismét csak 3 politikai és 6 vegyes 723 hirlapból 34,500 lélekre jut egy, végre a kis pedig költeményeket fognak fölolvasni.
tartalmu, ossz. 9 lap adatott ki magyar nyelven.
Svájczban, hol 405 hirlap jelen mög, 6500 lélekre
1854. márcz. 5-dikén, mikor a „Vasárnapi esik egy hirlap.
Mi ujság ?
Ujság" megindult, ezzel együtt 20 magyar hirlap
Szinnyei József.
= (Miniszterváltozások.) A hivatalos lapján.
és folyóirat jelent meg magyar nyelven a testvér27-ki száma két királyi kézirattal lepi meg a vihazában u. m. 2 politikai napilap: Pesti Napló és
Irodalom és művészet.
lágot, már t. i. a mi itthoni kis világunkat. Az
a Budaposti Hirlap; 3 szépirodalmi tartalommal:
•* („Anemz. muzeum képcsarnokának ismertető egyikben báró Rauch „a magyar miniszterelnök
Hölgyfutár (napilap), Divatcsarnok (6-sz. egy hó11
ban) és Családi Lapok (havonként 2 szer), 2 lajstroma a festészek rövid életrajzával. ) E czim utján előterjesztett kérelme folytán horvát-szlaegyházi lap: Religió és Katholikus Néplap; 1 alatt jelent meg egy füzet Ligeti Antal, a nemzeti von-dalmátországi báni állásától kegyelemben"
szaklap : Gazdasági Lapok ; 1 vegyes tartalommal: muzeum képtárőre által szerkesztve. A bevezetés fölmentetik; a másikban a magyar miniszterelnök
Hetilap (Kolozsvárott), ez volt akkor Erdély a képtár történetének rövid vázlatát foglalja ma- előterjesztésére Bedekovich minisztert nevezi ki
egyetlen magyar hírlapja; 3 hirdetési lap: Deb- gában. A muzeum megalapítása után sok ideig bánná a király. — Erről a tárczaváltozásról legreczen-Nagy-Váradi Értesitő, Aradi Hirdetmé- csak 16 arczképből állott az ország képgyűjtemé- kevesebbet beszéltek. — Rajner Pál, mint monttnyek és a Miskolczi Megyei Közlöny; 7 folyóirat nye, mig Svetics Jakab kőszegi ker. táblai ülnök ják, már a legközelebbi napokban megválik a belMagyar Akadémiai Értesitő, Uj Magyar Muzeum kezdeményezése folytán 1825-ben a Zrinyi kiroha- ügyminiszteri tárczától, s utódjául Szlávy keresMagyar- és Erdélyország Képekben, Falusi Esték, nását ábrázoló kép meg nem rendeltetett, melyet kedelmi minisztert emiitik, a kinek helyét aztán
Magyar nők Házi könyvtára, Ifjuság Lapja és a azután I. Ferencz koronáztatása követett, de kép- talán gr. Zichy Nándor foglalná ol.
** (Páris már csak pár napokig tarthatja matárrá a gyüjtemény csak 1836-ban lett, midőn
Birodalmi Korraánylap.
gát,)
ez a gondolat lázas izgatottságba tartja a
Pyrker
egri
érsek
a
muzeumnak
ajándékozta
190,
1861 elején már 6 politikai napilap, 5 hetilap
világot.
Jan. 16-án mult 4 hónapja , hogy a két
és 41 vegyes tartalmu hirlap és folyóirat jelent nagy részt a legjelesebb művészektől való gyűjtemillió
lakossal
biró várost a német csapatok elzárményét.
A
48—49-ki
magyar
kormány
76
festmeg, még pedig 42 Budapesten, 10 vidéken.
ménynyel szaporította a képtárt, s azóta leginkább ták a külvilágtól, s ha Páris emberfeletti erővel
Összesen 52.
rendelkeznék és erkölcsi erejével még akármeddig
hazai művészek festményeivel gyarapodott.
1870 elején politikai napilap volt 10, hetilap
kibírná is a harczot külső ellenségével, egy belsö
** {A nemz. muzeum képtára) egy szép fest28, vegyes tartalmu hirlap és folyóirat 108, még
és egészen anyagi ellenség, az éhség ellen nincsen
pedig 96 Budapesten, 50 vidéken; összesen 146> vénynyel gyarapodott. A közoktatásügyi minisz- fegyvere. Angol, belga és német tudósitások kö1871. elején megjelent politikai napilap 13> ter ugyanis megvette Keleti Gusztávnak „A szám- zelinek hirdetik a katasztrófa bekövetkezését, s
hetilap 26, vegyes tartalmu hírlap és folyóirat 125, üzött parkja" czimü festvényét, mely Münchenben legkedvezőbb hirek szerint is alig pár hétre van
összesen 164. Ezek közül 99 Budapesten, 65 vidé- is élénk figyelmet kelte, s hónapok óta a képző- még élelem. A jan. 18-ki nagy kitörés sok emberken jelenik meg 35 városban, u. m.: Aradon 1, Ba- művészeti társulat tárlatában volt kiállitva.
életbe került, de eredménytelen maradt. Hir sze** (Nyilas Samu költeményeinek kiadói) kérik rint Favre Versaillesben járt, de az alkudozások
lassa-Gyarmaton 1, Brassóban 1, Debreczenben 5,
Egerben 3, Esztergomban 1, Győrött 2, Gyulán 2, mindazokat, kik a két kötetnyi költeményekre ismét hajótörést szenvedtek a poroszok kegyetlen
Gyula - Fehérvárott 1, Holdmező vásárhelyit 1, előfizetési fölhívásokat elfogadtak s azokat e hó föltételein. Chanzyról nincs hir. A mecklenburgi
Jászberényben 1, Kalocsán 1, Kecskeméten 1, 20-áig, mint a határnapig, be nem küldték, Lich- herczeg északra Faidherbe ellen vonul. Még csak
Kolozsvártt 6, Lőcsén 1, Makón 1, Máramaros- tenstein J. neve alatt Miskolczra február 5-éig keleten van egy kis biztató reménysugár. GariSzigeten 4, Maros-Vásárhelytt 3, Miskolczon 1, küldjék be. Ez idő letelte után a mű csak magasb baldi Ricciotti csapatjai Dijontól elűzték az ellenNagy-Kanizsán 4, Nagy-Szombatban 2, Nagy- boltiáron lesz kapható. A költemények Aigner séget; egy franc-tireur csapat a németek közlekeVáradon 3, Nyitrán 1, Pécsett 4, Rozsnyón 1, Lajos pesti könyvárusnál lesznek bizományban. dési vonalán Toulnál légbe röpitette a vasuti
Sátoralja-Ujhelyben 1, Selmeczen 1, Sopronban 2,
hidat a Mosel fölött. Gambetta északon Liliét,
Közintézetek, egyletek.
Szabadkán 1, Szatmártt 2, Szegedon 2, Szombatmajd Cherbourgot látogatta meg, a végső ellenálhelytt 1, Temesvárott 1, Ungvárit 1, Váczon 1; —
** {Magyar tud. akadémia.*) A nyelv- és szép- lásra lelkesítve. A háborut Páris eleste után is
legrégibb a Debreczen-Nagyváradi Értesitő 29
folytatni akarják.
éves, ezután a Katholikus Néplap 24 éves, G azda- tudományi osztály jan. 23-iki ülésében Hunfalvy
— (Két derék magyar ifju,) Ugron Gábor és
sági Lapok 53, Religió 23, Pesti Napló 22, Vasár- Pál a déli vagy kondai vogul nyelvekről érteke- Szeles Dénes decz. 19-én utaztak el Pestről, hogy
zett.
Utána
Toldy
Ferencz
a
I
I
I
.
Károly
és
Mánapi Ujság 18, Politikai Újdonságok 17, Kolozsria Terézia korában egy magyar tud. akadémia a franczia nemzet szabadságharczában részt vevári Közlöny és Tanodái Lapok 16 évesek.
fölállítása iránt tett kísérletekről szólt. Három gyenek. Olaszországon át Svájcz felé vették
ilyennek akadt nyomára. Az első egy nyelvjavító utjokat, s Bourbaki hadsergéhez szándékoznak
1870 elején megjelent összesen 64 német hir- társaság terve (1730), de a mely lelkesülés csatlakozni. Ugron Gábor igéretét birjuk, hogy
lap és folyóirat. Ezek közül 32 a fővárosban, 32 a hiánya miatt létesült. Másodiknak tekinthető Ma- időnként lapunkat is föl fogja keresni közlemévidéken; tót 9, román l l , szerb 14, horvát 12, ru- ria Teréziának intézkedése (1770 körül) oly gaz- nyeivel.
** (A franczia foglyokról.) Neisse porosz szithén 2, olasz 1, latin 1, — a 146 magyarral együtt dasági egyletek fölállítása iránt, melyek tudomáléziai
vár közel esik az osztrák-sziléziai határhoz.
tehát összesen 260 hirlap és folyóirat.
nyos alapra voltak fektetve, s melyek közt első
Egy
innen
érkező embertől arról értesül a „Hon,"
helyen
állt
a
vasmegyei
és
erdélyi;
azonban
részNémet nyelven megjelenik a jelen 1871. év elején
hogy
Neisse
várában és helységében, hol a legjobb
politikai napilap l l , hetilap 7, vegyes tartalmu véthiánya miatt ezek is csakhamar fölbomlottak.
esetben
csak
15,000 ember férhet el: jelenleg a
hirlap és folyóirat 67, összesen 85 ; ebből a fővá- Véore szinte 1770-ben egy magyar főur emlékiralakosokon és porosz őrségen kivül 18,600 franczia
tot°nyujtott
be
Mária
Teréziához
egy
„Magyar
rosra esik 46, a vidéken 23 városban 39, u. m.
fogoly van. A foglyoknak se ruhájok, se lábbeliAradon 1, Beszterczén 1, Brassóban 1, Eszéken királyi akadémia" fölállítása iránt. Ki volt az em- jök s a szabad ég alatt vannak éjjel nappal. Az a
lékirat
szerzője?
nem
lehet
tudni.
Tervei^
között
3, Fehértemplomban 1, Kassán 1, Lugoson 1,
boldog, a ki egy kis nedves almot kaphat meleNagy-Becskereken 1, Nagy-Szebenben 6, Nagy- sok jó eszme akadt, de a tervezett tudós társaság gítőnek. Éjjelenként a hidegben 30—40 fagya
Szombatban 1, Nyitrán 2, Oraviczán 1, Pancsován fölállítása még sem sikerült.
meg közülök.
2, Pécsett 1, Pozsonyban 4, Sopronban 1, Szisze** (A Kisfaludy-társaság') szerdai ülésén Rá** (Egy harang a /oZá&ew.)Béga-Szent-György
ken 1, Temesvárott 5, Turócz-Szent-Mártonban kosi Jenö ismerteté Csepreghy Ferencz (pesti mellett e napokban egy 200 éves harangot ástak
1 5 Újvidéken 1, Verseczen 1, Zágrábban 1 és fiatal asztalos mester) „A vízözön" czimü vigjá- ki a földből, mely alkalmasint a hajdan e helyen
Zimonyban 1 jelenik meg.
tékát, melyből egyszersmind felolvasta a harmadik állott zárdáé lehetett. Bonnaz Sándor csanádi püsTót nyelven megjelenik politikai napilap 1, felvonást. A vigjáték vázlatából s a mutatvány- pök a temesi papnöveldéi templomnak ajándékozta.
hetilap 3, vegyes tartalmu hirlap és folyóirat 8, részből itélve, e mű, melyben a vizözönről szoló
— (Halálozás.) Ghyczy Kálmán testvérének
összesen 12; ebböl a fővárosra esik 3, vidéken 3 bibliai monda van feldolgozva, sok vígjátéki elem- Ghyczy Mátyásnak leánya Ilona jan. 19-én életévárosra 9, u. m.: Nagyszombatban 1, Szakolczai! mel és szép részletekkel bir. E felolvasás után a nek 18-ik évében Komáromban elhunyt. — Bertitkár jelenté, hogy a^ birálók Shakespeare „Sok
3, Turócz- Szent-Mártonban 5 jelenik meg.
zeviczy Tivadar leánya, Berzeviczy Róza, MáriSzerb nyelven megjelenik politikai napilap 1, hűhó" czimü vígjátékának fordítását Arany Lász- ássy Ferenczné, rövid élete 20-ik évében jan. 19-én
hetilap 5, vegyes tartalmu hirlap és folyóirat 9, lótól, valamint Moliére „Férjek iskoláját," „Nők Markusfalván meghalt. — Özv. Zeyk Dánielné,
összesen 15; ebből a fővárosra esik 2, vidéken 5 iskoláját" és „A nők iskolája bírálatát" Szász Ka- szül. Vay Katalin, az ősmagyar jellegü matrónák
városra 13, u. m.: Pancsován 1, Újvidéken 9, Ver- rolytól kiadásra ajánlják, melyek ennélfogva meg tiszteletreméltó példánya, e hó 16-án hunyt el
seczen 1, Zimonyban 1, Zomborban 1 jelenik meg. fognak jelenni a társaság kiadványában. — Ezután Nagy-Enyeden, élete 86-ik évében, számos családja
zárt ülés következett, melyben a pályázatok eredHorvát nyelven politikai napilap 1, hetilap
ményét döntékel. „A tragoedia elméletére" ki- körében.
4, vegyes tartalmu hirlap és folyóirat 16, összesen tüzött 50 aranyat, a beérkezett három mü kőzül
*#
21; ebböl Budapesten 1, Zágrábban 15, Kalocsán
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adakozás.

