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FÜRST JÓZSEF, gyógyszerészi ipir-tetepltvénye Prágában, ajánlja:
/íuvuvuuuuuuuui/uuuuuuuuuuuuuyvuuuuuuuuuuuuuuí/uuuuuuuuiíuuu^
g A gyógyszeres §

I folyékony vastartalmú czukort, |
dr. Hager jobbított rendszere után készítve,

mint legczélszerübb készítmény
azok számára, kik vastartalmú gyógyszert szükségeinek.

Használat i u t a s í t á s :
a) Felüdülés eseteiben nehéz be tegség tk áfán, hol láz következtében a

vérsejtek fogyatkozása s már véralkatrészek vesztesége állott be.
b) A vér vas tnr ta lniának kevesbitésére, a vér cs nedvek vesztetlégei

nfán, különösen gyermekeknél, a hol nemcsak a már meglevő vér megtartása,
azaz: ápolása, — hanem annak növelése s ujabb részek képződése forogván fenn.
Hogy itt minden csepp vérből egy bizonyos mennyiségű vastartalom elenyészik, az
kétséget sem szenved.

c) A vérszegénység á l ta l az idegszervekben föltételezett ingerlé-
kenység eseteiben, melyek álmatlanságra vezetnek ; továbbá fogékony betegsé-
geknél, különösen a tüdő- s bélhurutra rendkívüli befolyást gyakorol.

d) A t á p a n y a g o k v a l t o z á m betegségeiben, a tápanyagok, görvély, ang.
betegség (lihachitis) tüdőgumó, csúz, köszvény, süly s v ;zkórok gyülemlése
eseteiben.

e) A n r m i h a f á s k ö r betegsége iben: magömlés, tehetlenség, utótakár a
férfinemnél; terméketlenség, fehérfolyás, bavitisztulás háborgatása eseteiben a
nőnemnél.

f) A s á p a d s á g n vér szegénység eseteiben, hogy ha azok nem egy meg-
előző betegségből fejlődtek ki, s gyenge testalkat eseteiben.

g) Következetes á l lapoíu vá l tó lázakban.
h) A bujxkór utái igyogyifására.
i) Bizonyos i d e g á l l a p o t o k b a n : u. m. vídatáncz, nchérktír, méhgörcs,

félfejfájás, ájulásokrai hajlani, görcsök, szélhüdés, hogy ha ezen állapotok a vér-
szegénység által idéztetnek elé.

k) A t á p a n y a g o k szerfeletti elkülönítése ellen, izzadtság, hnd ár s
evesedés eseteiben. — 1 nagy üveg ára I ft. 20 kr., kisebb üvegé 6 0 kr.
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5 Gyouiorfájdahuak ellen. §
^SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAy

A Grastrophan,
mely havasi növényekből készíttetik s 20
éven át a legüdvösebb szernek bizonyult be,
különösen: az emésztőszi rvek bánta lma-
zásánál, u.m. gyomor megterhelés, megrom-
lott gyomor, hányás, hasmenés, gyomorége-
tés, idült gyomorbajok s felfúvódások ellen.

1 üveg ára 7 0 kr.

í-.UUVUUUUVUUUUUUUUUUUUUUUirUUlAAfei

| Fagydaganat ellen. I
üAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi/

Fagydaganat ellen.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

A vascerat,
meggyógyítja tökélletesen rövid idő aiau.

1 skatulya ára 40 kr.

fiUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVUUUUUUVSt

§ Mellbetegségeknél §
i?AAAAAAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAAy

a Král-féle valódi Carolinenthali

Dávidthea
minden köhögést eltávolít, legyen az
ujonkeletkezett vagy idült, 8 általa a
tiidó további megbetegedésétől megóvja.

1 csomag ára 20 kr.

| Szép fehér fogakat |
l?AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2?

idéz elé a

chinaszájviz
és

chinafogpor.
A chinaszájviz megerősíti ezenfelül a

fogakat, a foghusnak vérzését s a fogakra
oly veszedelmes fogkő lerakodását megaka-
dályozza, s a szájnak kellemes friseséget 8
hüvösséget kölcsönöz.

1 üveg chinaszájviz 6 0 kr.
1 skatulya chinafogpor 3 0 »

Saját érdekében tisztelettel felkéretik, fentebbi készítmények vásárlásánál arra nézni, hogy a függvények, érczkupakok, tokok
stb. az „^ jpot laolac© SBXXZXX w r e i s s e n E n g e l i n P r a g txxxx i * o r ± ö 1 O 7 1 - H " ezéget ma-
gukon hordják-e, — hogy ha ez nem Tolna igy, — ugy kérjük, minden ily gyártmányt risszautasitani. 1048 (5-34)

rtíSÍGIl ! Török József gyógyszerésznél király-utcza, s megrendelhető Magyarország legtöbb gyógyszertárában.

5, Frís sebeket, égetéseket |
| s zúzásokat |
VSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJf

gyorsan meggyógyítja a

vasszappan folyadék,
s igy annak egy háztartásnál sem volna szabad
hiányoznia. — 1 üveg ára 1 ft., fél üvegé 50 kr.

Legújabb

női-
ruha-kelmék

bámulatos olcsón!

Hamburger Adolfj
üzletében

|l?I!ST/zsibérus és uri-J
utcza sarkán.

(T" Minták kivánatraj
küldetnek minden-
felé Ingyen

bérmentve.

A pálmahajfürt-essentia
használata által fölülmulhatlan tartósságu
fényes, puha s ruganyos ha j fűr tök; továbbá
hölgyek s uraknál hiilláintzeru' s tartós
bnj-bodrok éretnek el. Egy üveg ára 1 ft.
20*kr. Főraktár: L U K I ' F M. illatszerésznél
a „ M i n e r v á h o z " Pesten, a váczi-utezában.

Mellbetegeket
értesítem arról,

miszerint mell-betegségek, kü-
lönösen mellfájás, rekedtség,
köhögés, nehéz lélegzés, egy
igen szakértő és gyakorolt ha-
sonszenvl orvos által sikeresen

gyógyittatnak.
Rendelvényi órák:

délután 2-U>I 4-ig.

Bálvány-otcza 6. szám, 2. emelet
(ezelőtt váczl-ot 24-ik szám.)

ERNST ÍJ.,
homaopath-orvos és

1045 (11—50)

Koliarits József és íiaf (12-4~2)

„YPSILANTIBOZ"
czimzett legelső

vászonruha gyári raktárban
váczi-utczábiin Pesten,

kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban
[mfndennemö kész fehérnemttek férfiak, hölgyek és

gyermekek számára.
Férfi-ingek, rumburgi, hollandi vagy irlandi vászonból 2 ft. 50 kr. 3 ft 3 ft 50 kr

4 ft,, 4 ft. 50 kr., 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft.'
Ball ingek férfiak számara 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft. Himezettek

6 ft., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft., 14 ft. egész 20 ftig.
Szines férfl-lngtk, 1 ft. 60 kr.,2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft
Férfi-ingek fehér madapolanból 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft.
Férfi-gatyák vászonból, magyar, félmagvar vagy franczia szabásban 1 ft. 75 kr.,

2 ft., 2 ft, 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr.
Férfi-kraglik, kézelők, njakkötók, kapezák és mindennemű vászon-és battiszt-

zsebkendök.
Ndi ingek vászonból egyszerűen 2ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft.

hímzettek3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft.,4ft.5O kr.,5ft., jobban hímzettek 6 ft, 7ft.,8 ft,
10 ft., 12 ft, 14 ft, a legújabb franazia divat szerint 4 ft, 4 ft. 50 kr.,5 ft.. 6ft
7 ft, 8 ft., 9 ft, 10 ft, 12 ft.

fcéi baló-corsettek 1 ft. 85 kr., 2 ft. 2 ft. 25 kr., 2 ft 50 kr., 2 ft. 75 kr., 3 ft
3 ft. 50 kr., 4 ft, 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft, egész 12 ftig.

MAI váll-fflzök franczia alakban 1 ft. 50 kr., 2 ft, 2 ft. 50 kr., 3 ft, 3 ft. 50 kr. 4 ft
4 ft. 50 kr. '

Nfti alsószoknyak és nadrágkák perkailból, chiffonból, schniirl és piquetbarchet
éjjeli és negligé-fókötők, kapezák czérnából, pamut, gyapot és mindennemű
vászon- és battiszt-zsebkendök.

Fia ingek vászonból, madapolanból és szinesek is a legjutányosabb árakon uevszin-
tén gatyák és kapezák.

Leányka-ingek kivarrva vagy egyszerűen, corset'tek, nadrágkák és kapezák
A legnagyobb választékban béllelt alsó-ingek és nadrágok nrak és

hölgyek szamara, ngyszintén mindennemű téli szükségletek, lesniabb lla-
nell-ingek én shawlok.

Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat, rumburgi, hollandi s irlandi vászonból da-
rabját 25, 27, 28, 30, 82, 35, 38, 40, 50, 60 egész 120 ftig. '
Creas-vászon 12 ft., 12 ft. 50 kr., 13 ft, 14 ft, 15 ft, 16 ft, 17 ft. lg ft. 20 ft.

egész 25 forintig. j02g (7 — 8)
Törfllközö-kendök tnczatját 5 ft 80 kr., 6 ft 90 kr., 7 ft 50 kr 9 ft 50 kr

10 ft., 12 ft., egész 20 ftig. '
Asztalkendők tuczatját 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft. egész 12 ftig.
Sziuen canefa* ágynemfieknek 9 ft, 10 ft. 11 ft., 12 ft., 13 ft. egész 16 ftig.
Asztalkendők és készletek damasztból 6, 12, 18 és 23 személy számára
Függönyök a legnagyobb választékban 4 ft, 5 ft, 6 ft., 7 ft, 8 ft, 9 ft., 10 ft,

12 ft, 14 ft, 15 ft párja.
Asztal- és agyteritök, kávé-abroszok és szerviettek.
!Henya8szonyi-hozoniány-kiáUitások 200 frttól 2000 forintig, kész fehérnemtiek-

ben és vászonárukban a legnagyobb választékban kaphatók. Kimeritö árjegy-
zekéket kívánatra bérmentesen megküldjük.
Levélbeli megkeresésekre még az nap, melyen megkapjuk, expediáljuk, és cso-
magolási dijt nem számítunk. " '

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

forintig,
8«tíst henger órák 4 rubinra . . 10—H

» » arany foglalv. rugóra 12—IS
» » kettős födéllel » 15 jg
» » kristályüveggel » 15, 16—17
» horgonyórák 15 rubinra » 15, 16—1?

, * » 15 » kettős födéllel 19
i 20-22
I » angol horgonyórák kristálytiveggel 19,
I 20—22-24
1 » ugyanazok kettős födéllel . 24—40
I » val. remontoir kengyelnél felh. 28—82
i » ugyanaz kettős födéllel 35, 38, 40—46
i Arany órák 3. sz. horg. 15 rub. 36,40, 45—60

ugyanaz kettős födéllel 55, 58, 60—80
» valódi remontoir kengyelnél

felhúz 70, 80, 90—100
» valódi remontoir kettős födél-

lel . . 100, 110,120,130—206
Arany hölgyórák (3.sz.)

» henger 4—8 rubinra . . 25, 28—32
» » 8 rub. kett. födél. . 88, 42—46
» horgonyórák 15 rub. kettős fö-

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

Inga-órák hetenkinti felh. ft. 16, 20, 22—24
» órai és félórai ütéssel . . . 80—82
» óra és negyedórai ütéssel 48, 60—M

Havi regulatorok . . . . . 30—82
Ébresztő óra . . . . . . . . . 6

Ezüstlánczok4 ft 50 kr.,5, 6, 6ft. 50 kr.,.
7 ftig; legfinomabb franczia alakúak 8 ft.,
i ft. 50 kr. 9, 10 ftig; hosszú nyakUnczok
7 ft., 8 ft. 50 kr., 9,10, 15 ftig.

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

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

Javítások legpontosabban és jutányos árért
eljesitetnek. 1086 (2—13)

26-ik szám Tizennyolczaúik évfolyam.

Pest, június 25-én 1871

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

B ^ Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jgág és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
többtiöri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Op|)«'lik Alajos. Wolkeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9.—
Bélyeg-díj, külön minden igtatás ntán 30 krajezár.

D ü r e r A l b e r t .

Néhány hét előtt ünnepelte Németország
egyik legnagyobb fia születésének négyszá-
zados évfordulóját;*) a részvét, mely a tisz-
teletére rendezett ünnepélyeken — a Mú-
zsáknak annyira ellenséges fegyverzaj utó-
hatása és a minden más érdeket absorbealó
diadalmámor közvetlen befolyása daczára
— ez ünnepélyt csak-
nem nemzetivé emel-
te, tanusitja, mily
nagy tisztelettel vi-
seltetik a négyszáza-
dos nagy név iránt
a késő utód, meny-
nyire fölfogja és mél-
tányolja a befolyást,
melyet halhatatlan
fia hazája, kora és az
emberiség művésze-
tének fejlődésére gya-
korolt. Dürer Albert
neve ott ragyog a
művészet nagy kori-
phaeusai közt, egy
Rafael, Rubens, Mu-
rillo oldalán — fényt
árasztva a korra,
melyben élt, a nem-
zetre, melyhez tarto-
zott, a városra, mely-
ben született, neve-
kedett, működött és
meghalt. E sok fény-
ből nekünk magya-
roknak is jut egy
sugár, s ha a művé-
szet világpolgárias
jellege már magában
nem indokolná is
hogy a művészet ez
apostolát a magy a r
közönség elé vezes-
sük : a fény, melyet

(H71—1528.)

Dürer reánk is vet, bizonynyal igazolásunkra
szolgálhat.