Nemzeti szinház.

Kedd, jan 24. „A porticii néma.11 Opera 5 felv. ZenéGoldberger Dávid 50 kr., neje Rozália 20 kr., leánya jét szerz. Áuber.
Mari 10 kr., Nuffer Jakab 60 kr., Nyevizánszki József 40
Szerda, jan. 25. „Az ördög naplója." Vaudeville 3 felv.
kr., Tóth Mihály 1 frt, Fiser György 50 kr., Verebes András Arago és Vermonn után ford. Egressy B.
30 kr., Jcruska Ferencz 40 kr., Zacsovics István 10 kr.,
Csütörtök, jan. 26. „Hamlet." Nagy Opera 5 felv. ZeJulkovios Vendel 10 kr., Kovács János 10 kr., Banyi András néjét szerz. Thomas A.
20 kr., Kovács János ifju 10 kr., Nyevizánszki István 10
kr., Andreka István 20 kr., Pivalcsik György 10 kr.

Laczházárol id. Galambos Antal jegyző és K.
Tóth Kálmán ref. lelkész által 35 frt 51 kr. —
Ez összeghez járultak:
Perselygyüledék 1870. decz. 31-ik napján 17 frt 80 kr.,
egy névtelen 1 frt, Józan Ignácz főbiró 50 kr., Gere Pál
1 frt, a molnár ezéh 1 frt, temetési egylet 2 frt, kovács és
asztalos ezéh 1 frt, Barada Antal takács 1 frt, Halai Sándor
40 kr., Cs. Kis Sándor 10 kr., Galambos Antal föjegyző
1 frt, Huszár Istvánné 1 frt, Kovács Imréné 1 frt, Bolyó
István káplán 70 kr., özv. Szabó Jánosné 1 frt, Ásók András
35 kr., Besenczi János 40 kr., Józan István 1 frfc, Szabó
Imre 1 frt, Szödi Antal 1 frt, Tuba Antal 16 kr., ifj. Tuba
Antal 10 kr., Szecsei József 1 frt.

Pestről Csigaházy Ede által a Julier Eva
asszonyságnál összegyűlt társaság adománya 1 ft.
— Az egyes adakozók nevei:

Julier asszonyság 2 frt, Antolovics assz. 1 frt, Hickade
Anna 20 kr., Bucsiné assz. 20 kr.,,Farkas István 30 kr.,
Gabrovics Emil 10 kr., Burchardt Anna assz. 10 kr., Nagy
Lajos 20 kr., Bucsy Antal 20 kr., Neuschl Antal 1 frt,
Bokody C. úrhölgy 10 kr., Kirschner 20 kr., Bertók S.
czimbalmos 60 kr., Csigaházy Etelka 20 kr., Csigaházy
Aranka 10 kr., Csigaházy Ede 50 kr.

Szentesről a kereskedő ifjak által jan. 14-kén
rendezett jótékony czélu tánczestélyének tiszta
jövedelme a fölül fizetésekkel együtt 48 ft. —
Ez összeget a következő számadással vettük:

A tánczestély rendes bevételeiből a kiadások levonása
után fennmaradt 16 frt. Ezenkivül következö felulfizetések
történtek: Jureuák Ede 10 frt, báró Mossburg Sándor 10
frt, Pokomándi Gábor 2 frt, Fried Zsigmondné o frt, Czukor Ádámné 2 frt, Weisz Jakab Szegedről 2 frt, Bornstein
József 1 frt, Walther Loránd 1 frt, Weinman B. 1 frt. —
Riímlofsky T. ur a termet e czélra dijtalan engedte át.

Szatmárról Várnay Fábián és Klein Sámuel
színigazgatók által a jan. 5-kén tartott jótékony
«lőadás jövedelme 25 ft.
Megyésről Puliczer Ferencz által 60 ft.
Ez összeghez járultak:

— Török János. Eredeti dráma 5 felv. Irta
Szigligeti. A történelem tragédiái tárgyat adott
költő közére Török Jánosban, ki féltékeny dühé
ben lovagkori itéletet tart, talán ártatlanul gya
nusitott neje fölött, s azt lefejezteti. Szigliget
azonban, talán kerülni akarva az Othollóval vált
hasonlatot, kisszerű polgári drámát csinált bolőle
történeti háttérrel. A történetet meghamisitotta
megmentve a nőt a haláltól s helyette a férjet tévé
őrültté a különben ügyesen vitt katasztrófa leik
rázkódásai által. A mű technikájában Szigliget
ügyes kezével találkozunk. A elsö felvonás (az
expositió) nagyon érdekesen indítja meg a cselekvényt s az utolsó felvonás (a katasztróf) érdekfeszitőleg viszi a megoldásig. A közbeeső három
felvonás azonban egy törvényszéki vagy esküdtszéki tárgyalás aprólékoskodásával s majd vádló
majd mentő körülmények örökös váltakozásává,
bonyolítja s oldja az ügyöt, melyből egy nagy
drámai cselekvény és erős szenvedély lüktetése
nem tud kiérzeni. A néző megunja e fárasztó, de
sehol nem megrázó vallatási processust. A darab
legjobb alakja egy mellékszemély, a korrajzi beessél biró Balassa Menyhért; de ő is csak fellépésében köti le az érdeket s marad hü magához;
utóbb azonban kiesik sodrából s elernyed. Az előadás is a darabhoz volt mérve; egyes jelenetekben
kiemelkedett, átalában a darab színvonalán maradt.
A hatás is annálfogva nagyon középszerű. Török
János alig lesz hosszu életü a szinpadon, s ha Szig"igeti szinpadi jártasságáról tanuságot tesz is, nem
alkalmas szaporitani a nagy érdemü iró koszoruit.

Elöfizetési fölhívás

Pulitzer Ferencz gazdatiszt 5 frt, N. N. 10 frt, Kontsics Pál ügyvéd 5 frt, Sovány András közpolgár 1 frt, N.
N. 1 frt, Pap Endre 3 frt, Turbók József 20 kr., Molnár
Ignácz 1 frt, Fiola Pál 20 kr., Gyánó István 20 kr., Marton
Antal 1 frt, Najmajer József 20 kr., Német János 80 kr.,
és
Sajmos Ferencz 20 kr., Tót Jakab 20 kr., Molnár Pál 20
kr., Szalai Antal 20 kr., Madarász János 3 frt, Hirsch Ferencz 1 frt, Krausz 1 frt, Schmidt József 1 frt, N. N. 30
kr., Tamási mester 20 kr., Szigvart Ignácz 3 frt, Fischer
Lipót káplán 1 frt, Mihályfy Lajos 1 frt, Behr Gusztáv 1 frt,
1871-dik évi folyamárat
Koncz Lajos 50 kr., Kis Adolf 49 kr., Seimetzer Lajos 50
kr., Szabó Imre 50 kr., Burkusgyülölő 40 kr., Hirsch Pál (Ismeretterjesztő és politikai hetilap. — Számot eredeti
20 kr., H. L. 20 kr., Bertics Antal tanitó 50 kr., Benczén képpel illusztrálva s „Országgyülési Beszédtár"-ral s
N. N. 1 frt 20 kr., Sekök István öreg béres 20 kr., Gruber
más rendkivüli mellékletekkel bővítve.)
Ferencz birkás 30 kr., N. N. Benczén 1 frt, Pirkhofer
András 30 kr, ifj. Kovács Ferencz 1 frt, Nagy Ferencz 20
Ir., Trombitás István gépész 50 kr., Angyal Sándor 50 kr.,
Csallány Lajos 40 kr., Hets Károly 5 frt, Pirkhofer 50 kr.,
Varga István 1 frt, Hirsch Simon 1 frt, Vég István 1 frt,
Postán küldve vagy Pesten házhoz hordütva.
Molnár István birkás 40 kr., Jenvai 10 kr. Toldalékul egy
kedélyes társaság 71 kr.
A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok
együtt:
Sárospatakról az olvasókör tngjai által 31 ft.
— Az egyes adakozók nevei:
Egész évre (január—deczember)
. . . . 10 ft. — kr
5 » — »
Ambrus Mór 1 frt, Árvai József 2 frt, Bod Károly 50 Félévre (.január—junius)
kr., Bodor István 1 frt, Burger Ábrahám 1 frt, Bukovec'.ky
Csupán
Vasárnapi
Ujság:
József 1 frt, Emődi Dániel 1 frt, Géreez Károly 5u kr., He. . . . 6 ft. — kr.
gedűs László 1 frt, Ivánka Sámuel 1 frt, Kantha Géza 1 frt, Egész évre (január—deczember)
3 » — »
Kérészy István 2 frt, dr. Klein Zsigmond 1 frt, Kis Ferencz Félévre (január—junius)
1 frt, Lehoczky Ignácz 1 frt, Lengyel Pál í frt, Morvái

A VASÁRNAPI UJSÁG
Politikai Újdonságok
Elöfizetési föltételek:

Csupán Politikai Újdonságok:

tály 1 frt, Tatár Lajos,50 kr.^ Terhes Barna 1 frt, Veinréb
Jakab 50 kr., Wohl Áron 1 frf, Zágróczki Gyula 50 kr.,
Zombori Emőd 50 kr.