Dürer családja magyar eredetű, s nem,
miként a német irók állitani szeretik, Ma-
gyarhonba beköltözött német gyarmatosok
sarja. A vidék, hol e család tartózkodott,
nyomát sem tartotta fenn német kolonizá-

*) A Bécsben ez alka-
lomból tartott Dürer-ünne-
P^yről lapunk már f. évi 21.
számában emlékezett, külö-
T S I ! " kiemelve Dürernek

ő, jelesen az osz-
trák múzeum"* által e jubi-
leum tiszteletére rendezett
£Vfr-tárl«t°nkiállitottmű-

T.L. DÜRER ALBERT.

cziónak, a Dürer név német hangzása az
akkori kor szokásaival megegyező gyakori
névváltoztatások mellett (akkoron még nem
létezett nemzetiségi kérdés!) ily föltevésre
nem szolgálhat alapul; e nevet Dürer (az
atya) Németországban töltött vándorévei
vagy Nürnbergbe telepedése alkalmával

vehette fel.
Dürer Albert elő-

dei egyszerű magyar
földmivesek voltak.
Nagyatyja, Antal öt-
vösségre szánta ma-
gát, Gyulán telepe-
dett le s ott megnő-
sült. E frigy első szü-
lötte Albert volt, ki
atyja mesterségét vá-
lasztván, azon idők
szók ása szerint segéd-
évei végeztével ván-
dorlásraindult; meg-
fordult Mátyásfényes
udvarában, de tanu-
lási vágya tovább haj-
totta, fölkereste a
művészet terén akkor
oly virágzó Németal-
föld mestereit s Né-
metországot , mely
mintegy uj-kora elő-
estéjén a vállalkozó
szellem és tett-erőnek
munkálkodásra gaz-
dag tért nyújtott. A
28 éves Albert Nürn-
bergben települt le
1455-ben, s annyira
megnyerte nagyhirü
mestere Haller Jere-
miás tetszését, hogy
ez — a büszke patri-
czius — nem átallotta
a jövevény és egyedül
művészetére támasz-
kodó segédnek adni
nőül leányát. Albert
ekkor már 40 éves
volt, de hogy még
testben, lélekben erős
és ernyedetlen, tanu-
sitja, hogy e frigy-



nek 18 magzat volt gyümölcse s az atyá-
nak hő vágya, „hogy gyermekeit jól ne-
velné föl, hogy Isten és emberek előtt kel-
lemesek lennének," teljesedésbe ment. E 18
közt a festő Dürer Albert a harmadik volt.
Születési éve 1471; napjára nézve május
20 és 24-dike közt ingadozik a vélemény,
szülővárosa £4-ikét vette születése ünne-
péül. Albert atyja házában gondos polgári
nevelésben részesült, s bár atyja ötvösségre
szánta volt, nem mulasztotta el tehetséges
fiának humanistikus irányú oktatást adni,
ugy hogy az kortársai, péld. a nürnbergi
gymnasium rectora, Camerarius Joakim ta-
núsága szerint a kor műveltségének szín-
vonalán állott, sőt a tudományok egyik
ágában: a mór- és hadmértanban nevezetes,
ez utóbbiban úttörő müveket hagyott hátra.
Hajlama a festészethez vonzotta s belátó
atyja engedett e hajlamnak. Nürnberg ak-
kortájban legnevezetesb festészmesteréhez:
Wohlgemuthhoz adta fiát kiképeztetésre.
Itt nyerte Albert a technikai ügyességet, az
ecset és véső gyors és biztos kezelését, me-
lyeknek később annyi hasznát vette, töb-
bet, mint a valószinüleg ugyancsak meste-
rének kissé üzletszerű irányával elsajátitott
nagy és sokszor a művészi érték rovására
eső termékenységnek.

Dürer 1490. húsvétján indult első ván-
dorutjára, melynek részleteiről nem sokat
tudunk. Négy év múlva visszatér-t, tapasz-
talatokkal gazdagon, világot és embereket
látva. A czéhrendszer szabályai szerint
„remekművet" készített (ennek tárgya Or-
pheus volt, dühöngő Bacchansnőktől ül-
dözve) és mesterré avattatott fel. Atyja már
előbb keresett számára nőt, s mint Dürer
mondja: ,,mikor haza jöttem vala, Frey
János atyámmal alkudott és nekem adá
leányát Ágnes névvel, és adott nekem 200
forintot." Mennyi szenvedés, mennyi zakla-
tás forrása lön reá nézve a szép Ágnes!
Kortársai valóságos Xantippének rajzolják,
ki férjének minden óráját megkeserité, s őt
— mint Pirkheimer, Dürernek legjobb, leg-
nemesb barátja s pártfogója írja — kora
sirbavivé „marczangolván szivét és oly mód
kínozván, hogy innen mielébb eltávozott."

Családi élete csak keserűséget szerzett
Dürernek: lelkének egész hevével a művészet
ápolására adta magát, ez pótolta annak örö-
meit is. Rajzolt, festett, metszett rézben, s
fa- és kő-faragványokat készített. Müveiért
nem kapott illő jutalmat, s igy kivált atyja
halála után családi életének nyomorához
még anyagi zavarok is járultak. 1505-ben
Pirkheimer tanácsára és segítségével Velen-
czébe utazott. A közönség és mübarátok a
müvei után már ismert nevű művészt lel-
kesedéssel, olasz kollegái kevés kivétellel
irigységgel fogadták; Dürernek attól is
kellé tartani, hogy e kenyérféltö népség
életére tör. Nagy kortársa Rafael, a legna-
gyobb olasz festő — talán épen mert olympi
magaslatáról nem lehetett földiek versenyé-
től félnie, — szeretettel, tisztelettel viselte-
tettidegen kollegája iránt, s midőn ez vizfes-
tésü képét ajándékozá az urbinoi mester-
nek, Rafael viszonzásul saját arezképét fes-
tette és küldte el Dürernek. Olaszországban
tartózkodása alatt Dürer ecsetje sok kitűnő
műnek adott életet; számos megrendelést
kapatt, söt a velenczei tanács 200 arany évi
fizetést ajánlott a művésznek. A szabad
életet, minél távolabb élete párjától, mint
leveleiből kitűnik, nem kevéssé szerette, de
az olasz festők üzelmeit, agyarkodását meg-
unva, 1507-ben visszatért Nürnbergbe s ott
maradt 1520-ig, mely időbe esik művésze-
tének fénykora, azon halhatatlan müvek,
melyek számára a legnagyobb művészek
Pantheonjában szereztek helyet. Mütermé-
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ben számos tanítványt foglalkoztatott, hazája
városaiból, fejedelmeitől tömegesen érkeztek
megrendelések; élete dicsőségben, tisztelet-
ben gazdag volt. Miksa császár udvari festői
ranggal, nemesi czimerrel, adómentességgel
és 100 forint évdijjal ruházta fel. Miksa
halála után utóda V. Károly fólkeresésére
indult, hogy e javadalmakat az uj császár
által is megerösittesse. V. Károly Németal-
földön tartózkodván, Dürer oda utazott, ma-
gával vivén nejét is. A már akkor nagy nevű
művész útja valóságos diadalmenet volt, az
akkori virágzásában álló Holland művészei,
tudósai vetélkedtek az utazó művész foga-
dásában, a városok tekintélyes évdijjal igye-
keztek öt maradásra birni. Brüsszelben
megnyerte a helytartónö kegyét, kinek
ajánlatára Károly császár őt minden elébbi
javadalmaiban és kiváltságaiban kegyelme-
sen megerősité. Ez uralkodón és elődén
kivül Ferdinánd magyar király és „bölcs"
Frigyes szász választófejedelem voltak leg-
nagyobb védői és fejedelmi pártfogói.

Nürnbergbe visszatérése után még 7 évig
élt szülővárosában, tevékenyen, lankadat-
lan hévvel alkotva, a házi élet zaklatásai
ellen kora legjobbjainak barátságában, tisz-
teletében találván vigaszt. E korszakban
művészete tetőpontjához, élete végéhez kö-
zeledett; hires négy apostola (jelenleg Mün-
chenben, talán minden festménye közt leg-
remekebb) számos kitűnő rézmetszete, há-
rom nagyobb tudományos munkája: a mér-
tan, a hadmértan köréből és az emberi test
arányairól e korba esik. — De mig szel-
leme ifjúi erővel, a művészet iránti ernye-
detlen hévvel munkált, alkotott, tervről
tervre szállott, a porhüvely — mely ez al-
kotó szellemet boritá — megtört; a lassú
sorvadásnak, a föl-föllobbanó lángnak,
az élet mécsnek kialvása vetett véget; Dü-
rer mint hös halt meg, tetteinek mezejón,
diadalainak, terveinek közepette. Sírkövére
1528. ápril. 6-ka van irva. A művészet geni-
usa gyászt öltött, Dürerben leghübb baj-
nokát, legjelesb apostolát vesztette el, de
szelleme fennélt tanítványaiban , az általa
kitűzött és követett irány érvényre jutott,
emlékét hálával ünnepli meg a késő utód.
Oly alaknak, milyen a Düreré, nem árthat
az idők moha, magasan emelkedik ki szá-
zadok porából, mint örök havas, melynek
tövében zúghat szél, vihar, mig dicsfény-
nyel környezett tetője nyugodtan és büszkén
tekint az örök kék boltozat derült világába.

A mi Dürernek befolyását a művészetre
és művészettörténeti állását illeti, speciális
német jellegét tagadni nem lehet; egy pillan-
tás bármely müvére meggyőződhet erről. Ő a
reíormacziót megelőzött szellemi forradalom
korszakának egyik harczosa, a gazdasága s
polgári erényei által virágzása tetőpontjára
jutott Nürnberg fénykorának legnagyobb
polgára volt. E kor minden téren gazdag
volt nagy férfiakban s méltán nevezhető a
regeneratió korának. Olasz- s Németország-
ban oly szellemi életnek, a művészet és
tudományok oly virágzásának korát jelenti,
melynek nyomait egy 30 éves vérengzö há-
ború sem volt képes kiirtani. A művészet-
ben a renaissance , a tudományban a refor-
máczió kora ez.

Dürernek főérdeme a régi német iskola
hiányainak fölismerésében és mellőzésében
áll; a ki e régi képek idomtalan, feszes
alakjaira, természetellenes színezésére em-
lékezik, nem kicsinyelheti a törekvést, mely
e ferdeségek kiirtására irányult. Dürer a
természetet restaurálta, de épen ebben — e
nagy érdemében — van alapja hibáinak is;
annyira természetes akart lenni, hogy mű-
vészetének rovására túlzásba esett, az ö
alakjai az életből meritvék, mindennap,

minden utczában találkozunk velők, szóval
mindennapiak; hiányzik bennök az eszmé-
nyi, a magasztos, vagy mint olasz művész-
társai boszankodására megjegyezték: a clas-
sicum. E hiány forrására helyes Ítélettel
mutatott rá a nagy Rafael, midőn azt monda
Dürerről, ki madonnáinak és apostolainak
mintaképeit Nürnberg patricziusairól s leá-
nyairól vévé (innen van sokszor nagyon is
philiszteres kinézésük): „Valóban, ez ember
(Dürer) mindnyájunkat felülmúlna, ha —
mint nekünk — szemei előtt lennének a
művészet remekmüvei."

Mellékelt képünk Dürer saját olajfest-
ménye után készült, melyet a művész 1500-
ban élte 29 éves korában tükörből festett
magáról. A kep jelenleg München képtá-
rában van s Dürer minden arczképe közt
legismertebb, legnépszerűbb. Mennyi emel-
kedettség van e férfias vonásokban, meny-
nyi nyugodtság e szemekben, mennyi költé-
szete képen! E homlokot a művészet geniusa
illette csókjával, ez arcz vonásaiból az al-
kotó szellem sugara tör elé, e szemek a
lángész tükrei. — Illő, hogy mi is egy por-
szemmel járuljunk annak emlékéhez, kit
más nemzet nevez'ugyan magáénak, de ki a
mi vérünkből való vér. E férfi nemcsak az
övék vagy miénk, hanem az összes embe-
riségé, mindnyájunké. „Művész hazája szé-
les e világ!'1 T.L.

A leány az alvilágban.
— Uj görög néprouiáncz. —

Bizonynyal legjobb dolga van
A hegynek és mezőnek;
Nem fogja bú Cháron*) miatt,
Gháronnal nem törődnek.
Nyáron táplálnak nyájakat,
Télen hó ad reá mezt. —

Három vitéz tanácskozott,
Miként törjék fel Hádeszt.
Májusban, monda egyike,
Jobb nyáron, szólt a másik;
Oszszel, monda a harmadik,
Mikor a szőlő érik.
A Hádeszben közéjök lép
S igy szólt egy szőke lányka:
„Oh vigyetek el engem is
Á drága felvilágra."
,„,Az nem lehet, ruhád suhog,
Susognak fürtid lányom,
Czipőid is csikorganak,
Majd észrevenne Cháron.""
„Ruhámat inkább elvetem,
A fürtömet levágom,
Czipőimet is ott hagyom
Alant az alvilágon.
Jó emberek, oh vigyetek
El engem is a földre;
Hadd látkassam anyámat ott,
Miként hull értem könyje;
Hadd lássam meg testvérimet,
Mint hull szemüknek könyje."
„„Szegény leány, fivéreid
Tánczolnak ritka hévvel,
Anyád pedig, szegény leány,
Az utczasarkon trécsel.""

Erődi Béla.

Kisfaludy Sándor hátrahagyott
munkái.