Székes-Fehérvárról Kovács Sándor ref. tanitó
által a „Tóvárosi olvasó-kör" 20 ft.
A III. közlemény összego 231 ft. 41 kr.

Egész évre (január—deczember)
. . . . 5 ft. — kr.
Félévre (január-június)
2 » 50 »
C5T* Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy
tisztelet-példánynyal kedveskedünk. — Á pénzes levelek
bérmentes küldése kéretik. — Az eddigi czimszelvényekböl
egy-egy darab szives beküldését kérjük.

A Vasárnapi Ujság és P. Újdonságok
kiadó-hivatala Pest, egyetem-uteza 4. sz. a.

HET1-NAPTÁ
Hónapi-é
hetilap

Katholikus és protestáns
nnplar

Jan uár— Feb ru ár
', Yf.*ar jj A 4 Szál. Ferenc A 4

29
30 • Ilútí'ó ' Martina szüz
311 Kedd jNoloskai Péter
1 Szerd. i Ignácz püsp.
* Cs«t. (iyerfy.sz b.a.
8 Pént. Balázs p.
4, Szóm. ,Izidor, András

Valér
Adelgunda
Virgil, Gilla
j Brigitta
B
ii
Gyért sz.b.a.
i Balázs
Izidor

Ilold változásai.

naptár

Izraeliták
naptara

Jan. (ó)

Tebat R.

V Triód.
Athanáz
Makár ap.
i; .thym
Maximin
Timotheus
Kelemen
Holdtölte

még szárnypróbálgatásnak is gyönge.
— T -Földvár. K. K. Az ismeretterjesztő czikk egyes
érdekes adatokat tartalmaz ugyan, de hosszadalmasan van
tartva. Egészben nem közölhetjük, de egyes részleteket
szivesen felhasználnánk belőle.
— Bécs. W. Bécsi tárczaleveleket szivesen közölnénk,
de csak tartalmasbakat a most küldöttnél. Ugynevezett
„tárcza-csevegésekre" tért nem szakithatunk, az a könnyedebb szerkezetű divatlapokba való.

SAKKJÁT ÉK.
583-ik sz. f. — Tivendell H.-tól.
(Casselben.)
Sötét.

c

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

Az 578-ik számu feladvány megfejtése.
(Bajer Konrádtól Olmützben.)
Világos.
Sötét.
1. Vh7-hl
Kei—d5:
2. Vhl—al
tetsz. szer.
3. V«l — d4 vagy eö-tön matt.
Helyesen fejtették m e g : Veszprémien:Fülöp József.
— Harasztiban:gr.Festetics Benno. —Miskolczon: Czenthe
József. — Jászkiséren: Galambos István és László. — NagySzalontán: Kovács Albert. — Pesten: Beck Dénes. — Sárospatakon : Géreez Károly. — Petéesen: Rády György. — A
pesti sakk-kör.

Nyiit-tér.
Legolcsóbb politikai napilap.

„GYORS-POSTA."

Félévre 6 frt, negyedévre 3 frt, egy hóra 1 frt.
Majdnem kétezer előfizetővel indult meg az
uj vállalat, a mi — a viszonyokat tekintve — bizonyára rendkivüli jó eredmény. A mellett bizonyít,
hogy egy ölcsó kis politikai napilap nálunk ma már
életszükség. A „Gyors-posta" rajta van, hogy e
szükséget megszüntesse s röviden bár, de mindont
közöl, a mi honn és künn nevezetes történik. A
•satatér és az országgyülés első helyen állanak;
mellettök és köréjök csoportositvák a közélet mindennemü és fajtáju eseményei. Ad koronként térképe-

'et és más időszerű mellékleteket. Gazdák, iparosok,
ügyvédek, lelkészek, tanitók s más kevesebb költséggel vagy idővel rendelkező egyénekre nézve
negbecsülhotlen az ily vállalat.
A pénz a kiadóhivatalba (egyetein-utcza 4. sz.)
izimzendő.

TARTALOM.
Nap
hossza
f.

kél

Hold
nyüg.

hossza

p.
p.,o. p. ó. p. f.
k. 7
309 10 7 33 4 55 48 25
X
310 l l
32 4 57 60 42
9 Xyiofor. 311 12
31
72 33
10 Habakuk 312 13
29
84 31
313 14 7 28
11 Hebron
96 39
12 Henoh
314 15 7 26 5
108 87
!
13 S. Besel.jSlö 16 j7 25 5
121 35
5 •én 8 óra 18 perczkor délután.

HIRDETÉSEK.

Szerkesztői mondanivaló.

Péntek, jan. 20. Először: „Török János." Eredeti dráma
A franczia foglyok és sebesültek javára.
— Nagy-Szelezsén. B. L. A beküldött költemény
III. közlemény. A „Vasárnapi Ujság" szerkesztő- 5 felv. Irta Szigligeti.
nyelve elég csinos, mi a fordítás érdeme. Tartalma sem épen
Szombat, jan. 21. „Dinorah." Opera 8 felv. Zenéjét silány, de nagyon köznapi, prózai, alantjáró; költői emelségéhez beküldetett:
szerz. Meyerbeer.
kedettség nincs benne. Hasonnemü költeményeket, mint pl.
Zselizről Barsmegyéből Goldberger Dávid
Vasárnap, jan. 22. „A farsangi iskola." Vigjáték 4 Petőfinek „Ha férfi vagy, légy férfi" czimü darabját csak a
által a kerekudvari-zselizi pusztai szeszgyár felv. Irta Vahot Imre.
valódi költöi szellem s alakitó erő mentheti meg a rideg
Hétfö,3&n. 23. Másodszor: „Tőrök János." Eredeti dráma didaktika szárazságától.
munkásainak adománya 4 frt 90 kr. — Ez ösz5
felv.
Irta
Szigligeti.
szeghez járultak:
— V. A. Akkor voltam. . . . Kezdetleges kisérlet, mely

kél I nyüg.
ó. p.
l l 27
0 3
0 37
este
1 54
2 46
3 47

ó. p.
1 12
2 16
3 28
regg5 16
6 8
6 54

Faidherbe 'ábornok (arczkép). — Visszatéréskor. —
Belfort s a keleti harcztér Francziaországban (képpel). —
Egy halálra hurczolt frane-tireur (képpel). — Appony-vár
romjai (képpel). — A porosz király a saint-germaini terrasszon (képpel). - A ház asszonya (foly.) — Az épületek
tovább tolatása Amerikában (ábrával). —Franczia csatadal.
— Egyveleg. — Tarnai: A magyar hírlapirodalom 1871ben. — Irodalom és művészet. - Közintézetek, egyletek. —
Mi ujság? — Adakozások. — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Nyilt-tér. — Heti
naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-utcza 21.sz.)

Még csak rövid ideig

50%-kaI olcsóbban, mint akármely itteni más vászonkereskedésben
az elsö és legnagyobb

amerikai fehérnemüek gyárának

SZIRMÁK J. FIAI

arany-, ezüstés

fiók-üzletében

[drágakő-ékszer-üz léte Pesten,

Végleges kiárusítás.

legfinomabb

Pesten, régi posta-utcza, Szentkirályi-féle ház.

Rumburgi vásznak ársorozata:

1800 végK % széles 54 röfós rumburgi vászon, egy db. ára csak: 20,22, 25, 2 8 - 3 0 ft.
'
a legfinomabb férfi ingekhez.
50
»
rumburgi
vászon 18,20,22ft.(l 7 női inghez) igen ajánlhat.
2000 »
40 » rumburgi vászon 12, 14, 15 fc. a legfinomabb (párnahó1500 »
jakra vagy 12 nöi inghez).
36 » rumburgi dupla ezérnavászon lepedők s lábravalókra 9,
1200 •»
10, l l ft. lefinomabb.
30 » rumburgi fehéritett bőrvászon 8, 9,10,12 és 15 ft. a leg5000 »*/«,*/«
finomabb.
50 » rumburgi vászon, finom férfi s nöi fehérnemühez 25, 28,
8000 »
"A
30, 35 és 40 fr., legfinomabb.
Rumburgi lepedővászon •/«, '/«, "/« széles 8 rőf hosszu, varrásnélkül 6 ft. 50 kr.
egy vég: 18, 19, 20 ft. a legfinomabb,
vászónesinvat */, széles 3') rőfos fehér, keskeny és széles; zsinóros-damasz
legfinomabb ára csak 7, 8, 9, 10, 12, 14 ft.
8000 tuczat rumburgi vászon fehér zsebkendő 1 tuczat ára: 1 ft. 80 kr.,
2, 2.50, 3 és 5 ft. a legfinomabb. " ^ H
Rumburgi vászon zsebkendők, mosható, burnótozók számára, 1 rőf nagyságúak 1
tuczat ára csak 3 ft., 3.50 és 4 ft. a legfinomabbak,
bőrteriték készületek, u. m. 1 abrosz s 12 csemege-kendő, minden megkivántató színben 5 ft., 5 ft, 50 kr. és 6 ft. a legfinomabb,
gyapjú ágy-és asztal-készület, damasz, a selyemhez hasonló, minden megkivántató színben, ára csak 12, 18 és 15 ft. a legfinomabb.
1 tuczat damasz törülközőkendö ára csak 4.50, 5, 5.50, 6 és 7 ft. a legfin'
1 tuczat damasz asztalkendő ára csak 4 ft., 4.50, 5, 6 és 7 ft. a legfmom.
asztalkészület, damasz 6 személyre, ára csak 5, 6 és 7 ft. a legfinomabb,
asztalkészület, damasz 12 személyre, ára csak 10, 12,14, 15 ft. a legfinom.
abroszok, fehér és színesek, % széles l.öu, 1.80, 2 ft., ' % széles 2, 2.50ft.,
l2
/« széles 2.50 és 3 ftr. a legfinomabb.
Angol damasz-chiffon b/t széles 30 rőf, férfi ingekhez, ára csak 8, 9 és 10 ft. a legfin.
2000 vég kanavászon, szines, 7, 8 és 9 ft. a legfinomabb.
Férfi flanel ingek, minden színben o'/s és 4l/i ft.
Orosz prémes-nadrágok, legujabb 2.50 kr.
Női pikét- és zsinóros-barchet-corsettek legfinomabb 2l/«, 8'A ft.
Női pikét- és zsinóros-alsószoknyák hímzettek s csipkések legfin., ára csak 3.50 4 ft.
Női zsinóros barchet lábravalók legfinomabb 2 ft,, 2.30 kr.
Rumburgi férfi ingek (a nyakterjelme megkivántatik) 1.50, 2, 2.50, 3, 4 és 5 ft. a legfinomabb redőzött mellel.
»
lábravalók, ára csak 1.20, 1.50, 1.80 a legjobbak, német, magyar és franczia szabásra.
Chiffon férfi ingek betétmellel 1.50, 2, 3 és 4 ft. a legfinomabb.
Chiffon férfi ingek estélyek s bálokra franczia hímzésű mellel 5, 6, 8, 10, 12 és 15 ft.
a legfinomabb.
Férfi szines ingek, legujabb franczia mintára ára csak 1,50, 1.80, 2, 2.50 kr.
Rumburgi nöi ingek simák 1.50,1.80 kr., csipkével 1.80, 2, 2.50 és 2.80 hímzéssel.
»
schweitzi női ingek gazdag ránczszegélylyel, ára csak 2.50, 3 és 3.50 alegf.
Rumburgi ,.Marien" nöi ingek 2, 2.50, 3, 4 ft. a legfinomabb.
„Eugenie" női ingek 2, 2.25, 2.80, 8 50 kr.
„Charlotte" nöi ingek legujabb mintájú, áthuzattal 2.50, 3, 3.50 kr.
»
női ingek szivalaku mellel, legujabb minta, 3.50, 3.90 ég 4 ft.
Női chiffon lábravalók szegélykékkel s csipkével 1.80 és 2 ft., hímzéssel legfinomabb
2.50 és 3 ft.
Női corsettek simák 1.30 kr., szegélykékkel s csipkével 1.80, 2 ft.. díszítéssel 2.50 és
3 ft., hímzéssel legfinomabb s legujabb 8, 3.60, 4 és 5 ft.
Női szoknyák simák 2 és 2.50 kr., szegélykékkel s csipkével 2.50, 3 és 3.50 kr.,uszályszoknyák 4, 5 és 6 ft. a legfinomabb.
Női fodrász-köpenyek vagy pongyola-Öltönyök gazdag hímzéssel, ára csak 4, 5, 6 és
8 ft. a legfinomabb.
951 (6—10)
50 forintnyi összegek vasárlók egy sávolyos szövetü asztali keszletet
(6 személyre) ingyen kapnak.

P T Árjegyzékek, részletes vászon-iiiustra-gyüjteménynyel
együtt kívánatra mindenhová megküldetnvk.
Az áruk szétküldése bármely irányban postai vagy vasuti utánvét,
vagy a pénzösszeg beküldése mellett gyorsan és pontosan eszközöltetik.
A megrendelő leveleket kérjük ekép czimezni:

Az amerikai vászon- s kész fehér nemü ek raktárának
A pesti hazai elsö takarékpénztár egyetem-utczai épületében létezik
a legnagyobb választéku magyar s nóaiet

kész férfiruha-raktár
bámulatos olcsó áron.

U 2 y a n o t t mindenféle megrendelések elfogadtatnak s 24 óra alatt
elkészíttetnek; a t . c z . közönség szives figyelmében ajánlják magukat

Szabó és Ruska
szabó mesterek.

kigyó-utcza 1. sz.
BG~ Kivonat a nagy árjegyzékből: * ^ Ü

3 próbás

azaz

188 karátos
aranyból.
kt

_
Hiteles próbával ellátva.
72 ft. —fartólés félj.
Gyermek fülbevalók 1 ft. 70 krtól és félj. 12 evőkanál.
24
12 kávéskanál
Fülbevalók gömbö50
7
1 tejmérő .
5
lyűek . ,
9
1
főzclékes
7
Fülbevalók hosszuk
18
1 levesosztó
50
2
Keresztek
Keresztek zomán1 » 20 » y »
Csattok
czal nyakba . . . 1
2 » 50 » » »
o
Ing-gombok
Emlék gyűrűk felNői gyűrűk jó kővel 2 » 50 » » »
irással
1 » 25
Női pecsétnyomó
Gyermek
játékok
.
1 » 75
gyűrűk
4»—
» » »
Óralánczok . . . . 2 » 50
Karika gyűrűk. . . 8 » 50 » » *
Karpereczek . . . . 2 » 50
Férfi gyűrűk pecsét
Garniturok (Broche
nyomó forma . . 6 » — "
» »
és függő)
6 » —
Nyakkendő tűk . . 6 » — » » »
Thea szűrők . . . . 2 » 50
Nyaklánczok, kereszt
Czukor fogók . . . 4 » —
vagy metállhoz. . 6 » 50 » » »
Keresztelési és bérMetóllok
6 » — » » »
málási emlék kéMelltűk (Broche) . 6 » — » » »
pek
2 » 50 » »
Garniturok (Broche
Só- és borstartók
és függő)
15 » — » » »
együtt
7 » — »
»
Karpereczek . . . . 18 » — » » »
Gyermek evőeszköÓraíánezok rövidek 24 » — » » »
zök t o k b a n . . . . 5 » — » »
Óralánczok hosszuk 28 » — » » »
Varró eszközök
3 (13) próbás ezüstből.
tokban
5 » — » »
Mataillok felnyüós. 1 ft. 20 krt. és félj.
Poharak
7 » — » »
Gyűszük
— » 60 » » »
Czukor edények . . 6 » — » »
Csemegekések . . . — » 60
Nehezebb arany és ezüsttárgyak, u. m. lánczok, garniturok, evőkészletek,
6, 12, 24 személyre, a munka különfélesége szerint, gyártási áron számittatnak.
A fantasie-darabok, finom drágaköves tárgyak, Loius Laine legujabb rajzai
után vannak dolgozva.
Cserénél, az arany vagy ezüst egyenlő finomsága mellett, csupán a munka
Kijavitások, czimerek, betük metszése kőbe vagy aranyba gyorsan eszközöltetik. — Saját használatunkra vásárlunk gyémántokat, gyöngyöket, szines köveket,
ócska aranyat és ezüstöt.
Arany-ezüstpénzt, bel- és külföldit beváltunk a napi árfolyam szerint.
Vidéki megrendelések a szokott módon pontosan teljesittetnek, és nem tetsző tárgyak másért becseréltetnek.
955 (7 — 12)

Több mint 25,000 sorsjegy,számtalan nyeremenynyel együtt
szolgáltatott már ki általam a részletfizetések által biztositott fe éknek;
ajánlom tehát az alább következő, - az állam által biztositott, legjobb
alapokra fektetett s jelentékeny nyereményekkel felruházott

sorsjegyeket,
részletfizetés mellett

1870-ki magyar sorsjegyek évenként 4 húzással 5 ftjával 24 részletbon.
1864-ki államsorsjcgyek
»
5
»
6 » 25
»
1860-ki 5 % államsorsjegyek
»
2
»
b » f
'
1854-ki 4 % 250 ftos sorsjegyek »
2
10 • ™
8
Credit sorsjegyek
»
*
"
" Ib
1839-U Rothschild sorsjegyek, melyefeneK
egészben még csak 5 huzása leend, s_ez idö
afatt azok okvetlen ki fognak huzatm
25 » 32
»
1839-ki Rothschild ötödrész sorsjegyek
8 » 20
Orosz 5 % 100 rubel sorsjegyek
lb » ^u
»
Minden részvevő az egész nyereményre játszik, s az illető soreiegy bármikor átvehető.
«T. ,,••
j 1/ w
J &
' g£g- térvények, minden sorshúzásra. — Vidéki megrendeléseknél, a S e t f i z e t é s i összegek - postautalványig•küldendők.
Üevnökök a vidéken, kik ezen üzletág átvállalásával illö dij mellett foglalkozni kivánnak, - tisztelettel kéretnek, hogy fölszerelt irásbeli nyilatkozatokkal hozzám fordulni sziveskedjenek.

pénzváltó irodája Pesten, Dorottya-utcza, Lloyd épület

Bevásárlása s eladása mindennemü részvényeknek,
járadék-, földtehermentesitési-, szőlő váltsági
kötvénvek elsőbbségi kötelezvények, záloglevelek és sorsjeeveknek, arany- s ezüst pénzeknek. - Értékpapirokra pénzbeli
aRn
960 (9—0
előlegezések adatnak stb
' ^

66

A süketség gyógyítható!

Végeladás.

Várady Károly háztulajdonos ur a már 21 év óta birt üzleti helyiségeinket, melyekért
utóbbi 2 7 4 0 ft- évi bért fizettünk, egy utczai kis bolttal és egy udvari szobával megnagyobbitván, az évi bért hallatlan mesés összegre, ugyanis 10,500 ffra fölemelte, s ezen
szörnyü áron Ádám és Eberling czégnek bérbe adta. Ezen körülmény kényszerit bennünket

Azon legfényesb eredményekre támaszkodva, melyeket gyógyszeremmel ezeddig
elérni szerencséin volt, — a leglelkiismeretesbben ajánlhatom azt: nagyothallás, fülzugás és fölfolyas ellen. — Egy adag ára
5 ft.
984 (4—9)
íBST* A megrendelő levelek ekép czim*
zendók:

czimzett, kigyó-utcza és városháztér sarkán levő legnagyobb

vászon és kész

fehérnemű-raktárunkban

a lehető legjutányosabb árakon végeladást rendezni.

996 (2-3)

HUGMAYER és MICHAILOVITS.

Játék-szelenczék klsorsolása.
Huzás: 1811. ápril elején.

Louis Oelsner, Berlin

(Neue Schönhauser-Strasse Nr. 12.)
Csász, és kir. engedélyezett egyetlen patkány- és féreg-kiirtó
szer. Ára egy bádogszelenczének 1 ft. o. é»
,w~_ A legkisebb megrendelés is rögtön
teljesitettetik akár az összeg beküldésekor,
a kár utánvét mellett.

Reisz és fiai,

az első magyar kir. engedélyezett gyára az
apróférgek kiirtására szükséges vegytani
készítmények, Pesten, király-utcza 46.
szám alatt.
983 (5—20)

Kereskeűő-tanoncz kerestetik.

1 sorsjegy ára 2 forint, 12 sorsjegyé 20 forint megrendelhető:
939 (2-2)
Heller J. H. In Bern (Schweiz).

Két latin- vagy reál-iskolát végzett ifju kereskedő-tanulónak, Balasa-Gyarmaton felvétetik ülilován A.-nál', többi
szóval.

994 (1—2)

Hetedik kiadás

(magyar nyelven negyedik).

A nemi élet

titkai s veszélyei.

Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.

ÓVÁ§. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasitványaimmal szőrül szóra azonosak és saját nevem aláirásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen összetéveszthetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készitett Seidlitz-porok
minden egyes katnlyái, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmárkkal vannak ellátva.

Ára egy bepecsételt eredeti katnlyának 1 ft. — Használati utasitás minden nyelven.

E porok rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert más szerek között
tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél levő
hálairatok a legrészletesebben tanusitják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, emésztéshiány és gyomorhévnél; továbbá: görcsök, vese- és ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájásnál, vértódnlásnál, csnzos fogfájdalomnál, végül
bysterlára, bnkórra és huzamos hányásra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb gyógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről, kik, miután nálok minden
gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü háziszerhez folyamodtak, és ebben rongált
egészségöknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei gazdák, tanárok és hivatalnokok,
sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbulést, és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által állittatott helyre.

llaktárak a következő városokban léteznek:

JOZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-dik szám alatt
UHL JOZSEF (ezelőtt Steinbach) ur kereskedésében, gránátos-uteza.