II.
Kisfaludy Sándor hátrahagyott mun-

káinak két utolsó kötete, különösen élet-
rajzi tekintetben még fontosabb adalék
irodalmunk történetéhez a két elsőnél. Nem,
mintha tisztán irodalmi tekintetben is ke-
vésbbé volna érdekes amazoknál. De miután
mindaz, mi Kisfaludyt kora legkedveltebb
költőjévé s átalában nagy iróvá tette, t. i.
Himfy és a Regék, nem e kötetekben fog-
laltatik, természetes: hogy e hátrahagyott

*) Agg sajkás, ki a megholtak lelkeit az alvilágba
(Hádesz) szállitá. E- B.

munkákban nem az irodalmi és aesthetikai
szempontot kell a legfőbb gyanánt tekin-
tenünk, hanem az életrajzit és a korfestésit,
s erre nézve most már, a jelen négy kötet
által nagyrészben segítve s még kiadatlan,
de már kéznél levő adalékokra is tekintve,
oly teljességét birjuk az anyagnak, hogy
Toldy Ferencz méltán mondhatja a negye-
dik kötet előszavában: ,,Ez önéletrajz,vala-
mint a Hattyúdal, 1809. és 10-ben hitvesé-
hez irt s e kötetben foglalt levelei, az e ki-
adásból kiszorult egyéb levelei és naplóinak
segedelmével — ha ezek még megjelenhet-
nek, — hozzá véve munkáit, s ezek közt ér-
tekezéseit is, ma-holnap részletes s az égés.
embert előállító életirat fog készülhetni."

A harmadik kötet néhány, valószinüleg
nem eredeti, hanem franczia, német s talán
olasz után, nagyrészt irály- s irói-gyakor
latul készített idyllen kivül,melyek,,Magyar
Thalia" gyűjtő czim alá vannak foglalva s
Kisfaludy akkori (1790 körüli) magyar pró-
záját igen előnyös színben tüntetik föl, —
egy nagyobb terjedelmű, bár be nem feje
zett regényt tartalmaz, levelekben. „Két
szerető szívnek története; eredeti levelek-
ben, a múlt franczia háborúból" e czimet
adta Kisfaludy a kísérletnek. „Nagy jelen-
tőségű úgyis mint életrajzi adalék, úgyis
mint irodalmi mű", mondja róla Toldy, ki a
következőkben adja elő e mű keletkezéséről
s „Himfy Szerelmeiével való összefüggésé-
ről a maga kétségtelenül alapos véleményét.

„Kisfaludy 1796-ban a testörségből, egy
roszakarója vádlásai miatt, a hadsereghez
tétetvén által, mielőtt Olaszországba ezre-
déhez indula, megfordult még egyszer Za-
lában, hova öt fökép Szegedy Róza látásának
vágya vonzotta, kivel 1795-ben a badacsonyi
szüreten megismerkedett volt. Hidegséget
vélt észrevenni maga iránt a szeretett leány-
ban, mely változásnak okát a testőri kartól,
megérdemlettnek tartott, elmozdittatásában

félbenhagyott tervet válthatta fel ama má-
sik: dalai és énekeiből, a fonal kitüntetésére
némelyek közbeszövésével, egy léteges egészet
kerekíteni ki: s ekép a levélregényt egy dal
regénynyel helyettezni. Igy lettek a „Himfy
Szerelmei" jelen alakjokban.

így tekintve a két szív történetét, nem
lehet tőle érdekeltségünket, söt részvételün-
ket megtagadnunk. De van annak absolut
irodalmi becse is. Az, a mit mesének neve-
zünk, néhány sorban adható. Bodorfi Imre
(Kisfaludy) elszánja magát Lizának (Sze-
gedy Róza) írni, s ha már szerelmét nem
csak barátságát kérni. A levél nem jut kéz-
hez, s igy válasz nélkül maradván, egy má-
sodik levél már csak azt kérdi: vette-e Liza

keresvén, mélyen elkeseredve hagyta el ha-
záját, s eltökéllé magában elveszni a világ
zavarjában, a véres harezokban. Szivének
ezen helyzete, valójának ezen felingerült-
sége tévé őtet indulatos és termékeny köl-
tővé, a mi „Himfy Szerelmeidben sok helyen
kitets/ik. 3 évig maradván külföldön, hol
mindaz 1796, mind a98—99-ki háborúban
részt vett, „dalait többnyire magános sétá-
lás és lovaglás közben költötte". E dalok,
midőn Rózával 1799 elején a rég megsza-
kadt viszonyt ismét és szerencsésen megújí-
totta, kétségkívül már nagy számban ké-
szen álltak; azonban ezek csak egyes ké-
pecskéi voltak fájdalmas életének: ö egy
nagyobb és Összefüggő miiben akarta meg-
örökíteni szive történetét, midőn az, oly bol-
dogitó kifejlést nyert. S im, mint kész regény
U9y feküdt az előtte, saját és kedvese levelei-
^e?*.' csak ezeket kellé összeállítani, helyen-
ként holminek, az összefüggés érthetőbbé
tétele végett, beszövése által kiegészíteni, tán
törleni is, mi az irodalmi műben szükséges-
nek nem látszott, s a perez sugallásait gon-
dosabban irályozni. Hozzá látott, és első,

21-kén kelt gmundeni levelével
S z e r k esztményét, azt folytatta az
i 4 é k l XXVII l é l i melyet

Végig

• ztményét, azt folytatta az
.jun._i4-én kelt XXVII. levélig, melyet

be sem fejezve, m e g 8 Z a k a d a k é z i p £ . Végig
folytatta-e, hazajövetele perezéig, a szer-

SlSo'1S-C8a^a t iSz tázá^al nem haladt
tovább? ki tudja? De nekem ugyan ugy
látszik, hogy a talán két harmadáig vitt
átdolgozással csakugyan felhagyott, ki lé-
vén addig jóformán merítve minden, mit ö
^s Róza egymásnak, érzéseik és önmaguk
ismertetésére mondhattak — a többi csak
hadi híreket érintő s a sóvárgott viszont-
látás és egyesülésre vonatkozó, tán ke-
vesbbé változatos tartalmú lehetett. S e

az elsőt, vagy nem. Liza válasza, szorosan
a kérdésre felelve, csak az, hogy nem. Idő-
közben Imre hirt vevén, hogy az imádott
már jegyben jár, Liza annak kétségbeesett
levelére nyíltan visszautasítja e feltevést, és
szintannyi női tartalékkal mint határozott-
sággal érezteti kegyét barátjával: de a heves
kérdező csak e szót: „szeretlek" várván, nem
fogja fel az emelkedett lelkű leánynak
előtte kétes nyilatkozatait, mig ez, most
Imre első, eltévedt levelét vevén, nem késik
vallomásával. A kérdés meg van oldva. S
ezzel vajon megszünik-e az olvasó érdekelt-
sége? Ellenkezőleg, csak most lesz az élénk
és hatalmas, midőn az indulatos szeretőről a
szenvedelmét, hideg környezete előtt rejteni
tudó, mély női szívhez fordult. Innen kezdve
csak belső mozzanatokon perdül le az egész:
de egyszersmind itt tárul fel e két kiváló
kebel egész gazdagsága: az „Uj Heloiz" a
háború veszélyei, a család szándékai, Liza
komornája és biztosa, visszaemlékezések az
lső találkozásokra, Imre egész ifjúsága

(igen becses kiegészítése Kisfaludy Önélet-
rajzának) stb.; mindannyi tárgyai a kedé-
lyes, az érzékeny, a kellemes társalkodásnak,
melynek lélektani érdekessége soha sem
enged lankadnunk figyelmünkben. — Is-

' működésére, átalában önjellemzésére vonat-

métlem, hogy „A két sziv történetét" való-
ban váltott levelek szerkesztményének tar-
tom, ezt kivált a Lizáéra értve."

A fenebbiekben eléggé ki van tüntetve
a mű irodalmi értéke is; még sem felesleges
ide igtatnunk, mit Toldy annak különösen
nyelvéről mond.

„Nem hagyhatom Kisfaludy regénye pró-
záját sem érintetlenül, mely egészen uj ol-
dalról tünteti fel Kisfaludyt, t. i. ugy mint
azon időben a költői próza mesterét, Ka-
zinczy és Kármán méltó és szerencsés ve-
télytársát. A nyelv teljes mértékben rendel-
kezésére áll, melynek eredeti egész kincsét
bírja,s azt uj szépségekkel gazdagítja; smig
Kazinczy azt idegen virágok átplántálásával
szépité, ö abból magából fejt ki minden
szépséget, melyre azon időben képes volt.
Kérdés, mily fordulatot vesz vala nyelvünk
aesthetikai fejlődése, miképen hat vissza
magára Kazinczyra is, ha Kisfaludy mint
prózairó folytatja működését. Számtalan
kifejezéssel és fordulatokkal találkozunk
nála, melyek ma már nem ujak, de Kisfa-
ludy előtt nem használtattak. Nyelvtani
hiba is gyéren emlékeztet korára, egy-egy
vidékiség az akkor teljesen még meg nem
állapodott irodalmi nyelvre."

A negyedik — s ezúttal utolsó kötetet
Kisfaludy Sándor „Önéletrajza" nyitja meg,
aját kézírásából híven adva. Ez irat ugyan

az életrajzi adatokra nézve nem kimerítő,
söt a Toldy magyar költészeti kézikönyvé-
ben adott életrajz adatait elfogadva, azok
kiegészítésére szorítkozik. Ezeken kívül e
vallomásokból a költő életének több fontos
mozzanatáról értesülünk, még pedig legin-
iább olyakról, melyek mivelődése menetére,
rodalmi fejlődésére, nemzetiségi és politikai

koznak. S valóban, e részben megbecsülhetlen
adalék az, egyik legkitűnőbb írónk életéhez.

Többi közt egy barátjához irt levelét is
szövi Kisfaludy ez életrajzba, melyben eltö-
kélését iróvá lenni, adja elő. A testörségtől
a rendes hadsereghez áttett fiatal tiszt, ezre-
déhez Erdélybe utazik. Nagy-Váradról, hol
magyar vendégszeretettel fogadtatott, sziv-
szakadva válik meg. A Királyhágón hazafias
érzelmek s nemes ábrándok töltik el, melye-
ket költöileg ir le. Az első faluban, hol meg
kellé hálnia, megdöbbenve tapasztalja, hogy
csupa oláhok laknak, s egy lelket sem talál,
ki magyarul értsen. „Búmban, irja, nem is
tudtam aludni. Átalában, végig utazván
most Magyarországot, és összehasonlításom
után több tótot, svábot, oláhot, németet
találván, mint tiszta magyart, — s ugyan
azt találván Erdélyben is, eljajdultam: vége,
gondolám, a magyar nemzetnek, mely már
csak ugy áll fenn, mint egy hajdan erős,
felséges várnak, most az idövész által napon-
ként fogyton-fogyva dőledező, hulló, s végre
egészen eltűnő romladéka! — S ezen szíve-
met szaggató órámban, itt Kolozsvárott,
hol még rokon magyar szíveket leltem, el-
tökéllettem magamban: hogy én, szegény
magyar nemes ifjú, de azon régi igaz ma-
gyarok ivadéka, kik a magyarnak itt hazát
szereztek, és egy nagy, dicső nemzetet álla-
pítottak, homályomba rejtezve, akár mint
katona, akár mint egyszerű polgár, szivem
véréből, hazafiui érzelmimből, mint a se-
lyembogár gyomrából, egy fonalat fonok,
melynél fogva veszni indult magyar nem-
zetiségünket, magyar nyelv, érzés és irás
által, ha csak kevés idővel is tovább életben
tartsam. Magyarul fogok irni, és csak a
szivekhez szólani; — mit? miként? — ma-
gam sem tudom még. Hogy talán czélomat
lérem, azért gondolom, mivel az én szivemre

is nagy hatással munkáltak eddig irt jobb
magyar elmemiveink."

Nem kisebb érdeküek Levelei (számra
55.) hitveséhez, az 1809—10. évi insurrectió
korából. Első rangú forrás-becsü adalékok.
Nem nyújtanak ugyan kész történetet; és
nem pótolják azon okmányozott történeti
munkát, melyet Kisfaludy a nádor felszólí-
tására Ferencz császár számára németül irt,
s mely még eddig nem került elö, de mely,
ha valaha fényre jöne is, megtartandják a
pereznek e sugallatai is beesőket, nemcsak
egyes adataikkal az insurrectió bel állapo-
tairól s a háború folyamatáról, a nádor vi-
seletéről és eljárásáról, hanem, és főleg, a
sereg hiányait, bajait, hangulatát, a törté-
nőkről való közvéleményt, a nádor s az ud-
var és udvari párt viszonyát néha egy-egy
vonással felvilágosító helyeikkel, s az elő-
adás azon friseségével, mely az események
kellő közepébe helyezett férfiúnak ez ese-
mények alatt keletkezett híradásain és nyi-
latkozatain megérzik.

Ezekhez, — mondja Toldy, - tárgyi
rokonságánál fogva, hozzá csatlakozik irónk
Nyilt Levele Kossuth Lajoshoz 1843-ból,
melyben a sokkép vádolt, gúnyolt, söt épen
a haza, és különösen a „Pesti Hírlap" hires
szerkesztője által is méltatlanul elitélt
1809-ki nemesi felkelésnek védelmére kél.

De elég volt ennyi, hogy olvasóink ér-
deklődését e kötetek iránt felébreszszük, ha
ugyan Kisfaludy Sándor nevének — hatása
fénykora után félszáz évvel is arra szüksége
van. Mi a munkának nagy kelendőséget már
csak azon az okon is óhajtunk, mert ettől >•
van feltételezve a még hátralevők közrebo-
csátása, mint a nagy érdemü kiadó (Toldy
Ferencz) eme soraiból látható, melyekkel az
utolsó kötet előszavát bezárja:

„E negyedik kötettel egyelőre bezárom.
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Kisfaludy Sándor Hátrahagyott Munkáit.
A közönség lelkességétől függ, jöjön-e még
két kötet, hogy teljesen birjuk Kisfaludy
maradványait, vagy legalább azokat, mik
jelenleg birtokomban vannak."