Aradon: Tones és Freyberger* Illőkön: Kempner L.
N.-Becskereken: Weisz Her- S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J.
és Probst J.»
Kaposváron: Kohn Jak.*
mann és Deutsch testvérek.
Segesvárott: Teutsch J. B.
Baján: Michitsch István.
Kansán: Novelly* és Hege- N.-Kanizsán: Lowák Károly, Sopronban: Mezey A.
B.-Gyarmaton: Milován.
düs L.»
Rosenberg Fr.*, Belus, Ro- Szabadkán: Brenner J.*
Besterczebányán: GöllnerFr.* Kézsmárkon: Genersich A.
senberg <fej Welisch és Fes- Szegeden: Kovács A. és M., és
Beszterczén: Szongot G.
Kis-Várdán: Balkányi F.
selhofer.
Pfeifer S. és Társa.
Brassóban: Jekelius F.,*Schnei- Kolozsvárott: Wolff J.*,Binder N.-Károlyban: Schöberl C.
Seegszárdon: Braszay Mih.*
der F. és Eremias Döme.
C. H.« és Dr. Hintz G.
N.-Kikindán: Kisslingen Má- Sz.-Fejérvárott: Legman A.
Csaczán: Bentsath J.
Komárombau: Belloni A.*
tyás és Damjanovich Tódor.
Szentesen: Krengl.
Csáktornyán: Karass.
Kőszegen: Strehle F. X. és N.-Szebenben: Müller C. ésSzolnokon: Horánszky István.
Czegléden: Persay A. gy.
Briindl J.«
Szombathelyen: Pillich Fr.*
Sill Mihály.
Debreczenben: Gölti F. és Bor- Léván: Boleman E.
Tatában: Szenth Antal.
I
V
-Szt
Miklóson:
Pfneisl
M.
sos Fr.*
Losonczon: Geduly Alb.
Temesváron: Uhrmann H.
N.-Szombatban: Stanzel H.
Drttan: Braumüller.
Lugoson:, Schieszler A.
Trencsénben: Kulka J.*
Nyitrán: Otto Gusztav.
Eszéken: Letkitsch Illés, Thür- Magyar-Óváron: Antoni.
Újvidéken: Steffanovits L. és
Pápán: ifj. Tscheppen J.
ner J. S. fia.*
Maros-Vásárhelyen: Bucher Pancsován: Graff W. H. és Brammer Mór.
Egerben: Köllner Lőrincz gysz. M. és Jeney K.
Uughváron: Krauss Adolf és
Krcsadinatz.*
Esztergomban: Kégl Nándor. Miskolczon: Pasteiner Ferencz Pécsett:
Liszkay J.
Sipőcz
F.
és
Spitzer
Érsek-Újváron: Fogd A.
és Spuller J. A.
Váczon: Hufnagel József.
Sándor.*
Győrben: Kindermann J.* ésMitrovitzon: Kerstonosics A. Péterváradon:
Veszprémben: Ferenczy G.
Junginger.
Némethy P.
Móórott: Begna Adolf.*
Pozsonyban: Sóltz Rud., Pisz- Zentán : Wuits testvérek.
Gyöngyösön: Kocianovics.
Munkácson: Gottier L. és KosZilahon: Harmáth S. F.
tóry F. és Fischer J.
Gyulán: Ferentzy A.
tea baum N.
Zólyomban: Thomka L.
Rozsnyón: Posch J.
Hátszeg: Schnur F. J.
Nagybanyán: Haracsek J.
Rimaszombaton : Ilamalliár. Zomborban: Weidinger.*
JHdgyészen: Rausz J. özv.*
Nagy varadon: Jánky A.*
943(8-26)
Selmeczbányán: Dimak J.*
A * jegyzett firmáknál létezik még ezenkivül

a norvégia! Bergen városból való valódi Dorsch-májhalzsirolaj

raktára Is. — Ára egy üvegnek 1 ft. oszt. ért.
Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj mely minden töltés előtt
veptanilag megvizsgáltató és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el.-Ezen legtisztább és leghatályosb májhalzsir-faj a Dorschhalaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem vonatott,
hanem a bepecsételtEüvegekben
U T * folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a természet
Í Í A K Í ' V i? "• ~~
. V o r s c h - m í í J h a l z 8 Í I -olaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer a mell- és
tfldőbajokban, scrophnlns es rachilis, kötvény és csúz, Idült bőrkiütés, szemgyuladás, Ideg- és több más bajokban
legsikeresebben alkalmaztatik.
VV^ll • A
gyógyszerész Bécsben,
Október 1870.
zum „Storch" Tuchlauben. •

MOLL 4.,

Értekezések a nemzés és nemi betegségekről, az utóbbiak óv- és gyógymódjaival.
954(11—12)
Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. Bődet, lyoni orvos

ragályelleni legbiztosb óvszerérői,
a férfi és nöi ivarszerek boncztani ábráival.
Ára: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több;
utánvétellel 4 0 krral több.

Megrendelhető szerzőtől következö
czim alatt:

Dr. Eiber Gy. P.

Pesten, József-utcza 66-ik számu
saját házában.

Keresztelő készletek,

vánkos, zsubbony és főkötő bármely
színnel bélelve 12 ft., 15 ft.,20ft., 25 ft.
35 ftig.

Gyermek vászonnemü
minden áron

Tursch F.-nél

Pesten, váczi-utcza 19-dik szám.
Összes árjegyzék bérmentve.
910 (7—9)

Báli ruhák

Jutányos szükséglet! czikkek

mérték után készitve t

SO, 35, 40, 50, 60 forint és drágábbak.

Tarlatane fehér,

2 rőf széles, egy vég (191/. rőf) 6.40,
6.75, 8—10 ftig.
Ugyanez 6/» rőf széles, 1 vég (12 rőf)
3.50, 4.50, 5 ft.

Dohány-köWOk ktilonfélék
1.25, 1.60, 2.-, SLÍO, »•-,'
barna br<
6 it6 előkészülettől
p ,t,- u t tárcák aprópénz és bank3.30

Bőr-áruk.

Pesten, váczi-utcza, a nagy Kristóf
mellett,
C^F" Részletes árjegyzékkel bérmentve szolgálok.
973(7 8)

Régi pénzeket j

Régiségek és természetiek
irodája,

I

Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épületben, 14. sz. a.,

_ _ ' Újdonságok. ""11

iiol egy nagy választéku raktár mindennemü
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötökböl a legolcsóbb áron, ugyszintén egy nagy raktár ásványok, lepkék, bogarak, madárbörök, tojások,
szemüvegek is találhatók. 98$ (3—4)
Heckenast Gusztávnál Pesten megjelent
4s minden könyvárusnál és könyvkötőnél
kapható:

OLAJÁG.

s

| Elmélkedések,

j

fohászok és imák.
Hölgyek számára

olvasó- és imakönyvül
irta

TOMPA MIHÁLY.

|

Második kiadás.
j
Ksebkiadás. (358 lap) füzve
1ft.40 kr. i
Vászonba kötve aranyvágással
2 » 50 » |
Franczia bőrbe kötve kapocscsal 4 » — » i

A fogfájdalmak
minden nemeit, legyenek azok bármily hevesek, eltávolítja azonnal s állandóan

a Horn-féle LM on.

liogyha más szer már nem használ.
Egy üveg ára IO kr.
Főraktár Pesten: TÖRÖK JÓZSEF
gyógysz. király-utcza 7. sz. a. — Kapható
továbbá : Sztnpa gyógysz. szénatér és Skála
gyógysz. József-varos templomtér.
Bndán: Wlassek, Krisztinaváros, — s
az udvari gyógyszertárban.
Ó-Budán: Zboray és Eissdorfer — s
minden gyógyszertárban.
993 (1 — 5)

denmej

Titkos

^,

mM

Med. dr. Helfer Vilmos

Pest, király-utcza 27. szám Medetz-ház.
ban, I-ső emelet, délelőtt 7—9-ig, délután 1—4 óráig.
Ö ^ - Díjazott levelekre azonnal
valasioltntlk, « kívánatra a gyógyszerek is megküldetnek.
998(3-12)

Szép,
p, jó
j és olcsó!

j
Legujabb
nöi ruha-kelmék

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 gyógyit

nagy választékban
bámulatos
á é k b
b
á u l a t o s olcsó árért

Teljes ruhához való legszebb 10 és 12 rőfös kelmék csak 3, 4 , 5, 6 ftért;

ag

i

W0F Finom acél-áruk.