A tigris és
Pár hónap óta egy sajátságos, ritka termé-

szeti tünemény tartja lekötvo a drezdaiak kíván-
csiságát. Ugyanis az ottani állatkertben, mely
mcltán foglalhat helyet az elsők között Európá-
ban, a szép nagy királytigris ez év márcziusának
22-én ismét megfiadzott, három csinos eleven tig-
ris-kölyökkel
ajándékozván
meg az őt fog-
va tartó inté-
zetet. Azért

mondottuk,
hogy ez évben
ismét, mert

már ötször
fiadzott meg a
rengetegek e
hatalmas ki-
rálynője, mi-
óta fogságban
él, ugy hogy
ezóta ogész
tigris- csorda

birtokában
lenne a drez-
dai [.állatkert,
ha mind élet-
benmaradnak.
De a régebben
született apró
tigrisek kö-
zül ^egyetlen
egyet sem tud-
tak életben
megtartani,

mert a tigris-
anyának soha
sem volt teje,
hogy szoptat-
hatta őket. —
Az állatkert
fáradhatatlan

igazgatójapj
mindent elkö-
vetett, " hogy
az ujonszülöt-
teket a kora
haláltól meg-
óvja; az orosz-
lánok, med-
vék, pumák s
más efféle vad-
állatok te-

nyésztése az
intézetnek!

rendszeres és
természetesen
igen jövedel-
mező üzletévé
vált, s csakis
a tigrisekkel
nem tudtak

boldogulni se-
hogy sem, an-
nál élénkeb-
ben óhajtot-
ták tehát az
igazgató tö-
rekvéseinek sikerülését. Ez tett is kísérletet min-
den kigondolható tápszerrel és eszközzel: nyőstén
kutyákkal, kecske- és tehéntejjel, szoptató palacz-
kokkal, kanalakkal és fecskendőkkel, de nem hasz-
nált biz' a semmit; a gyámoltalan állatkák nohány
nap múlva elpusztultak. SchöpfF-öt, a drezdai
állatkert igazgatóját e sok sikertelen fáradozás
sem rettente vissza föltett szándékától.

Mikor legújabban hatodikszor is közeledni
vélte a tigris-aDya válságos idejét, nyilvános la-
pokban fólazólitá a fiadzós kutyák tulajdonosait,
hogy nem lennénok-o hajlandók egyet a szüle-
tendő tigriskölykök szoptatása végett az állatkert-
nek ideiglenesen átengedni. Egy uri ember Lan-
gebrückben vadászkutyáját ajánlotta föl az emii-
tett „közezélra." Most már csak az volt a kérdés,
hogy vájjon a kutya hajlandó lesz-e a szokatlan
anyaságot elvállalni? A kutyának Drezdába vitele

az egész kísérlet eredményét szerfölött kérdésessé
tette volna, s igy hát a két fiatal tigrist kellett a
próba-utra indítani (a harmadikat valóságos any-
jánál hagyták,) pompásan bepakolva egy kosárba
és melegitő üveggel ellátva Langebrück felé. Az
eredmény toljes volt; lehet, hogy a kutya kílencz
kölyke helyett, melyekből csak is kettőt hagytak
meg neki, kárpótlást akart szerezni, vagy tán az
is lehetséges, hogy valódi vonzalmat érzett az eset-
len, bozontos apróságok iránt, elég az hozzá, hogy
a tigrisfiókákat azonnal adoptálta és szoptatni kez-
dette őket.

A „királyfiuk" is a lehető legjobban érezték
magukat uj anyjok emlőin.

Most hát a főbaj el volt háritva és a tigrisek
visszaszállítása uj dajkájokkal együtt igen köny-

Tigris kölyköket szoptató kutya a drezdai állatkertben.

nyü szerrel ment végbe. Nagyobb biztonság okáért
a kutya birtokosa is velők ment Drezdába, hogy
az állat könnyebben hozzászokhassak az uj álla-
pothoz.

Ez is nagyon szépen sikerült, s most már a
tigris-dajka hetek óta lakik csecsemőivel a raga-
dozó állatok épületének egyik külön kamrájában
és ott fogadja a bámészkodó drezdaiak sürü láto-
gatásait.

• . . Nemde gondolkodóba ejti az embert ez a
kép, ha szemben vele ott látja azt a másikat, a
hol magát a teremtés urának nevező ember gyil-
kolja saját testvéreit; s itt látja, hogy az értel-
metlen állat mily valóban nemesnek mondható
önfeláldozással táplálja emlőjével a más gyer-
mekeit. S. L.

A vérontás Parisban.
A lefolyt franczia-porosz háború borzalmas

jelenségei valóságos béke-idyllek azokhoz az irtó-
zatosságokhoz képest, a mik utóbb Parisban tör-
téntek.

Mintha csupa Káinok élnének ottan, a kiket
arra kárhoztatott a végzet, hogy testvéreiket
gyilkolják.

Az egyes jelenetek, száz közül egy, a mikről
a lapok említést tesznek, megfagyasztják az ember
szivében a vért s óhajtani kezdi, vajha farkasnak
született volna, moly csak éhenhaló-félben me-
ríti fogait megsebesült farkastársa húsába.

A miket az angol lapok irnak — pedig ezek-
nek nincs okuk nagyítani a borzalmasságokat, fáj-

dalommal töl-
tenek el min-
denemberiszi-
vet. A kegyet-
lenségnek e
fokáról fogal-
munk sem le-
hetett ez előtt.

A Luxem-
burg - palota

gyönyörű
kertjei, a Pan-
theon közelé-
ben, szomorú,
vérfagyasztó,
jeleneteknek^
voltak tanúi
a versaillesiak

bevonulása
után. A föl-
kelőket százá-
val fogdosták
össze a győze-
lemittas kor-
mányhű csa-
patok , s az
ilyen szeren-

csétleneket
azonnal vagy
a Luxemburg-
palota kertjei-
be, vagy pedig
aLaRoquette
börtön zárt

udvaraibahur-
czolták, hol
egy fal mellé
sorba folállit-
va elbizako-
dott legyőzőik
által minden

kihallgatás
vagy előleges
vizsgálat nél-
kül főbelövet-
tek. Az ádáz
bosszú e szá-
nalomraméltó
áldozatai kö-
zött nem cse-
kély számú

nők is voltak.
A Luxem-

burg- palota
kertjeit, a

^Szajna bal-
partján , igen
jól ismerhetik
Parisnak ide-
gen látogatói,
mert e hely va-
lóban egyike

Volt az egykor oly ragyogó világváros egyik leglá-
togatottabb és legkedvesebb sétahelyiségeinek. A
kertek jókora nagy terét mindenütt fák, bokrok és
virágok boritják, a legizlésesebben beosztva és el-
rendezve ; a nagy gesztenyefa sétány, mely az obser-
vatoriumhoz vezet, a kertek legszebb pontját képezi.
A palota, melyet MediciKatalin királyné emeltetett,
három századdal ezelőtt, a florenczi „PalazzoPitti"
mintájára, a „directorium" gyülhelye volt, mely
az első nagy forradalom alatt néhány évig a köz-
társasági Francziaországot kormányozta. Később
I. Napóleon császár uralkodása alatt a senatus
vette igénybe; Lajos Fülöp kormánya alatt meg
a peerek kamrája székelt itt, mig I I I . Napóleon
alatt ismét a Benatus foglalá el. Termei és csarnokai
terjedelmesek és nagyszerűek s igen értékes kép-
tárt foglalnak magukban — ha ugyan még most
is megvannak.
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Itt, e pompás palota gyönyörű mulató kert-
jeiben tartattak fogva és ítéltettek halálra Paris
fölkelő nemzetőreinek és lakosságának legtöbbjei;
tömegesen gyilkolták le őket, mintha nem is em-
berok lettek volna. E sok, legtöbbnyire ártatlanul
ki ontott rokon vért bizonyára még a legjobb aka-
ratu szépitgetés vagy feledés sem fogja lemosni a
versaillesi kormány jUlkéről soha! Fölállították a
szerencsétleneket sorba egy-egy fal hosszában
vagy pedig a tornácz lépcsőzetei elé, molyok fölött
olasz ízlésben épitett és berendezett szépkőkarzat
emelkedik művésziesen készült vázákkal diszitve.
Ismételten ropogó sortüzek a katonaság fegyverei-
ből lassanként mind földre téritek a szegény
áldozatokat, és a kik nem haltak meg azonnal az
első lövésre, azoknak revolverekkel tüstént meg-
adták a kegyelcmlövést.

A tömeges kivégeztetések ilyetén borzasztó
jelenetei, melyek az 1572-iki Bertalan-éj iszonya-
taira emlékeztetnek, Parisnak még több más he-
lyein is fordultak elő.

A „Nouveau Bicetre" nevű börtön a Ro-
quette-utczában szintén szomorú emlékűvé lett
a féktolen boszuvágy szörnytettei által. Egy
angol hirlaptudósitó következőleg irja le a Ro-
quette-utczát s különösen az emiitett fogház
környékét, a versaillesi csapatok által heves küz-
delem által történt elfoglaltatása után: „A Ro-
quette-uteza szegletén valami hetven hulla fekü-
dött egymáson — mind férfiak, a kiket, mert
kezökben fegyverrel találták, a versaillesiak azon-
nal kivégeztek ott a hely szinén. A kövezet és-a
csatornák vérrel voltak boritva. A néptömegnek
nem volt megengedve közel menni hozzájok. Mi-
kor a La Roquette-börtön mellett elhaladtunk,
mintegy kilenczven puskalövést hallottunk s az-
után egy mitrailleuse fülsértő ropogását, s későb-
ben a sorcsapatbeliek maguk beszélték nekünk,
hogy e lövésekkel fölkelőket végeztek ki."

Egy londoni lap tudósitója meglátogatá a La
Roquette-t az elfoglaltatására következett hétfő
reggelén, s azt irja, hogy még akkor is nagyon sok
— miként neki mondották, valami kétezer — élő
fogoly vala összezsúfolva e börtön belsejében. Ki-
vül a falakon szülőik, nőik, gyermekeik és nővé-
reik vagy más jó embereik vártak a bejuthatásra,
remélve, hogy sorsukról valamit megtudhatnak;
némelyek a csendőröknek és őrtálló katonáknak
levelekot nyújtottak át azok számára, kiket sze-
rettek s a kikért remegtek. A börtön belseje bor-
zasztó látványt nyújtott. „A fogház nyugoti
felének déli oldalán" — irja többek között az em-
iitett tudósító — „a legyilkolt nomzetőrök holt-
testeinek egész hosszú sorára találtunk. Ezek azok
voltak, a kiket itt körűibe a szomszédságban
harczolva fogtak el; és e helyet, a mely az előbbi
napok végküzdelmét közeiébon feküdött, épen
alkalmasnak találták a győzők tömeges gyilkolá-
saikra. Valami készáz hulla feküdött ott egy ra-
káson. Ott a börtön fala mellett lőtték halomra
őket, a bemenettől jobbra, hol az utoljára kiszen-
vedett most is abban a helyzetben feküdött, a
hogy elesett. A kövezetét valóságos vérözön bo-
ritá el s a falakon látható belyukgatások tisztán
mutaták, hogy melyik golyó nem talált és melyik
ment egészen keresztül a szerencsétlen áldozat
testén. A mint látszik, a halottakat fölemelték s
rakásra dobták, mert egymásra voltak halmozva.
Szomorú volt látni ez iszonyú hullahalom között
egy-egy őszszakálu, tisztes arczu öreg embert,
fehér hajjal vagy épen kopasz fővel."

Ugyancsak az emiitett laptudósitó követke-
zőleg irja Je a módot, melylyel az elősorolt ember-
telen gyilkolásokat a vérszomjas katonaság véghez
vitte: „Először valami 120 embert lőttek le min-
den hosszasabb teketoria nélkül. Ekkor a vezénylő
tiszt kezdett belefáradni a mulatságba és elindult
a foglyok fölött szemlét tartani. Azután csak az
olyakat engedé kivégezni, kiknek vállain a puska-
hordozástól okozott kék foltot világosan ki lehetett
venni, vagy kezeik a puskaportól feketék s lőpor-
eziiguak voltak. Először igen messziről tüzeltek
az áldozatokra, s igy halál nem következett be
mindig. E szomorú kötelesség teljesítése épen a
tengerészeknek jutott osztályrészül és a tiszt pa-
rancsolá, hogy lépjenek közelebb és okkor oly kö-
zel mentek a kivégzendőkhöz, hogy majdnem érin-
tették őket puskáik végével. Hogy az első 120
halála felől bizonyosak lehessenek, oda mentek
mindenikhez és revolverrel a fülébe lőttek. Az a
sajátságos eset is előfordult, hogy egy öreg embert
csak könnyedén találván a lövés, oly ügyes arcz-
játékkal tudta magát holtnak tettetni," hogy a
matrózok igy szóltak: nincs szüksége kegyelem-
döfésre és elmentők mellette. Mikor a többieket
Jelőtték, raja halmozták őket s e borzasztó hely-
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zetben hét óráig kellett maradnia. Végre nagy
nehezen ki tudott a rá nehezülő teher alól szaba-
dulni s az őrökhöz közeledve igy szólt: „Dieu m'a
sauvé! Sauvez-moi!" („Isten megszabadított,
szabadítsatok meg ti is!") Kérelme csak azt a
revolverlövést eredményezé számára, melytől előbb
oly csodálatos módon megmenekült. A mint beszé-
lik, valamennyi fölkelő — miként mondani szok-
ták — valóságos „játék"-nak vette a halált; hő-
sen, bátran, szilárdan, rettonthotetlenül néztek
szemébe mindnyájan. Az egyik 20 frankot adott
a katonának, ki őt lelövendő volt, mondván, hogy
„a más világon ugy sem lesz rá szüksége." Egy
nő, kit azzal vádoltak, hogy több mint húsz ver-
saillesit ölt meg saját kezével, azt monda, hogy
„igaz, öltem biz' én eleget" és „il faut fairo votre
devoir!" („teljesítsétek kötelességteket!") —
monda a katonáknak, midőn mellét oda tartá,
hogy lőjék át. Három barátom, kik látták a ha-
lottak halmazát, azok számát 2—300-ra be-
csülte. Hét vasúti kocsi hordotta el őket." . . .

Rejtelmes teremtmény az ember! Nemes lel-
kesedésébon felül tud emelkedni az angyalokon, s
szenvedélye messzire alább sülyeszti az állatnál.

D e l c s c l n z e . * )
„Bölcs kárhoztatás, jöjj, dobd reá kövedet!"
íme itt egy ember, a ki gyilkoltatott, itt egy

ember, a ki gyujtogatott, itt egy ember, a ki pusz-
tította azt a várost, mely az egész mivelt világ
szemefénye volt, a ki torlaszokat emelt, miknek
köveit testvér vére tapasztá egymáshoz, s a ki
megpecsételte tetteit saját vérével, ott hullván el
az önmaga emelt torlaszon. Saját műve temette
el, egy összelőtt barrikád kövei alól húzták elő
tetemét véresen, összezúzva . . . .

Mi vitte ennyire? Ördögnek született-e már
eredetileg ? avagy egy-egy eszmeért rajongás tette
őrültté agyát, hogy eltemesse magával azt az ügyet,
melyet örök életre ébreszteni akart?

Olvassátok el e sorokat és aztán ítéljetek.
Charles Delescluze 1809-ben okt. 2-án szüle-

tett Dreuxben, hol atyja, mint rokkant százados
komor, zord, a közrendre szigorún felügyelő rend-
őrbiztos volt. Dreux idősebb polgárai még jól em-
lékeznek a sötét férfiura, ki éjjel egy fustélylyal
közében barangolta bo az utczákat. Charles első
gyermeke volt, gyenge, roskatag fiu. Csak édes
anyja gondos ápolásának sikerült megszerezni
számára a physikai erőt, mely lehetővé tette, hogy
jövendő hányatott pályáján össze ne roskadjon.
Jó, áldott egy teremtés volt e szogény anya, ki
istenként imádott mindent, a mi a Napóleon név-
hez volt tapadva, s ki keserű könyeket hullatott,
midőn szeretett gyermeke zsenge korától kezdve a
szabad gondolkodás pályáján haladva, annyi ve-
szélynok tette ki magát s annyi bánatnak, aggo-
dalomnak anyai szivét. Az anya és fiu közt a leg-
élesebb véleménykülönbség uralkodott, de azért
határtalan gyöngédséggel szerették egymást, s a
fiu szelid nyájassággal háritotta el az öreg asszony
kapaczitáló kísérleteit. Később, midőn a nap küz-
delmoi után a majd mindig betegen fekvő anya
ágyához tért, akkor gyöngéd, szeretettől túláradó
kedélye a maga valóságában nyilvánult; mogható
volt nézni, hogyan ápolta, vigasztalta az agg nőt;
mily kímélettel tudta különösen a kimaradhatlan
téritési kísérleteket visszautasitani s e szelid, oda-
adó fiúban bizony senki sem gyanitotta volna a
vad forradalmárt. A szogény asszony fia ápoló
karjai közt múlt ki tavaly, kilenczven egynéhány
íves korában.

Az ifjú a nagy forradalom eszméinek verőfé-
nyébon növekedett, Parisban. Az időben a franczia
ifjúság Béranger szabadságdalait zengé. A kor-
mány pedig, hogy ürügyet nyerjen a kimélytelen
reakezióra, a zsarnokság szokott eszközeit hasz-
nálta: gyilkossági merényletekről és lázadási kí-
sérletekről suttogtak s a minisztériumok előcsar-
nokaiban messzire ágozó összeesküvéseket szer-
veztek. Delescluze is, ki e közbon egész a jogász-
ságig vitte, majdhogy nem szintén áldozata lőn
gy ilyen összeesküvésnek. A szigorú atyának

azonban sehogy sem tetszett az e közben húsz
évesre növekedett fiu magaviselete s ezért Dreuxbe
hivta, hogy ifjonczi hevének szárnyait meg-
nyirbálja.

Egy ügyész irodájába dugta, hogy a váló-
pörök és adóssági keresetek poros iratai között
feledje el az emberi jogokat. De itt egyszer nyílt
ülésben felpofozta az ellenfél ügyvédjét. Ez for-

*) Arczkopét lapunk ez évi 22-ik számában közöltük. :

dúló pontot jelzett a fiatal forradalmár életében.
Irnoki állomásába került az ügyésznél s kiüldözé
a kicsiny, szellőmét korlátozó városkából, vissza
Parisba.

Ott akkor forrt és főtt a nép s nagy esemé-
nyek készültek, melyeknek tettvágyó lélekkel
nézett elébe. A júliusi forradalom előestéjén meg-
jelent pártfogó barátjánál, Aragónál, kinek vau-
deville-szinházi igazgatói szobájában messzire
ágazó tanuló-összeesküvés szálai ogyosültek,tevé-
kony részt von ama napok döntő küzdelmeiben s
a becsületes Armand Barbés, — (kinek életrajzát a
„V. U." múlt évi 28-ik számában adtuk, a kit a
végzet mogkimélt,hogy Francziaország jelen pusz-
tulásának tanuja legyen, mert jun. 25-én kiszólitá
az élők sorából,) — továbbá Blanqui, Martin
Bemard és mások társaságában a legszorgosabb
agitátor szerepét vitte a számos titkos társulat
egybefüzésére, molyek a polgár-királyság első
napjaiban ugy bújtak elő a föld alól, mint a gomba
1834. áprilisi napjaiban elfogták, de csakhamar
kénytelenek voltak szabadon bocsátani, miután
épen semmi terhelő körülményt sem voltak képe-
sek rásütni; de neve, azóta, ott állt a párisi rend-
őrség főkönyvében, a politikai rubrikában, azon
férfiak nevei mellett, kiket a legelső alkalommal,
a legkisebb tüntetés esetén zár alá szoktak vetni.
Csakugyan, már a következő évben szimatoltak
utána, Fieschi merénylete után, de korai menek-
vése megszabaditá poroszlói körmei elől.

Huszonötéves korában kezdto meg Delescluze
első száműzetését. Belgiumban, Charleroi-ban talál-
juk akkor, mint egy kis politikai lap főszerkesz-
tőjét. Közepette a belga proletariátusnak, melynek
kínjait, vágyait szintúgy tapogathatta, Delescluze
is a soczialismus kérdéseinek tanulmányozására
indittatott, már meg volt benne — habár még csak
homályosan — az az érzet, hogy a minden poli-
tikai jogot nélkülöző proletariusért tenni kell
valamit.

Néhány évi itt tartózkodás után visszatérhe-
tett Delescluze Belgiumból hazájába. Eleinte Va-
lenciennesben telepedett meg, hol több éven át
szerkeszté az „Impartial du Nord"-ot. Lakása
folyton a szerkesztőségi iroda és a börtön között
váltakozott, s minden jövedelme, mit a lap után
látott, a' büntetésdijakban olvadt föl. A hírlapiról
működésben különben Delescluze mértékfölötti
készséget fejtett ki; nem telt el nap, hogy egy
vagy több czikket ne irt volna, s a legutóbbi
időkig ő volt az az ember Francziaországban, a ki
alig néhány versenytársával képes vala a nap
bármely órájában, minden helyzetben és hangu-
latban, egészséges vagy beteg korában, a tanuló
szobában vagy a börtönben magvas vezérczikket
irni.

A reform-bankettek ideje Liliébe szólitá a
fáradhatlan agitátort, hol nemsokára a februári
forradalom befejezte után, mint az ideiglenes kor-
mány biztosa, uj hatáskört nyert. Büszkébb volt,
hogysem a prefektség diszépületébe költözött
volna, melyből az exprefekt Masson, Thiers meg-
hitt barátja, kivonult, hanem a szemben fekvő
hotelben egy szerény szobát bérelt ki magának s
ebből kisérlé meg a reábizott északi mogyék kor-
mányzását. Később újra hirlapiró lett.

Kétczikkeajuliusi napok jelleméről és követ-
kezményeiről, melyben némelyek Bréa tábornok
gyilkosainak apológiáját akarák látni, tizenhárom
havi börtönt és 20 ezer frank bírságot szerzett a
főszerkesztőnek; később pedig be is tiltották a la-
pot s Delescluzet deportaczióra ítélték, do ő Ang-
liába menekült, miután hónapokon át bujkált előbb
hazájában. Angliában ismét találkozott régi barátjá-
val, Ledru Rollinnal, ki már előtte kezdte a számű-
zetés kenyerét enni. Kossuth, Mazzini, Arnold
Ruge, valamennyi ország számüzöttje aztán védel-
met nyerve a vendégszerető szigeten: szoros barát-
ságot kötöttek, naponként összejöttek s nem soká
reá Delescluze is munkatársa lőn a közös lapnak:
„La Voix de Proscrit." (,,A száinüzöttek szó-
zata.")

Ekkor érkezett meg a decz. 2-ki államcsíny
hire a számüzöttek közé, s roppant elkeseredést
szült közöttük. Delescluze elhatározá, hogy visz-
szatér Parisba s élethalál-harczot indit a köztár-
saság gyilkosa ellen. Bevárta, mig a napo-
leonisták első orgiái megszűnnek, s akkor vissza-
lopódzott hazájába. De a császári szaglászok csak
hamar nyomára jöttek, elfogták s a Mázas-börtönbe
vetették a vakmerőt. Azon ürügy alatt,hogy — egy
soha nem is létezett — összoosküvés tagja, négy
évi börtönre ítélték.

Ekkor kezdődött meg kínszenvedéseinek vé-
get nem érő sorozata. Alig van Francziaország-
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ban állami börtön, melyben meg nem hurczolták.
ördögi számítással vitték a folyton beteg embert
egyik tömlöczből a másikba, az éjszak éles levegő-
jéből a dél forró éghajlata alá, a Belle Isle nevű
hide» tengeri szirtről, a Bretagneból a posványos
Korszikába, hogy hiszen talán csak elpusztul vala-
hol, így akarták megölni, de csak egészségét
ölhettéic meg. Akkor aztán megkisérlék a borzal-
mas gályákat is, elvitték a bagnóba; levetették
Brest és Toulon dohos, sötét földalatti odvaiba;
együvé lánczolták a gyilkosokkal, rablókkal; nem
volt megaláztatás, nem kinzás, a mitől megkímél-
ték volna; nem rettentek vissza semmi eszköztől,
hooy megszabadulhassanak tőle a nélkül, hogy a
tryilkos nevet rajok lehessen sütni.

De a törékeny testben törhetlen maradt a
lélek s konok szívóssággal tartotta benne az életet.
Éretté lőn tehát a császári igazságszolgáltatás
szemében a „száraz guillotine"-ra.

1858-ban minden pör, minden ítélet nélkül,
egyszerű önkényes miniszteri rendelettel 10 évi
deportaczióra kárhoztatták. Elvitték Cayennebe.

Mindezeket ő maga is megirta egy minden
szenvedélytől ment könyvben, szárazon csak a
tényeket sorolva elő. De ez a könyv az ő száraz-
szenvedélytelen betűivel oly megható, hogy kö-
nyeket facsar ki a szivből s ép oly megbélyegzŐ a
császárság kormánya, mint akár Hugó Viktor
szenvedélyos, lázas „Chatimet-"jei.

Egy évet töltött Cayenneben, mikor az álta-
lános amnestia meghozta neki is a szabadulást.

A még nem egészen ötven éves férfi mint
megtört aggastyán tért vissza hazájába. Homloka
megkopaszodott, szakálla megszürkült s a hosz-
szas szenvedés és a kiállott kínzások mély, rut
ránezokat szántottak arczára. Csak lelkes kék
szeme tartá meg hajdani ragyogását, s majd sze-
liden mosolygott, majd haragos szikrákat lövelt,
mint azelőtt. Az inkább kicsiny, sovány embert
„érdekesen rut"-nak nevezték a párisi nők. Ru-
hája mindig tiszta, magatartása elegáns volt,
miért több elvtársa aristokratának szerette nevezni.
A magánéletben mindig előzékeny, szives, szolgá-
latra kész szelid ember volt, gentleman a szó legne-
mesebb értelmében, s csak a politikai elkeseredés
volt képes természetét sarkaiból kiragadni s orosz-
lánt varázsolni a szelid bárányból.

Visszatérte után hosszabb ideig visszavonult
minden politikától. A passzív ellenállást hivé a leg-
alkalmasabb eszköznek a császári kormány meg-
buktatására. Aztán az anyagi megélhetés is sok
gondot okozott neki: beteg öreg anyja és egy nő-
vére volt, akik számára kenyeret kellett keresnie.

A rettegett politikus, a nagy hírnévre szert
tett ember nem habozott egy angol kereskedő ház-
nál szegény állást foglalni el, sőt éven át mint egy-
szerű kereskedősegéd tengetni a maga és övéi
életét. Később egy bankháznál pénztárnok lett, a
mely állás megkönnyité ugyan anyagi helyzetét,
de szellemére agyonnyomasztó ónsulylyal nehezült.
Egy év múlva oda is hagyá az állomást s a „Pan-
theon de l'Industriet" szerkeszté.