BOdronyból 45, 60, 85 kr, 1—5 ftig.
Kötés-tartók és szalagok 40, 45, Kis stivarhtisz!) lt fejtS-késecilcile
60 kr,' zöld selyem pzemernyök
> • n^'tircifc' acél' és bronoe kere30, 35, 50, 80 kr, 1.—,
40 kr. Zsebbeli-fogvíjók 10, 25 kr, ZsebtM kisek egyaguak 15, 25, 35,
tekkel 20, SO, 50, 80 kr, 1.-, 1.60,
Jó ruha és hajkefék 45, 70, 90 kr,
késsel és körömreszelóvel 75 kr.
kr, 1.—, több agunk 25, 30, 40,
2. - . 6.- lók Fzarvas és más l>6r1.16, 1.40, 1.60, 1.75, 2-pO
Varró-párnak és szekrénykék 50. 60, 70, 85, 90 kr, 1.—, 15.i,
30, C0 kr, 1.--, 1.50, 2.—, 3—»ftig10, 15, 20, 35, 60 kr, Henger alaku gép hajkeftK ».-,
valódi angol fajok 1.60, 2, 2.5(1 :;.
Ekszer-szel«rénykék 1.—, 1.50, Szerszám-kéíecekék ollót, kíiiönivc
50
síelőt, keaztyügombolót, fftHisztito
s i Síi'faV'táreák Osiieto'ők 75, 90 kr Kalkp és bársony-kefe* *». - 2. —, 3.—, 20 ftig.
75 kr 1
1 30
Tolletteszekrénykék tnkarrel 2.70
stb. tartalmazók 2.20, 2.50, 3 —
I
1 50 2.—, 2.50, finomak acél
3.30, 4.20, 6.—
3.50, 6 ftig.
.', bronce kerutekkol %•—, 1-50 Jó fogkefék 10, 15, 20, S5, 30, 40,
Fiókos-tükrök
1.30,
1.80.
finom
Vadászkések
vexir-csukóral 1.15. 2 .>'_ 3.-, 10.—
Körömkefék 25, 85, 45, 70 kr. 1 . 2.15, 2.00
2.50, S.—, kanállal t-t vil!:tv«
! * "'-o! niivartárak vállba fttggesit- LegflnomaDb
oaoutohouo
fésas
1.80,3.75,
4.5;l,
5. -, toi'-al .1; un
!,ít6k 25, 50, 75 szivarnak S.SO,
bontó fésSk 15, 20, 25, SO, 60 kr, W^ST Háztartási cikkek.
1.50,-2.-, a.50
. w 5 _ finomabbak 6—15 ftig.
.ürü
fésűk
15,
20,
25,
SO,
50
kr,
Kávé
és
thea-t&loák
25,
30,
60,
Vadász-tőrtik
és
kések
ÖK- szarv rs ó
Ciaar'ctte (papirszivar) t á r c á k
nyeles outó-fésflk 25, 30, 45 kr,
80 kr, 1.—, 1.50, (!._
láhnyelekkel 190, 2.20, 2.40, ir,
f_ 1.50, 2.—, 3.—,
.•ebbeli
és
szakálfésük
10,
15,
20,
Kenyér-kosarak
25,
35,
50,
60.
ijegfinomabb
aogoi
asztali-kések
<
Ti*r8k dohány-tárcák 45, 60, 85, !5 (30 kr, zíebbeli tttkröí-fésflk és
80 kr, 1.—, 1.50. 2.50
villák, tucat párja 5.30, 8.2Ö, !í.5(
kr 1.—, 1-50, 4.—
ke'fécskék 25, 40, 60, 80 ki, 1.—, Asztali késkosarak 50, 80 kr, 1.—,
10.50, 12.—, 13.50, elelintosoti
üuvfel-türeék legkülönbözőbb ki2.—, kerek gyermek-fésflk 10, 15,
2
i jelekkel 28.—
1.20, -.
• llitásuak és nagyságúak 30, ,40,
Kávé-örlök 1.—. 1-25, 1.70, 2.15. Pinom himzo-ollócskák 15,20,25, V
KéVéítoTOtvUó-tttkrok 40, 50, 4.50
'm 85 kr. 1.—, í.50,'2—10 ftig.
45, BO kr, 1.50
Vasy bankjegy- és váltótárcák
85 kr, 1.—, í.—, nagyitó OTegek- öyertya-eloltók 10, 20, 25, 30 k Női-ollók közópnagyságuak 25, 3
lakat nélkül 1.75, 2.50, 2.80, finom
kel 95 kr, 1.20, 5 ftig. raebboli Gyertya-takaritók
50, 60 kr, %.—, sn:ibasho>. vá
10, 15, 20
'•pukhafi rárakkal 3.50, 5.—, 6.—,
tokröcskék 25, 30, 40, 50 kr.
nagyobbak 60, 75 kr. 1.—, 1.5
45 kr.
7 —, 8—18 ftig.
Armee-ítazors legfinomabb angol Fixe bougies, gyertyabecsináiók
i.~, 3.—, több rendbeli muí-'s:
IX <sy részvény - tárcák lt.—,
borotvák 1.50, 2 —
euak finom birtokokban 4.50. 7.
4 12 20 kr.
5 — 25.—
Borotva-fenössijjalr. 45 . 6 0 kr, Aczél koppantók 25, 30, 45, C0 Lámpabél-vágó-oltók 25, 30, 35. 5ü k
"flav-táreák ügyvédek »sAmita
valódi Goldichm'.d
félék 1.—,
KulcS'lánczok, karikák és horííok J
, uo 7.50, 12.—
Éüeli"mécsek 7, 8, 20, 25, 40 kr. 15, 20, 35, 50, 60 kr, 1.—, 2.7./,-bl>c)i gyufatartók 1», Í0, Í0, DörisöÍJ és mosó ksztyfik és Gyorsforralók pléhból S5, 40, ' " Cnzma-felhuzók párja 60, 75 kr.
0,
75, DO kr, 1.—, S.—
kefék 40, 50, 60, 70, 90 kr, 2.—
5
Kalapfelfüggeszti horgocskák 20 kr
80* kr.
X61 k é z i t á s k i k mihden nagyi*- Finom reggeli czipök éB papu- Sárga
rézből 80 kr, 1.15, 1.50, 2.— Oainos kutyanyakravalók 50, 70, 90 kr
cuak acél keretekkel. 1.30,1.60,
OSOk pirj» ISO. 1.70, 2.40
1.80. 1.40
1 80 2.—, 5-50, finomabbak bfönise Kesztytt-gomiDOlók 5, 10, 15, 20 TojisfSzS fövenyórák 50, 00 k
keretekkel sat. 8.—, Í.50, S.«- 4—
Thea-BzilrBk 25, 40, 50, 00 kr, 3 ft
10
50 krig.
5.50,
z é r a a b e i ü z o - jgépecsk
Késfenők és élesítők 40, 85 kr, C5,
20, 25, 30 kr.
KörömvigÓ-oilók 40, 46, 60, 60;
-i
C
u k o r i c j a - m o r z s o l ó kíii
Fénykép-albumok. r e M t y ü ' ^ i t ó k SO, 30, 48,60 SaÚta-készletek fából ét siarobfil gópecskék
, roelyekkoí óránkén
40, 60, 85 kr, 1.—
1 mérőt morzsolhatni.
12 képnek 20, 40, 50 kr.
Butorporolók nádból 35, 60 kr, Amerikai minta szerint készült lí\60 80 kr, 1.—, 1.60, •íyukízemvágó kések 60 kr, 1.50
1.—
;,^ujBzertt lapos kulcsosaifiOkr.
2._ 5 . _
Tyuksíem-karlkak 2, 3, 4 kr.
Eoet- és olaj-tartók 90 kr, 1.50
90 kr, 1.80, 1.75, *.—,
50 kr,
S.~,
2.50,
8
ftig.
2.50, 8.-, 8.—
' Finom illatszerek. Pohár-tartók 2—8 jioliArnak sod- T ő r ö s (stilet) b o t o l t , knl«n-l
3.—, 3.50, 4.—, 5.—10.— __
bözó kiállitUuak 1.50, 2.50, 3.—, I
ronyból 40, 05, 85 kr, 1.—. fino4.505.-, 6.-, 8-85 ftig. BelWldi, franeia és angol szappanok
mabbak 2.30, 12 fHig.
3.50
3.50, 10 ftig.
2 6 10, 15, 20, 35, 60, 60, 75 kr, Dugóhnz6k 15, 20, 25, 80 kr 3.50 Francia ó r A K 36 óra hosszáig is
„_
Zene-albumok.
— fogvájók
uu e«-e 15,
-c 20
<,„ v..
„ « „ i "és
i. ííikoítóveí
f„llrnlt,flvel 6.50
mttvel
6.50
1—' 1.50
Fa
kr.
BiütosBági-líixlcwolr, melyek mü
.rHásuknál a ns/.ót kedvelt sena- 1 Borotváló-siappanok 25, SO, 60 kr. Palacktisztitók 15 kr, 1 ftig.
den közönséges aitoíakatnál alk»!- j
Cosmetíqus viaszhajkenoesök 10,16, Asztaltakarók 30, 40, 50, 70 kr,
•jbokkal lepik m«
mázhatok 75 kr, 1.50, 2.—
.al 10.—, 1Í-—
80 25, SO, 50, 60 kr, 1.— 1.Í0
1.—, 1.50, S. —, 4.50
Í ü vidék 1
i t i l m - f o f f a s o h kulonf> !o 1
I S . - , 14.—, Hajkenócsök é» olajak Sö, 50, 75, Oukorvágók 80, 60, 80 kr, 1.
2
foiakböl és vadkanfogakból ős."
16.—, 81.—
85 kr, 1.—, 1.50, 1.75, 2.—
1.60, 2.70
16.-, 20.-, 85.—
sz'eillitva 95 kr, 1.20, 1.70, vasból
„ t
r bajusípedrök 25, 50, 75 kr. Gnkorszslenozék fából pléhbol
összerakhatok 1.80, 2.75
stb. 66, 75, 80 kr, 1.—, ».—, 3.—,
g y i i r t i f e zsobben hordható
igen czélszerü védlegyver 55 kr,
Ércb'ntvény-tárgyak.
1.—, 1.50, 1.80
M S * 35, 60 kr,
A n g o l l í o x e r e l x 1.—,
1.10
Florentini modorban broncii c
J stb '2 50, 3.—, 3.50, 4—25 ftig.
».—,
*•—
Kéri meríyaíar'ó* 40, 45. 60, 75, " r ó t i p i s - c l i a i a a e l e o i a igen mv- \
o l EssboMuet
1 Jíöi nec*«8airek mindennemü var- ^ng
Angol
jMsoouquei
».—-,
.
.
—
láttató lattani találmány 50, 80 kr
u ó t t K»sbonqnet 50 88
90 kr, 2.50
ró himia «• horgoló eszközöket u t ót n.ott
K»sbonqnet 50, 88fa,1 . - , Asztali
1.80
gyertyatartók, párja 1.80,
f«Unlma«Ak változatos kiállítások1.50.
.
Angol
O-yJTOBcopolc , órdekf^
».—, 2.40, 8.70, 3.—, 6.—
Uo?ké^st 60, 80 kr, 1.-, 1.20, Belföldi ó»fran,U £ * • » > <
^ Kétágú
terméezettani mulattató tnrgy
gyertvatartók
párja
3.SO,
: \ „ ,00, • _ 3.—, 4.—, 5.—. kedveltebb nemei 86 kr. 1.8U.
kr, 1.30
1.50, 1.80, í. , »• ,
gj"ba-fn.tolők S5, 50 kr, 1 . - , 1.80, 4.50, 6.40, 6.60, több ágnak 11.50,
2.60
" C n o r i v o i r e , uj találminy, mely
SS ftig.
40, 60 kr, i.—
Omfatartók 45, 65, 76 kr, 1.—, 1.26,
^~ Doliányzóknak. , „Imspor
as ujjakról rögtön tisztítja le a I
il»nr, ezttít é. gyímtnt h»ipor 1
téntatbltokat 10, 15, 20 kr.
Í.60
M™ó * . pipere-»»ivao.ók 30 kr,5 füg Bamucészik
Jé tajtékbol készolt
25, 45, 60, 75 kr, 1.50 HHófec természetboen utánozva, bi
Tintatartók 50, 75 kr, 1.—, 1.50,
lói szép metazvényekkel , csino
10 fti ? .
ajándék 50 kr.
Különfélék.
Oratartik 75 kr, 1.20, 1.60, «.—, 3.— C » o d » - m a c l á v madarak énektí
DiS-tőrők a«ié'bó (!0. 90 kr, 2.40 Tollállványok 60, 85 kr, 1.20, 2.—
utánzó kis készülék 20 kr.
i'»pl6b«l készttH sipkák drbja 1.— TolWSriUők 70, 80 kr, 1.—, 1.50
IPecsü:e:ncl<5-í»ytlriili a -vizi
Nagyitó olTíUló-üTregek 50 kr, Levélnyomók 50, 70 kr, 1.—. 1.50, 3.— felsxivó rugany íoiecakévol 40 kr.
finonibb
éjjeli lámpák, szivar- ea dolidni/tartók
1.95, 2.40
C r a y o n s xiíiecliaiii<iue>* célkk
stb. különféle n«ineks»eii.
Nagyitó-üregek a va««on megbfrazaebbcli ótvok 12, 20, 30 kr.
TtljM Íróasztali készületek, 8—12 drb Bzertl
lásihoi 40, 90 kr, 1.—
Crayon mítraüícuse 45 kr.
Levél-mérlegek 60, 80 kr, 1.—, az Íróasztalra illő tárgyakat tar- C l i e s t p r o t e c t o a ? íngol lemoz
talma«ók 8.—, 13 50, 15.—, 18.—
5.40
m e l l m e n t í í l i a meghűlés ellen
•ipkák 30, 40kr. | Kézt-ltapiUOk
90 kr, 1.60, 2.Í0,
90 kr, 1.40, 1.80, 2,25
;hitó keleti paEugany-oikkek.
Angol-leggirvg,
l á b t y t i l i (Ca6.—
8.50, 4.60, 5.50,
laczk-pipák 8.!
Angol gyermek*zoptatóazüklk 25, 40 kr maschnik) városban és szabadban
TJtl-téntatartók
kettős
Urral
1.20,
8.50, 9.—
igen
ajánlandók
, börvászonbó!
1 _ , legújabbak, az anya mellét
B ^ t á l c A k pii>a..urkilóv»l 80 kr, j p 1.60,
^ | ».—
S kalonfélék 36, 40, 70 kr,
•Dária 4 frt fénye* bagariabörbül
termés»etbuen
utánzók
thS
6.6Ő, 7.50
Ll,
láb' T r ^ k é s z n ö gépecskék
^ " / " _ " _
5.25, ^ Angol d u g a s í z - t a l p a l i a
nföpárnák 3.50, *.av, O.ÍU,
belikbe rakhatók, nedvesség
párnák 6.—, 5.50, nyakpárnák 4.50
,"eo;
Vízmentes ágyfedők betegek és £>er- meghűlés ellen'mentők, pja45 kr.
mekek sz&mára 7*, 95 kr, 1.40, Tsohofen J. szab. t>iztoss&o;i
»»©bei uri vagy nöi ruhákba
1.70, 2.—, 2.80
varrva, ellenzik a benlévő
~ — «> kr, 1.—, 1.15
elveszítését és ellopását 25, 40, 50 I
1.80
tn eyerraekkotények bőr(Olyíoirs) Í.203.—,
70, 80 kr, 1.—
I
b l 176 Í60

Í

és mindennemü régiséget, drágakövet, !
lovagló és nyeregszerszámokat lófaka- j
i-ókkal együtt, arany ezüst és drága- 1j
kövekkel kirakva; továbbá gyöngyöt,
szineskövet, aranyat, ezüstöt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb áron.

betegségeket

Köt? és kéz.i-kaskák nádból és

ToUette-tárgyak.

Türscti F.-néi

fiPESTEN

Dorottya-u. 2. s«., a „tnagjw
király" stóllodával snemkoit.
AsztaH-oséngetyük 40, 50, 70 kr, Rugany tsö-öttonyok ujjakkal és fejfedóvel
10.50, 20.—, lovagló-köpe1.—, 1.50, nyomó készülettel 1.80.
nyek 15.—, 23.—
2.25, 3.50, 4.—, 4.50

<3u» választékban

y»bte a legfinomabb bársonyok- és fekete selyem-anyagok

Hamburger Adolf
üzletében,

Pesten, uri-utcza 3-dik szám, Söja kávéháza átellenében.

878 (2-3)

Elöíizetési felhívás

czimü hetilapra,

melv február l-töl kezdve jelen meg, és a nöi munkaképesités és
mu nka-felszabaditás ügyének lesz közlönye.

Elöfizetési föltételek:

Február-deczember(llhóra)

{£ *" 52

Február-junius (5 hóra)
Február—márczius (2 hóra)

M T Mustrák mindenfelé bérmentesen küldetnek, 8 megrendelések
utánvét mellett azonnal eszközöltetnek.
950 (10-10)
Asztal- és ágyteritök.

PJA

Nök

•

* " ™ "
"
"

Ovflitöknek
minden 10 példány után
' -J .»«_-^--.- ...c
*«o alólirott kiado-

A „Nök lapja" kiadó-hiyata!a,
(1-3)

(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám)-

68
Az osztrák-magyar államokban semmiféle verseny által eddig tul I
nem szárnyalt, — s sz iparmü-kiállitásokon áruczikkeinek szilárdsága, jóságs olcsósága végett a nagy ezüst jutaloniérenunel
kitüntetett

Fogl E. cs. kir. advari szállitó
elsö és legnagyobb

vászonáruk- s kész fehérnemttek
gyári főraktára Bécsben,

Karntoerstrasse

Erzherzog

Nr. 2 7.

Karl."

..znin

Eckgewölbe der Himmelpfortgasse
elad és szétküld bárhová levélbeli megrendelésekre, készpénz beküldése vagy postai
utánvét mellett — alább következő leszállitott ársorozat szerint teljes jótállással, s
tetemesen olcsóbb árakon mint az oly magasztalt 1Sff végkiárnsitások'^PS alkalmával. A háboru által a külföldre való kivitel lehetetlenné tétetvén, s hogy gyáram működését félbeszakítani ne legyek kénytelen, s hogy felhalmozott roppant
készletem eladása által gyáram s munkásaim fentartására minél több pénzforrásokhoz juthassak, ajánlom alább következő leszállitott árakat

a t. cz. értelmiség!

szives figyelmébe
1 tuczat vaszonzsebkendö 1.50 2 ft., Fényüzési férfi ingek müvészetileg vart
mellel (a nyakterjelme megkivántatik)
nagyobbak s finomabbak 2'/Í, 3'/a, 4, ő,
6, 7, 8,10 ftig.
6—8 ftig.

1 tuczat czérna-batiz-zsebkendA 5, 7, 1 vég 50 — 54 rőfös hasonlithatlan rum5
9—10 ftig a legfinomabb.

1 tuczat asztal- vagy törttlközö-kendo

bnrgi vagy hollandi (kézifonat /4
rőf széles) 20, 25, 30, 35,40, 50—60 ft.

Angol chiífon ingek gallérral vagy
a nélkül, a vászon ingeknél szebbek,
1 vászon asztal-készlet 6 személyre (l
(levélbeli megrendelésekhez a nyakabrosz ahoz illö 6 kendővel) 5,6, 8—10
terjelme csatolandó) 1.80, 2, 2.50, 3,
ftig.
3.50 krig, igen díszesek s pompásak.
5, 6, 7—9 ftig damasz.

Legjobb alkalom szerencsét csinálni!!

Csak 5 ft. felpénzzel egy sorsjegyre az utolsó húzásban 5000 ft. nyeretett, és
ezennel ismét alkalmat adok t. bizományosaimnak és a t. közönségnek risico nélkül
200,000 ftot, 150,000 ftot, 100,000 ftot nyerhetni, az által, hogy a magas m.
kir. kormány által kibocsátott és biztositott

magyar kir. dijsorsjegyeket

részletfizetésekre olyformán adom el, hogy minden részvevő az első részlet lefizetése
után minden húzásban résztvesz, és az utolsó részlet lefizetése után vagy a vevő
tetszése szerint előbb is

az eredeti 100 forintos sorsjegyet

kikapja, megjegyeztetvén, hogy már 1831. február 15-kén történik a huzás
200,000 ft. fónyereménynyel. Ezen sorsjegyek nálam jutányosán al pari-n kaphatók
csak 5% kamat hozzászámitásával, azaz:

10 havi részletben 10 ft. 50 krjával a részlet.
23
,,
,,
5 ltjával.
„

Ezen sorsjegyek szép játéktervük által jobban, mint minden más sorsjegynek
(különösen mint az 1839-ikiek) vannak kiállítva, minthogy nyereményeik adólevonás
nélkül fizettetnek ki, mig ellenben más sorsjegyeknél 158/o nyereményadót kell
fizetni; egy 1839-iki sorsjegy ma 700 ftba kerül, s vele 220,000 ftot lehet nyerni, az
adók levonása után marad 180,000 ft. Hitelsorsjegyeknél 40,000 ft. adó vonatik le s
csak ezen sorsjegyek mentek minden illetéktől, a miért is egy idő óta 10%-el felszálltak, de még jobban fognak ezután emelkedni.
8BF* ígérvények magyar dijsorsjegyekre. Huzás febr. 15-én főnyeremény 200,000 ft. 2 lt. és 50 kr. bélyegért kaphatók.

995 (2—6)

PORGES LAJOS válíóliáza
Pest, Dorottya-utcza 12. szám.

Dr. Paítison-féle köszvényvatta,

legjobbnak tapasztalt gyógyszer a köszvény s csúzok minden nemei, u. m. arcz-, mell-,
nyak- és fogfájdalmak; továbbá fej-, kéz- és térdkőszvétiy,tagbzakgatas, gerincz
és ágyék stb. fájdalmak ellen. — Egy csomag ára 70 kr., félcsomagé 40 kr., s kapható
Pesten: Törők József gyógyszerésznél, király-utcza 7-dik sz. alatt; Aradon: Brnckmayer F. szerb-uteza 1.sz.alatt; Pozsonyban: Hrnriri F.gyógyszerész; Temesváron :
Pecher J. tí. gyógyszerész; Makón: Weil Márkus; Budán: Pichler Viktor, udvari
gyógyszerész; Eperjesen: Schmidt Karoly, gyógyszerésznél.
914 (4—4)