így lőn Delescluze újra hirlapiró, s midőn a
következő évek az uj sajtó-törvény megszünteté a
miniszter mindenhatóságát s ennek engedélye
nélkül is indíthatott politikai lapot akárki: Ledru
Rollin szellemi támogatása mellett meginditá a
radikális demokratia bátor közlönyét a „Reveil"-t
{„Riadó"). De az e lapnak mindjárt első számában
megjelent első czikkért rögtön 5000 frankot kel-
lett fizetnie, s őt magát elitélték három hóra. Az
államcsíny ellen küzdött s a torlaszokon elesett
Baudin síremlékének fölállítása tárgyában irt
czikkeért újra hat,s a spanyol állapotokról írottért
szinte hat hónapra ítélték. A hatvanéves összetört
aggastyán újra megkezdé a börtönéletet. Nem
rettent meg, nem panaszkodott, nem vitte piaczra
vértanuságát, csak egy volt a mi bántotta — ha
öreg anyjára gondolt. Megható volt látni, hogy a
birák szigorú tekintete előtt rendületlen férfi
hogyan reszketett, mikor anyjával kellett talál-
koznia. Elküldé hozzá barátait, hogy előkészítsék
a szomorú hirre s aztán egy iskolás gyermek
félelmével járult öreg anyjához, kinek omló kö-
nyeit, zokogását azzal a bárgyú vigasztalással
akarta csillapítani, hogy az lesz az utolsó bünhö-
dése. „Édes gyermekem!" — monda a szegény
anya sirva — „hát még most sem elég?" . . .

Nem! nem volt elég . . . Az 1869. aug. 15-ki
amnestia megrövidité fogságát, de csakhamar jött
az Ollivíer-miniszterium, m e i v i 8 m ét hallatlan
szigorral kezdé üldözni a sajtót. Számtalanszor
elítélték újra, s rövid időn négy évre növekedett a
rámért büntetések összege. Ez már sok volt. Elme-
nekült s száműzetésben akarta bevárni a császár-
i g bukását. A háború katasztrófája Brüsszelben

találta. A wörthi csata után titokban visszatért
Parisba.

Onnan kezdve, midőn szept. 4-én újra felme-
rült a küzdtéren, midőn Belleville polgármesteré-
nek választatott, — többszöri elfogatása az ostrom
tartama alatt s a Communeben való részvéte
sokkal ismertebb dolgok, semhogy azokat itt újra
elő kellene sorolni.

Végperczéről és haláláról a következő rész-
leteket hozzák a lapok:

„Május hó 23-dikán a Chateau d'Eau és a
Petites-Ecuries-utcza szögletén lövő torlaszt ver-
saillesi csapatok megtámadták; 14 órai ellentállás
után a fölkelek, ezen erős, mitrailleuse-ökkel s
ágyukkal ellátott torlaszt kénytelenek voltak föl-
adni.

E harcz alatt Delescluze a legnagyobb nyu-
galommal osztá parancsait s az utolsók közé tarto-
zott, kik a házat elhagyták. Nem maradt egyéb
hátra, minthogy ötven vagy hatvan törzstisztével
visszavonuljon a Chateau d'Eau-ra. Törzskarának
élén, de czivilben indult a Chateau d'Eau felé;
barna felöltőt viselt, melyben már évek óta látták
őt, fekete kabátot s nemez-kalapot. Kezében re-
volvert tartott s szokása szerint feszesen és egészen
egyonesen haladt előre, mig törzskara, a golyók
fütyölése által megijesztve, folytonosan a hareztér
felé nézegetett.

Szombaton reggel a végső kétségbeesés har-
czában a Voltaire-boulovard harmadik torlaszához
ment s Brunettel e jelentékeny állás föladását
minden áron meg akarta akadályozni. Húsz perez
múlva aztán Brunet is odanyilatkozott, hogy az
állás tarthatlan. Delescluze nem hallgatott rá, s
parancsot adott a harcz folytatására! de a csapa-
tok tüzelése oly gyilkoló lőn, hogy a fólkelők
Delescluze szemeláttára kénytelenek voltak a
torlaszt odahagyni. Hiába igyekezett Brunet
Delescluzet elvonszolni, az egy rakás utcza-köve-
zet mögé állva, egyedül ott maradt, mely kő-rakás
pedig a tüzérség lövései következtében perczről-
perezre ritkult. Az előrenyomuló első két katona
golyója találta jobb halántékán s bal mellében,
rögtön véget vetvén életének. E közben a bevett
torlasz mellett levő házak is összedőltek s egy
még égő gerenda Delescluzere esett s homlokáról
a bőr egészen le égett."

Élete a szenvedések folytonos lánczolata volt.
Csak az elkeseredés érzete növekedhetett volna
benne óriássá, minden másnak el kellett volna
törpülni ily körülmények között. Nálánál egy ki-
sebb szellem igy járt volna, egyszerű gyilkos lett
volna belőle, mint az, a kihez a bagnoban oda
fűzték. De ő benne nagy maradt a lélek ereje is,
s a szilárd meggyőződés, hogy jó ügyért küzd és
meg is tud halni, mint csak a hősök tudnak.

Nem érdemelte meg, hogy gyujtogatók sorai
közt hulljon el. S majd ha alakját nem Paris füst-
jének eltorzító fátylán keresztül fogja látni: igaz-
ságosbak leszünk iránta.

A mormonokról.
(Jegyzetek Dixon után.)

(Vége.)

A mormon vallás főbb hitezikkelyei a követ-
kezők :

1. Az isten emberi alakot és testot viselő lény.
2. Az ember, az isten lényének egy része, és

isten is lehet.
3. Az embert nem az isten teremtette, hanem

megvolt s örökké meglesz.
4. Az ember nem született bűnben, és nem

felelős sem a maga, sem a más bűnéért.
5. A föld a megtestesült lelkek gyarmata.
6. Az isten a halhatatlanok elnöke, a ki alatt

négy osztály van: első az istenek, azaz: halha-
tatlan lények, kik a test és lélek tökéletes szer-
vezetével vannak ellátva, ez lévén az olyan embe-
rek utolsó állapotja, kik e földön a törvények
iránti engedelmességben éltek; második az angya-
lok — halhatatlan lények, kik a földön a törvé-
nyek ellen vétettek; harmadik az emberek — hal-
hatatlan lények, kiknek emberi testökhöz halha-
tatlan lélek van csatolva; negyedik a szellemek,
szintén halhatatlan lények, kik az emberi test
felölthetését várják.

7. Isteni fajból való lévén az ember is, a
házasság által mennyei trónra juthat, feleségei és
gyermekei képezvén az ő birodalmát, nemcsak
itt lent a földön, de az égben is.

8. Az isten országa a földön ismét megalapit-
tatott; eljött az idő, hogy birtokukat a szentek
átvegyék, de nem a hatalom, hanem az erény,

nem erőszak, hanom szorgalom által. (Kérdésemre,
hogy az angyalok mit vétettek a törvények ellen,
azt válaszolták: hogy nem éltek pátriárkái életet,
nem volt sok feleségök mint Ábrahámnak, Jákob-
nak és Dávidnak.)

Young szerint a nőtlen férfiak az angyalok,
kik női társsal s gyermekekkel nincsenek meg-
áldva, s ezáltal képtelenek arra, hogy az égi biro-
dalomban uralkodjanak.

Az uj vallás mindenkit befogad, de az elpár-
tolókat is tűri. A szentek közé bármely hit embere
besorakozhatik, azért régi isteneit nem kell össze-
törni, megtagadni s hitét kitépni.

Az áttért mormon az uj igazságot elfogadja,
de a régieket is megtarthatja. A József vallását
ugy ajánlják mint. kibékitőt, nem mint elkülönzőt.
A szentek azt tartják, hogy minden vallásban
van jó.

Az uj vallás szabad és nyitva van minden-
kinek. A másféle gondolkozás és életszokások
iránt türelemmel viseltetnek. Itt nincs gyülöl-
ség, csufolódás, szeretotlen ítélet s türelmetlenség
a mások véleménye iránt, testvéreiket a hittani
veszekedésekkel nem riasztják vissza. A hogy a
nagy alapító hagyta: a vallás könyörületes és sze-
rető; a hogy az emberek csinálták: szivtelen és
kegyetlen.

A uj vallás azt tanltja, hogy ennek szol-
gálni az élet gyönyöre. A régi hittanoknak min-
den sötét oldalát elvetették maguktól.

Az elkárhozástól senki sem fél; lelkét a vég-
zet, sors, szabad akarat, stb. feletti sötét elmélke-
désekkel nem keseríti. A mormont a bizodalom
levegője környezi, mert hite, hogy őt a mennyor-
szág veszi körül. 0 a jövendőtől nem fél, nem
aggódik. A mi van, az lesz, a holnap mint a ma,
a jövő év mint a múlt év, a mennyország a földi
élet folytatása, hol mindenki itt szerzett érdemei
szerint fog élhetni.

Youngot a jó kedv papjának is lehet nevezni;
már mondtuk, hogy színházat épitett, és egy köz-
termet, hol mind a két nemű ifjak tánczolnak,
énekelnek. Bálokat és zene-estélyeket, a szobákban
és a szabadban gyakran rendeznek.

Az apostolok asztalánál, de máshol ie külö-
nös gondot forditanak arra, hogy a legválogatot-
tabb és izletesebb ételeket egyék, gyümölcs és
csemego nagy mennyiségben és kitűnő minőség-
bon van.

De a mulatság és kényelem még sem a fő.
A uj vallás a munkát nemesnek, az ég áldá-

sának, a szív vigaszának, az ember legszebb ki-
váltságának tartja. Mint társadalmi igazság alap-

j ját, más vallás még ezt nem vette be; a kézi
munkát hasznosnak mondhatták, de törvény
által nemesnek sohol sem tekintették.

Az uj hit a házasságot a legfőbb kötelesség-
nek tartja; egyedül sem nő, sem férfi nem teljesít-
heti az isten akaratját, mert minden élő lénynek
az a hivatása, hogy a még meg nem született hal-
hatatlan lelkeknek testet adjanak. Ezt pedig csak
a házasság által tehetik. E hivatásnak ellen sze-
gülni a legnagyobb vétek.

A nőtlen férfi tökélotlen lény, olyan mint a
szárny nélküli madár.

A természet kettős, s hogy szervezete töké-
lyét elérje: a férfinak nősülni kell. A szerelem
Young szerint egy magasztosabb élet utáni sovár-
gás, s helyesen értelmezve a szellemi élet táplálója.

Egy apostolnak sincsen háromnál kevesebb
felesége. Az olyan nők, kiknek férjök meghal, a
püspököt kérik fel, hogy jegyezze el őket az élők-
höz. Azt mondják, soha sem távozhat ugy el a
méhkastól, hogy ne lenne fölszólítva az ily meg-
szomorodott teremtmények kívánságának teljesí-
tésére. Igen sok olyan nője is van, a kiket alig
látott, s kikkel bensőbb viszonyban soha sem volt.

Valódi felesége tizenkettő van. Ezek külön
kis házakban laknak, a méhkas, fehérkunyhó, az
oroszlánlak stb. elnevezésekkel. Átalában annak
van tekintélye, a kinek legalább három fele-
sége van.

Ha a szentek utazni mennek, ritkán térnek
meg egy-egy uj feleség nélkül. Youngnak egyik
nője Uj-Yorkban lakott, férje volt, — de belesze-
retett az apostolba s férje házát rögtön elhagyta-

Miután a természetben nincsen több nő mint
férfi, a mormon törvények folytonos fenntartása
mellett, a szenteknek sem lesz annyi nő elég, a
mennyi felekezetökben van.

Ámbár szép szerével még ez ideig mindig
tudtak nőket nyerni; pedig ily kincs birtoka szá-
mok szaporodását rendkívül elősegíti.

Nem könnyű feladat, a különböző háztartá-
soknál, a gyermekek számát tudni. Azanyaicoiy
ben az adatokat féltékenyen őrzik, nem uoy



másutt, hol ez közbirtok. Youngnak s Kimball-
nak legalább is van 50—50 gyermoke. Minden
ház tele látszik lenni. Bármerre tekint az ember,
mindenfelé szoptató nőket lát, bárhová mennek
2—3 ölbe való gyermeket mutatnak be.

Ez a völgy a kis babák hazája, 20 gyermek
rendes szám egy családnál.

Egy kereskedő, azon kérdésünkre, hogy hány
aprósága van, nem tudott rögtön felelni, Íróaszta-
lából elővett egy könyvet, a melybe fel volt je-
jegyezve. Egyik nője, — a szokásos csecsemővel
keblén — feddő tekintetet vetett reá tudatlansá-
gáért, de tény, hogy e 33 éves pátriárka, könyv
nélkül nem tudta maradékainak teljes számát
megmondani.

Az Izrael szaporodását tűzték ki feladatul.
De ez száz évig sem tarthat igy, a nő-hiány

miatt.
Mózes, a közel vérrokonok közti házasságot

megtiltotta. Mahomed követőit csak 3—4 nő tar-
tására szoritotta. A mormonok erre csak nevetnek,
és Ábrahámra utalnak, ki fél testvérét Sárát vette
nőül,sőtÁbrahámon is tul tesznek. Azt hiszem, hogy
családi életöket az indiánok Wigwamjából vették,
épen mint a mandanok, 3—4 testvért is nőül ve-
hetnek, a nagynénétés hugát,az anyát és leányát.
Hitök szerint a vérfertőztetés bűne nem létezik.
A ki megtetszik, azt elvehetik. Ismert dolog,
hogy férj és nő között igen gyakran közelebbi
vérrokonság létezik, mit az amerikai törvények
megengednek. Mindennapi esemény, hogy a szent
két nő-testvért vesz el, vagy testvére özvegyét,
sőt gyakran anyát és leányát. Wall nevű szent
mostoha nővérét vette el, az Ábrahám példáját
hozván fel. Utahban van egy család, hol anya,
leánya és unokája ugyanazon egy férfinak voltak
nőjei.