1 O O O frt fogadásol!

1 vászon asztal-készlet 12 személyre Férfi gatyák 1, 1.50, 2, 2.50, 3 ftig, lo(1 nagy abrosz ahoz illö 12 kendövei
vaglószabás, magyar s franczia mintára.
10, 12, 16—20 ftig.
Vászon nöi ingek, simák 1.80, 2 ft., fihogy az egész birodalomban és sok más országban senki sincs, ki miként
1 vég 30 rőf szines ágyneműre valo 7,
nom hímzéssel 2 ft. 50 kr., sveiczi forma,
8, 9, 10—12 ftig.
egész uj szabás, hímzéssel 3, 3.50, 4,
5 ft, legfinomabb vászon s batizingek
lörőf szines matrácz-csinvat 2 matráczhímzéssel és csipkével 6, 8—10 ftig.
chronometer- és müórás SZEGEDEN szülővárosában
ra 6, 7— 8 ftig, egy rőfös s legnehezebbÉji
ingek nök számára, hosszu ujjal 8 ft. 12 éven át külföldön és a franczia Sveicz legjobb óragyáraiban az óramüvészet minden
»féle.
50 kr., hímzettek 5 — 7 ftig.
titkait magáévá tette, a hozzávaló gépeket beszerezte, és azután
i röf l'/j röfös bútor- vagy matrácz-csinMünchenben az elméleti és gyakorlati vizsNdi
labravalók,
vászon
perkál
és
barvat, rófe 75-90 kr.
gálatot addig még senki által meg nem közechetböl 2, 2.50, 3 ftig. hímzéssel.
lített fredménynyel letette volna; ki továbbá
30 rőf ágyneműre való fehér csinvat 9,
Nöi pongyola vagy éji korsettek perüzlete 22 évi fönállása óta annyi órát, és mindeze•;10—12 ft. darabja.
kál vagy finom barchetből 2,2 ft. 50 kr.,
ket, ujakat ugy mint javitásokat, saját találmányu
franczia
batizból
himzéssel
3.50,
5,
6
ft.
$ rőf kézi fonalvászon fehéritett, s fegépek és eszközök segélyével, 40 évi tapasztalás
héritetlen dupla czérna 7.50, 9.50, l l , Noi alsószoknyak perkál vagy finom
alapján, saját vezetése alatt oly jó állapotba helyezte,
és személyesen, a zsebórákat, függő vagy fekvő, egy13 — 15 ftig.
barchetből 4 ft., hímzés betétekkel 5,
szóval minden helyzetben és rázkódásokban oly
6—8
ftig.
1 vég 30 rőf Vi széles rambnrgi vászon
arányosan és pontosan szabályozva adta volna át
12, 13,15-18 ftig.
Nöi harisnyák vagy fér fi kapczák 1
a t. cz. közönségnek, mint azt ó tette, és jövőben is tenni fogja.
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tuczat ára 5, 6, 8 —10 ftig a legfino'l vég 38 rőf kreasz vagy gazdasági váAzonfölül
tőlem
minden
óra
vevője
egy
10
évi,
és
minden
javítás
megrendelője
5
mabbak.
szon 14, 16, 18—20 ftig.
évi irásbeli jótállásról szóló iratot kap, használati utasítással együtt.
Hogy i. mondottak folytán óráim minden tekintetben a legjelesebbek, legpontosab0—42 róf kitünő takács vászon finom Valódi franczia nöi térdharisnyák,
bak és legjutányosabbak, az nvigától értetik.
ágyneműre vagy 12 db. női inghez 14,
1 tuczat 14, 18, 21 ftig.
Igen gyakran ismétlődött utánrendelések és dicsérőlevelek cs. lt. katonai és polgári
15, 18, 22-24 ftig.
Finom hímzésű batizvaczon készüléegyénektől, valamint órásoktól, még fővárosokból is, bizonyítványok, bizonyitékok töménykek (nöigallérok és manschettek) 1
1 vég 48 röfös belga vászon 22, 25, 30,
telen száma, mik a mondottak igazságát megerősítik, nálam megtekinthetők. Segédek
készülék 2, 3, 4 ftig.
35 ftig kitünö minőségü.
nagy száma, kik nálam dolgoztak és tanultak, ezt szintén bizonyíthatják.
Arany- és ezüst órák, lánczok, a m. kir. ellenőri hivatal által megvizsgáltatvák, és
•Gallérok, legujabb forma 1 tuczat ára 2, Nél fflzönyök (Mieder) a derék terjelmej
megkivántatik 3, 4, 5 ftig.
minden nemben dús és legdiszesb választékban kaphatók,
3 — 4 ftig (a nyakterjelme megkivántatik.)
Férfi órák.
Frt.
Hőlgyórák.
" Frt.
Gyapot egészségi ujjasok (Jacken) 2,1
10—12 Ezüst henger-óra 4 és 8 r u b i n n a l . • 12—18
3, 4 ft., selyem 6, 7 ft., prémezett vagy [ Ezüst henger-óra 4 rubinnal .
Rnmbnrgi vászon férfi ingek (a nyak»
»
ugrólappal
12—13 Arany henger-óra 4 és 8 rubinnal . 2 5 - 3 0
terjelme megkivántatik 2, 3. 4, 5, 6 ft. szövött lábravalók 2, 3, 4 ftig — kösz»
»
arany szegélylyel,
»
detto, zománezozva . . . .
31—36
vény ellen.
a legjobbak.
ugrólappal
13—14
»
detto, arany fedéllel
. • • 36—40
»
»
8 rubinnal . .
15—17
»
detto, íománezozva gyéMagyar királysági levélbeli megrendelések készpénzbeküldése vagy
v
»
dupla tokkal
15—17
mánttal
42—48
postai utánvét s teljes jótállás mellett a leggyorsabban eszközöltetnek.
»
»
krlítályüveggel.
15-17
»
detto, kristály-üveggel
• . 42—45
A levél czime:
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» horgony-óra 15 rubinnal
16, 18—20
»
detto, dupla tokkal 8 rubinnal 45—48
» horgony-óra dupla tokkal . 18, 20 24
»
detto, zománezozva, gyémánttal 58—65
» angol horgony-óra kristály»
horgony-óra
45—48
üveggel
19, 20—24
»
»
kristály-üveggel 56—60
Kárntnerstrasse IVr. 27.
» ugyanazok dupla tokkal . . 23—28
»
v
dupla tokkal . 50—56
» tábori horgony-óra dupla tokk al 22—28
» detto, zománezozva gyémánttal 70—80
^,
50 ft. erejéig vásárlóknak egy kitünő szép asztalterítő s nadrágra
» valódi horgony remontoir fül0 V ~ Serkentő, órával együtt 7, mely
való gyapjukelme ráadásul adatik.
nél felhúzható
28—30 gyertyát is gyujt 9 ft., 8 napos 13 ft.
ugyanaz kristály-üveggel . . 3 0 — 35
Ezenkivül minden egyéb kivánható
» ugyanaz dupla tokkal
, 35—40 óra kapható, ugy munkás-órák is.
Arany horgony-óra 3. sz. 15 rubinnal 36,
Kilián Frigyes, m. k. egyetemi könyvárus bizományában megjelent:
Inga órák legnagyobb raktára.
38, 46—60
» horgony-óra dupla tokkal 55, 58, 60, Mindennapi felhúzással
. 10, l l , 12 ít,
65, 70—100 Minden 8 napi felhúzással
16, 18—26 »
30, 33, Sö »
horgony-óra kristály-üveggel . 44—70 Óra- és félóra-ütéssel
ugyanaz dupla
50, 55, 60 »
' ' tokkal
" '
65-100 Negyed- és óra-ütéssel .
Irta H E L D,
30—36 »
valódi horgony remontoir
65—100 Havi regulatorok
1 ft. 50 kr.
ugyanaz dupla tokkal
100—200 Inga-órák bepakolásaért
forditotta E n d r ő d i tí.
Ezüst óralánezok 3—8 ftig, hosszuk 6—15 ftig, 3-mas számu aranylánczok rövid
18—70 ftig, hosszu 35—100 ftig. folinden áru gyűrűk és egyéb ékszerek, ugy talmiTöbbek támogatásával kiadja Láng Lajos.
arany, bronz- és aczél-lánczok is. ÜB> Tárgyak, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek.
Ára l forint.
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g&~ Órák, arany s ezüst a legmagaíb árig cserébe elfogadtatnak. B/tT" Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét mellett pontosan teljesittetnek.

Braiiswetler János

mi.

Tizennyolczadik évfolyam

6-ik szám.

k. k. Hoflieferant Wien,

A nagy franczia forradalom története.

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

Pest, február 5-én 1871.
Elö^etésTfeltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt

Fél évre 5 frt.

Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Bel évre 2 ft. 50 kr.
,r vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajczárba; háromszori vagy
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasabzott petit sö:
Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. —
többszöri igtatásnál csak 7 krajczárba számittatik. - Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad B é g b e n : Oppelik Ala.
Bélyeg-dij, külön minden igtatás ntán 30 krajczár.

Hatvani

István.

(1718-1786.)

értekezvén ez alkalommal a betegségeknek az
A mult századnak sok tekintetben szo- testáns főiskolákat, miszerint a külföld
arczból való felismeréséről. Még elébb mint
moru korszakából, egy nem mindennapi emlitett rendszeres és folytonos látogatása
orvostudori
oklevelet nyert volna, már lelnélkül a magyar protestáns tudományosság
férfiu arczképe áll előtted tisztelt olvasó!
készszé
is
felavattatott
ugyancsak Bázelben.
Hatvani István 1718 ban született Ri- és irodalom, sőt átalában az egyházi élet
Az
orvosi
tanfolyam
a
mult
századok folyamaszombatban, magyar nemes szüléktől. fennállása és megszilárdulása is alig kép- mán, a tudomány fejletlenségénél fogva
Nemesi származására nem keveset adott s zelhető.
Hatvani, tanulmányai folytatása vé- sokkal rövidebb volt, mint ma, s igy lehetett
arra még külföldön* jártában is egész önéraz, hogy nálunk is számos példák fordultak
zettel szokott hivatkozni; a mi felett, az gett, Bázel főiskoláját látogatá meg,amely- elö ama különben ősrégi szokásra, miszerint
időkre és viszonyokra tekintve, épen nem ben az idö tájban évröl-évre folytonosan az orvosi és lelkészi képesség és tiszt egy
voltak magyarok, s a hol néhány évvel
lehet csodálkoznunk.
személyben egyesülhetett.
Elemi tanulmányait szülő-hazájában, a azelött épen a kitünö Maróthy György is
Hatvani Bázelben annyira megnyerte
gymnaziumot pedig Losonczon végezve, az tanult vala. Hatvani a theologiai tudotanárainak és másoknak nagyra1738-dik évben a debreczeni főisbecsülését, miszerint azok őt, a
kolába jött a felsőbb tudományok
marburgi akadémiába, egy ott
hallgatására. Tanulmányait Debépen ürességben levö tanszékre
reczenben a nagy tudományu s
tanárul ajánlani készek valának.
kitünö ifju tanár Maróthy György,
Öt azonban már ekkor nagy raa nagy müveltségü és szellemdús
gaszkodással és teljes egyetértésPiskárosi Szilágyi Sámuel, s ensel meghivták a debreczeniek sanek atyja Szilágyi Márton — s
ját föiskolájokba a mértan és
ezeken kivül még Sáska Tabajdi
bölcsészet tanszékébe. Hatvani teJános vezérlete alatt kitünő sihát, mint maga mondja, „többre
kerrel végezvén, s a tanulói pálya
becsülve a szegény sorsot a fényes
után egy vagy két évig alsóbb
helyzetnél," elfogadta a debreosztályokban tanitóságot, s a szoczeni állomást, és pedig egyedül
kás szerint más közhivatalokat
azért, mert ugy vélte, hogy ekkor
is viselvén, a debreczeni gyülekefog legtöbbet használhatni ,,a
zet elöljárói által kitünöleg páitleverettetve levő magyar reforfogoltatva, a külföldi főiskolák
mált egyháznak, a mely ez időlátogatására indult.
tájban legnagyobb részben a debKöztudomás szerint, századoreczeni főiskolából nyerhette lelkon keresztül hiven megtartott
kipásztorait, tanítóit, müvelt maszokásuk vala az a lelkészi és
gyar nemesi tagjait, a kik az Urnak
tanári pályára készülő magyar
még megmaradt kis nyájat fennprotestáns ifjaknak, miszerint vétartsák és megvédelmezzék." Már
gezve itthon tanulmányaikat, a
e vonás is jelölheti részben azt,
külföld hatalmasabb, boldogabb
a mit különben igen számos adaés müveltebb nemzeteinek főiskotok igazolnak, hogy t. i. Hatvani
láit meglátogatták, és pedig nem
mélyen, tisztán, erősen s csaknem
puszta szétnézés, hanem valódi
a rajongásig menő határtalan hévtanulmányozás végett, a mely
vel szerette a maga vallását és
többeknél évekig tartott. A mult
egyházát, ugy, a mint csak a leghárom század folyamán, sok szá' jobb lelkek, ártatlanul szenvedő
zakra, söt ezrekre ment az ily
s jobb sorsra méltó vallásukat és
HATVANI ISTVÁN.
ifjak száma s megmérhetetlen a
egyházukat szerethetik.
szellemi' kincs, a melyet ezek a
Helvécziából Hollandiába utazott Hatmagyar haza és nemzet diszére, boldogsá- mányokban már itthon szép jártasságra vani, főczélja lévén az ottani főiskolákat és
gára és vigasztalására a szegény hazába tevén szert, Bázelben nem annyira azo- tudós férfiakat közelebbről megismerni.
behoztak. A folytonos harczok, kegyetlen kat, hanem sokkal inkább az orvosi tudo- Itt ismét azon váratlan kitüntetés érte, miüldözések, s átalában a balsors különböző mányokat hallgatta s azokból a szokásos szerint a legkitünőbb férfiak által a leydem
nemei oly sokszor korlátozták, leverték és ünnepélyes vizsgát letévén, rendes orvos- akadémiába theologiai! tanárul ajánltatott,
szétdulták a fel-felemelkedö magyar pro- tudori oklevelet nyert 1748. ápril 9-kén,