Engedély nélkül a szent csak egy nőt vehet
el, ehhez emberi joga van. De a többiekért a pró-
féta engedélyét kell megnyerni.

Tudja Young, hogy mily nagy hatalom van
ez által a kezében, s e szenvedélyes társaságon
vashatalommal uralkodik. Minden uj nő eljegy-
zéséro uj engedély kívántatik az égtől, és ezt is
Young által eszközöltethetik, az ő hatalmában van
megáldani a földet, és a mennyország kapuját
megnyitni. Ha ő azt mondja, hogy igen, ugy meg-
van a házasság; ha nem, szava ellen senki sem
tehot.

A mormonoknál a soknejüség nom jog, hanem
isteni kegyadomány. Jelenleg meghasonlás van a
felekezet közt. Vannak szentek, kik a soknejüség
ellen beszélnek, csak Kaliforniában 20,000-en
vannak, kik azt állítják, hogy Józsefnek egy fele-
sége volt Emma, és József is csak a szellemi fele-
ségeket emlegette. A másik fél azt erősiti, hogy
halála előtt pár hónappal Józsof az isten szó-
beli kijelentése következtében, több
nővel eljegyeztotte magát, de nem
saját kívánságából tette, mert azo-
kat a nőket neki az isten adta. —
Ha erre bizonyos adat volna,
minden viszály megszűnnék, mórt
a mit József tett : az erény és
szükségesség. Miután a mormon
azt hiszi, hogy az egynejü férfi az
égben nőtelon angyal lesz, az is-
teneknek csak cselédje, tehát ér-
dekökben áll a József soknejüsé-
gét bizonyítani. A Brigham Young
családjában 3—4 aszszonyt is föl-
mutatnak, hogy ezek a József öz-
vegyei és köztisztelet tárgyai. —
Young azt állítja, hogy ő 12 nőt
jegyezett el Józsefhez, ámbár egy-
nek sem volt tőle gyermeke. Én
azt hiszem, mondja Dixon, hogy
nem József, hanem Young a sokne-
jüség alapitója.

Az eljegyzés kétféle : földi
házasságra való, a mi ogyüttélés-
sel jár, — és mennyországi életre
való vagy örökös eljegyzés. Eh-
hez képest az eljegyzési szertar-
tás is kétféle; ogy bizonyos időre,
vagy örök, azaz; a férfi nejét ez életre veszi, mint
mások, de a jövő életre is megtarthatja.

Ebből aztán az következik, hogy az a nő, ki
csak az életre van eljegyezve, még férje életé-
ben választhat magának mennyei férjet, mert a
mormon nőnek ép olyan joga van mennyei vőle-
gényt választani, mint a férfinak földi mennyasz-
szonyt.

Természetes, hogy ez sok különös kérdésre
ad okot. Hogy az örökkévalóságra eljogyzett nő
gzemélye felett, minő joga van a két férjnek? —
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De ez eljegyzésre is a próféta helyeslése, engedélye
és szentesítése járul.

E viszonyok felett titokszerü homály borong,
melyen nehéz keresztül hatni.

Nézzük már most, hogy a nőkre minő látható
következménye van e különös társadalmi és csa-
ládi életnek. — Ha a férfiak szavának hitelt le-
hetne adni, ők azt állítják — hogy nejeik elége-
dettek, a Sára és Ráhel példáját örömmel hall-
gatják.

Első nejök lévén a hárem feje, ezek önkényt
magukra vállalják, hogy férjeiknek szép ifjú le-
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körük elborul, értelmök megnehezül, érzelmok
eltompul.

Á kölcsönös társalgás mindkét nem értelmét
fejleszti s nemesiti. A mormon nők a társalgás
gyakorlatából egészen kijöttek. Egy ebédfeletti
könnyű beszélgetésben sem tudnak rész venni.

A nők átalában véve igen egyszerűen, majd-
nem szegényesen öltözködnek, magukviselete csön-
des, félénk és alárendelt; nagy nyugalmok termé-
szetellenesnek látszik, — mintha minden életet
és vidámságot kiprédikáltak volna belőlök. Még
mosolyuk is oly bágyadt s erőltetett.

Igen korlátolt nevelésben részesülnek, ugyan
ezért kevés dolog érdekli őket. A gyermeknevelés
és gazdasszonyságban kitűnők.

Rendesen félénkek és ügyetlenek; ha látogató
megy, ugy hozzák be őket a szobába mint ná-
lunk a gyermekeket, pár perezre bemennek, kö-
szönnek, kezet adnak, s aztán eltűnnek, mintha
nem éreznék magukat a társaságban otthon.

Csak a syriai sátrok alatt felnőtt nőknél lehet
ily nagy bátortalanságot képzelni.

Itt a nő nem uralkodik. Az asztalhoz sem
ül le rendesen, s ha férje mellett mégis helyet
foglal— nem a főhelyen, csak lejebb. Áta-
lában a nő hatásköre inkább terjed a konyha-,
kamra- és gyermekszobára, mint az ebédlő és tár-
salgó teremre.

Mélyebb vizsgálatból láthatjuk, hogy ez so-
káig nem tarthat igy; a férfiaknak nincs igazok, a
mormon nők nem boldogok, borult arczaikon elé-
gedetlenség ül. Irigység, félelem, bizalmatlanság
gyötri őket.

Az érzéki gyönyör itt lent, s a mennyei ki-
rálynéság ott fent — nem elégiti ki a lelket.

Elégedetlenségük már több helyt kitört, igen
sok leány megtagadta az engedelmességet, és ily
viszonyok között nem akarnak férjhoz menni.
Inkább egy férj sem kell, mintsem hogy ily lealázó
helyzetök legyen.

Amivelődést nem lehet elzárni az emberektől,
már pedig ahhoz, hogy a mormon vallás még ezután
is terjedjen — nagy butaság kivántatnék!

Sámi Lászlóné.

Melléklet a Vasárnapi Újság 26-ik számához 1871. jtm. 25.

C'zella a Roquette-fogházban.

ányokat valaszszanak ki, s egy-egy uj Hágárt
büszkén vezetnek férjeik karjai közé.

Hitem szerint a mormon vallás nem nőknek
való. Legalább a mi társadalmi fogalmaink szerint
helyzetök igen lealázó.

A nők ritkán mennek társaságba. Az üres
sétányok, verandák, s még üresebb ablakok és
ajtók, inkább jelzik a török hárem féltékenységét
és alárendeltségét, mint a keresztyén családias
élet vidámságát és szabadságát.

A Roquette-fogház udvara.

Szokásaikban igen sok olyant találunk, mi a
mi fogalmunk szerint sérti az illemet és erkölcsöt,
s a legszelidebb indulatu embereknél is feldúl-
hatja a családi boldogságot.

Ily viszonyok között lehet-e bizalom, s hol
bizalom nincs, lehet-e boldogság?

Még a férfiak is ritkán látogatják egymást, s
nejeikkel látogatást tenni még ritkább dolog;

Mert hol a többnejüség a törvény, ott az
elzárkózottság a divat. Már pedig ha a nőket
a társadalomból kizárják, ez által szellemi lát-

A La-lloquette-fogház.
A logszomorubb háza Parisnak a La-Ro-

quette-börtön. Ide szállítják a halálra ítélteket s
közvetlen a fogház előtti téren végzik ki őket.
Köröskörül magas épületek állanak s egymásba
fonódó fák összobomló lombjai akadályozzák a ki-
látást. Benn az épületben sötét, tompa viszhangu
tornáczok, folyosók, fel s alá vezető lépcsőzetek a
börtön csoportok váltogatják egymást. A börtönök

fala sárgára van festve, a világos-
ság egy magasan fekvő rostélylyal
elzárt ablakból szivárog a szo-
bákba, melyekben egy kemenezé-
nél, egy ágynál s egy-két széknél
több bútorzat nincs.

E szomorú ház a Commune és a
versaillesiak uralma alatt volt a
legszomorubb.

A Commune tagjai ide szállí-
tották, a kik gyanúba estek az ő
szemükben, s itt voltak elhelyezve
a kezesek, kiket kivégeztek. Ezek
közt volt a párisi érsek, Darboy ia.

Egyik képünk épen azt a czel-
lát mutatja, melybe az öreg főpap
elzárva volt. A börtönőr saját mat-
ráczát kölcsönözte oda az érsek-
nek s még más módon is igyeke-
zett enyhiteni fogságát, mely apró
figyelmekért az érsek igen hálás-
nak mutatkozott, s akkor is őré-
vel társalkodóit, mikor a fölkelők
előszólitották. Az érsek kivégzé-
sének módjáról még most sem tud-
hatni semmi bizonyosat, mert a fog-
ház összes őrizete tagadja, hogy
abban részes lett volna.

Másik kis képünk azt a tért tünteti elő, a hol
a tömeges kivégzések történtek. A rémjelenetek
leirását egy másik czikkünkben találhatja az ol-
vasó. Ily jelenetek színhelye volt az a szűk puszta
tér is, melyet képünk mutat, s melyen a halálra
szánt áldozatokat fölállitották egy csomóba s
mitrailleusökkel, puskákkal és revolverekkel addig
lődöztek rajok, a mig csak élő embert láttak
köztük.

Irodalom és művészet.
* t. (Jog- és államtudományi folyóirat) czimen

a ,,Jogtud. Közlöny" 24-ik számának mellékletéül
egy 13 ivnyi füzet küldetett be szerkesztőségünk-
höz. E folyóiratnak, mely évenként négy (3 havi)
füzetekben fog megjelenni, szerkesztője egyete-
münk jeles tanára, országgyűlési képviselő Hoff-
mann Pál; czélja a jog és államtudományok te-
rén a kor szinvonalán álló, tudományos czélu
szakirattal gazdagítani e tekintetben teljesen
meddő irodalmunkat. Egy ily folyóiratnak szük-
sége, különösen a némileg ez irányban is hézag-
pótló „Budapesti Szemle" eléggé nem sajnálható
megszűnte óta — mind érezhetőbb lett. Hazánk
törvényhozása a nagy kodífikáczió küszöbén áll,
napi lapjaink pártérdekeknek szolgálnak, a tudo-
mány és gyakorlati Ítélet objektív bírálata nem
talált nyilatkozásra alkalmas közeget. Jogtudo-
mányunk pang, hiányzik a centrifugalis erőkot
összekötő kapocs — a czél és érdek egysége. E
hiányon szándéka az uj vállalatnak segitni. HofF-
mann tr. mögött, mint fprogrammszerü elősza-
vában irja — az ifjú tudományos erők phalanxa
áll, s az első szám is legjobb reményekre jogosít.
Jeles erőktől jeles dolgozatokat közöl valódi tudo-
mányo? szempontból és eszközökkel. Kívánjunk
sikert az uj vállalatnak s reméljük, hogy jogá-
szaink, sőt mivelt közönségünk is, támogatni fogja
az uj vállalatot, melyre hazánk jelenlegi viszonyai
közt a legégetőbb szükség volt, mely hazánk tu-
dományos haladásának, sőt törvényhozási és gya-
korlati érdekeinek is nem csekély emeltyűjéül
szolgáland. E folyóirat előfizetési ára egy évre 4
frt, a „Jogtud. Közlöny" előfizetőinek 2 frt. A
kiállítás csinos, dicséretére válik a kiadónak, ki
aligha inditotta meg e folyóiratot, nagy anyagi
haszon reményében, — nálunk nem ily vállalatok
azok, melyek jól „kifizetik magukat."

** (Az országos magyar statisztikai hivatal)
által kiadott „Hivatalos Statisztikai Közlemények"
IV-ik évfolyamából egyszerre két fűzet — helye-
sebben két nagy kötet —jelent meg, melyek közül
mindenik önálló czimmel is bir. Az 1-ső füzot
„Magyarország és Erdély 1869. évi aratási ered-
ményeit" tartalmazza s 24 ivre törjed. A statiszti-
kai hivatal által beszerzett adatok alapján dolgozta
Duka Marczel. A II. füzet tartalmát „az 1869-ki
kereskedelmi viszonyok" képezik. Ezt a koresk.
minisztérium vámügyi osztálya szerkesztette, s 44
ivre terjed.

** (Láng Lajos,) egy ügybuzgó derék fiatal
ember, kinek támogatása mellett már több munka
magyar forditásával gazdagodott irodalmunk (hogy
többet ne említsünk, ilyen Büchner „Erő és
anyagja", Held franczia forradalom története)
ujabban Haeckelnek „Az emberi nem eredete
és törzsfája" czimü munkáját adta ki. A szabatos
forditást György Aladár eszközölte. A munka
Aigner Lajos bizományában 40 krajezárért kap-
ható.

** (Petőfi több költeményét) egy Magyarorszá-
gon élő lengyel hölgy lengyel és orosz nyelvre le-
forditotta.

** (A Nagy István-féle könyvtár,) mely sok
ritka régi magyar nyomtatványt foglal magában,
a londoni Brittish múzeum birtokába került, s a
parlamentnek tett jelentésben az mondatik róla,
hogy „ez a legjobb magyar könyv-gyüjtemétiy,"
a miben ugyan egy kis túlzás van, mert a legjobb
magyar gyűjtemény a nemzeti múzeumban és er-
délyi múzeumban van, hanem azért e becses gyűj-
teményt i8 kár volt külföldre bocsátani. Az akadé-
mia egyik gyűlésén történt fölszólalás e könyvtár
megszerzésére, de elhangzott.

{Dr. Jioth Albert) aradmegyei főorvostól
„A appai gyógyforráa ismertetése" czimü füzet
jelent meg. A ki e a fekvésű fürdő gyógyhatásáról
azt írja, hogy maga az ottani lóg, a Maros vizpá-
rái által szelídítve, a légzési szervekre igen jóté-
konyan hat; a gyógyforrás vize, részint belsőleg,
részint külsőleg (fördő) használva, jótékony
gyógyhatású számos más betegségen kivül külö-
nösen a görvély- és angol-kórban, de legfőkép az
uJabb időben oly igen elterjedt gümő-kórban, ha-
csak az nem végleg elhanyagolt és minden gyógy-
kezelésre elkésett. — A kis füzet továbbá átalá-
°os utasitást ad a fürdő mikénti használatára s az
életrendre nézve.

TARHÁZ.
** (Kolozsvárit) megjelent az unitárius főta-

tanoda ifjúsága által kiadott „Remény" czimü em-
lékkönyv, Lendvayné-Latkóczy Anna nyugdija-
zott színművésznőnek ajánlva. A munkák alá
jegyzett évszámokból látjuk, hogy egy évtized
termékeiből van e könyv összeállítva. A versek
mennyisége aránytalanul nagyobb a prózai művek
mellett. Vannak fordítások Schiller, Moore, Heine
stb. költeményeiből, egy pár elbeszélés, egy „Fér-
jem nekem nem udvarol" czimü kis vígjáték Pé-
terffy Alberttől, s egy utazási vázlat a Székely-
földről.

** (A Szana Tamás) által szerkesztett „Fi-
gyelő" irodalmi és szép művészeti lap I. évfolyamá-
nak 5-ík füzete küldetett be szerkesztőségünkhöz.
Ez irodalmi és szépművészeti hetilap, mely min-
den hónap végén havi füzetté fűzve is megjelen,
gondosan van szerkesztve, széptani czikkei érde-
kesek, tehetséges írók irnak bele, szóval, megér-
demli a komolyabb olvasmányokat kedvelő közön-
ség támogatását. Előfizetési ára félévre 4 frt;
évnegyedre 2 frt. Egy havi füzetnek ára 70 kr.
Kiadja Aigner Lajos.

** (Az „ Uj Regélő") czimü vegyes tartalmú
szépirodalmi folyóirat, mely most fejezte t>e „A
kormányzó leánya" czimü regényes rajzot az
utolsó lengyel fölkelés idejéből, (Southerland után
angolból fordította Könyves Tóth Kálmán), a jövő
félévre ismét egy érdekes történeti regényt igér:
Brachvogel „A repülő hollandi" czimü művét, mely
megkapó rajzokban ecseteli a németalföldi szabad-
ságharcz eseményeit. Az „Uj Regélő'* minden
hóban kétszer: 15-kén és 30-kán jelenik meg, öt
íven: három iv regény- és két ív beszély, sat.
tartalommal. A füzetek ugy vannak beosztva,
hogy a regényeket a beszélytártól elválasztani és
önálló könyvekül beköttetni lehessen. Előfize-
tési ára egész évre (24 fűzet, jan.—decz.) 6 frt;
félévre (12 füzet, jul.—decz.) 3 frt; évnegyedre
(6 füzet, jul.—szept.) 1 frt 50 kr. Az előfizetési
pénzek Heckenast Gusztáv hirlap kiadó-hivata-
lába küldendők.

** (A „Kis tükör") czimü gyermek-lap 12-ik
száma küldetett be szerkesztőségünkhöz. Szer-
kesztője dr. Márky József. A kis lap, mely he-
tenként egyszer jelen meg s előfizetési ára egész
évre 4 frt, ügyesen van szerkesztve. Tartalmában
a tanulságos ölelkezik a mulatságossal.

Kb'zintézetek, egyletek.
** (A magyar tud. akadémia) jun. 19-ki ülésében

b. Eötvös Lóránt mint vendég a rezgés elméletéről
olvasott föl egy mathematikai értekezést; az ifjú
tudóst a jelenlevők megéljenezték. Jurányi Lajos
az oedogonium termékenyített petesejtjeiről meg-
kezdett értekezését folytatta. Értekeztek még:
Szabó József azon módról, mely szerint a foldpá-
tokat a kristályos kőzetben meghatározni lehet;
Than Károly az uj vegytani intézet berendezését
Ismertette, Szíly Kálmán pedig dr. Murmann csil-
lagász hazánkfia három értekezését mutatta be.

Egyház és iskola.
** (Tatai István,) a szarvasi evang. főiskola

derék és országszerte tisztelt igazgatója most tölté
be tanársága huszonötödik évét, mely alkalomból
e hó 19-én a tanuló ifjúság ezüst billikomot nyúj-
tott át neki hála és tiszteletjelül.

** (Nagyszerű adomány.) A „Neue Temes-
várer Ztg.*' irja: Néhány nap óta azon hir kering,
hogy Bonnaz püspök ez évi egész repezetermését,
melyet a jól értesültek 80 ezer forintra becsülnek,
egy Temesvárt létesítendő árvaházra ajánlotta
fel. Ez összeg oly nagy, hogy habár e főpap sok-
szor adá áldozatkészségének jeleit, mégis némi
kétely furakodik e hir valóságához.

** (A király) Jokl Henrik uj-verbászi ágost
hitv., Lisztner József zirczi rom. kath., Josifovics
György szentendrei gör. kel. és Jáger Péter dettai
néptanítóknak félszázadot meghaladó, illetőleg
megközelitő sikeres működésükért koronás ezüst
érdemkeresztet adományozott.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (Az „Athenaeum") irodalmi s nyomda-rész-

vénytársulat f. hó 20-án tartá közgyűlését. A vá-
lasztmány üzlet-jelentésében előadta, hogy e le- nan csak holttestét foghatták ki.'

folyt évben a tiszta nyeremény 77,855 frt. 23 kra
ment, melyből minden 200 ftos részvényre 25 frt.
osztalék esik.

J (Hordozható gőzfürdőt) talált föl egy
jyulai polgár: Vladár Pál, ki mindenét e talál-
mányba fekteté. Mint mondja, minden szobában
föl lehet azt állitani, mert a gőz nem hat ki belőle,
s a bútorokat és falakat nem rontja; továbbá a
fürdő ember feje a szabad levegőn marad. Vladár
most Pesten van s 250 frtért állít föl ily gőzfür-
dőkészüléket, minőt már — hirszerint — a Rókus-
kórházban is használnak.

Közlekedés.
(A tiszavidéki vasútnál) már f. hó 10-én

életbelépett a nevezett vasútnak közvetlen díj-
szabályzata, egyrészről ennek állomásai és Drezda
között, másrészről Czegléd, Marchegg, Brünn és
Bodenbach között. Ez az első árjegyzék, melyet
egy tisztán magyarországi vasút külföldi vasutak-
kal közvetlenül megállapított. Nevezett vasút ez -
által lényeges haladást tett az üzletben, miáltal
ugy a hazai kereskedő és földmives közönségnek,
mint saját érdekeinek használt.

Mi njság ?
** (A király,) mint Bécsből írják, elfogadta

Oorove miniszter lemondását, s utódjául Tisza
Lajos neveztetett ki. E szerint ma már a koroná-
záskor alakult felelős kormány tagjai közül csak
az egy gr. Andrássy áll a maga helyén. A köz-
munkatanács alelnöki állomására — hir szerint —
gr. Szapáry Géza zalai főispánt nevezik ki.

= (1848/9-M ereklye.) A 64-ik honvéd zász-
lóaljnak a komáromi aug. 4-ki kitörés alkalmával
érdemrenddel díszített zászlóját a kapitulácziókor
Rutkay István, a zászlóalj parancsnoka és alezre-
des megmentette s azután is híven megőrizte. A
derék férfi halála után (1869. szept.) özvegye,
Jordán Francziska vette át, s a közelebbi napok-
ban a zászlóalj pecsétjével együtt a még ép zászlót
a nemzeti múzeumba küldte be.

** (Képviselőválasztások.) A németujvári ke-
rületben a főispánná kinevezett Ernuszt helyébe
egyhangúlag \8zelestey Lászlót, Magyar-Ovárott
Major Pált, keresk. minisztériumi tanácsost, Ma-
ros-Vásárhelyt pedig Orbán Balázst, a „Székely
föld" leírásának szerzőjét választák meg képvi-
selőnek.

*** (j^9!f ó-kanizsai születésű iparlovagot) ítélt
el a napokban a bécsi fonyitő-törvényszék. E jó
madár — Hermann Ignácz, kereskedő segéd —
jogásznak adta ki magát, s abból élt, hogy fiatal és
nem fiatal leányokkal és asszonyokkal kötött isme-
retségek után házassági igéretáltal kicsalta vagyo-
nukat. A törvényszék előtt többi közt azt hazudta,
hogy magyar joghallgató létére azért nem tanul
Pesten, mert itt nincs maradása, mióta párbajt
vivott a miniszterdnök fiával. (Notabene a minisz-
terelnök két kis fia közül a nagyobbik is aligha
van 12 éves.)

** (Merész tolvajlás.) Baumgartner Anna ma-
gyar-utezai 21. számú házában (ugyanazon ház,
melynek Il-ik emeletén a „V. U." szerkesztősége
van) az első emeleten a háztulajdonosnő lakásába
szerdán délelőtt tolvajok törtek be, s 3 szobaajtót
és több szekrényt fölnyitva, kiloptak egy 5000
forintról szóló takarékpénztári könyvecskét s több
ezer forint értékű ékszert. A tolvajok a takarék-
pénztárból még az nap délelőtt fölvették az 5000
frtot, az ékszereket pedig 700 frtért elzálogositot-
ták a pesti népbanknál. A rendőrség erélyesen
nyomozza a tetteseket.

** (A pozsonyi kórházban) egy rendkivüli
beteg halt meg, ki máj. 20-ka óta, 30 napig szün-
telen aludt. A beteg e hosszú idő alatt csak egyet-
len egyszer ébredt föl, akkor is csak egy perezre.
A' bonczolásra számos hírneves bécsi orvos utazott
Pozsonyba.

»% (Tragoedia a lánczhidon.) Ljchtl Anna
szolgáló leány kedden este szeretőjével, egy
katonával a lánczhidon ment. Itt valami dolog
miatl összezörrentek, heves szóváltás fejlett ki
köztük, mely később kezdett az ütlegekbe átmenni.
Ekkor a leány hirtelen elhatározással fölkap »
lánczhid karfájára és mielőtt a megrémült Katón

sszatarthatta volna, leugrott a Dunába - hon
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** (̂ 4 Woronieczky síremlék.) Balogh A. ügy-
rt;d, mint a bizottság elnöke, fölkéri mindazokat,
kik a fonemlitett emlékre gyűjtöttek, hogy a
r.yüjtő iveket legfölebb jul. 15-ig, az országút
-33-ik sz. alatt lakó elnökhöz beküldjék.

** (Berlini történetitek a győzelmi ünnepély
alkalmából.)

I. Mikor Bismarck a bevonulás napján Blü-
cher herczeg szobra mellé ért, egy pohár limoná-
dét kért és annak tartalmát hűségesen megosztotta
u mellette álló Moltke gróffal. Egy vidéki birto-
kos, ki lelki gyönyörrel nézte a történteket, lel-
kesülten kiáltott a szolgának, ki az üres poharat
<-l vinni készült: „Tiz tallért adok a pohárért,
molyböl a század legnagyobb embere ivott most

, c>3 ma!" — A szolga visszafordult és megkötötte
-az alkut. Bismarck is visszafordult és — mosoly-
líott. „Ilyen formán — mondta Moltkenak —
nagyon meg fogom drágítani Berlinben az üveg-
poharukat, miután innom ebben a nagy hőségben
nekem is csak kell!"

I1. A diadalmenet alkalmából írja egy berlini
lap: „Fájdalmas benyomást tett a diadalmenet
alkalmával a hársfák alatt, mikor több olyan ka-
tonát, kinek mind két lába amputálva volt, társai
vállaikon hoztak ki. E szerencsétlenek számára
talán mégis csak meg lehetett volna rendelni egy
szerény bérkocsit. — Vagy egyátalán nem lett
volna-e czélszerübb e diadalmenet összes költségeit
humanitárius czélokra fordítani? A háború elég
özvegyet és árvát teremtett, pedig ezekről helye-
sebb lett volna gondoskodni, mint dicsőség-istene-
ket faragni gypszből és papirosból." — Ugy lát-
s/.ik tehát, Berlinben is vannak helyesen gondol-
kozó lapok.

— (Halálozások.) Az erdélyi ref. egyházi
szónoklat egyik elsőrangú jelese: Vadas József,
kolozsvári nyugalmazott ref. esperes és lelkész,
tjlete 68-ik, lelkészsége 35-ik évében jun. 17-én
elhunyt. — Békés-Csabáról írják, hogy ott az is-
kolai örömünnep csakhamar gyászünnepre válto-
zott. A 72 éves Vilim János, e derék öreg népta-
nító, ki e hó 17-kén átalános elismerés közt érte
meg félszázados jubilaeumát, két nap múlva, 19-én
végeigyöngülés következtében meghalt. Özvegy
<ís soktagu család maradt utána. — Deák József,
m. kir. ítélőtáblái tanácselnök, buzgó és értelmes
biró s köztiszteletben állott férfi, Pesten, jun. 9-én
68 éves korában meghalt. — Bogdán László, m. kir.
itélő-táblai biró és semmitöszéki segédelőadó, hosz-
szabb szenvedés után f. hó 16-án 46 éves korában
elhunyt. — Ráday József gróf, mint Péczelről irják,
rövid betegeskedés után kimúlt s ehó 15-én kisér-
tetett örök nyugalomra. — Fényes Menyhért, debre-
czeni polgár és városi képviselő, biharmegyei föld-
birtokos és bizottmányi tag, 50 éves korában Pes-
ten meghalt. — Bisztricsányi Ignács, Nagy-Kanizsa
aljegyzője, e hó 17-én halt meg vizibetegségben
hu8zonkilencz éves korában, özvegyet s három ár-
vát hagyva maga után. — Lapunk bezártakor
veszszük a hirt, hogy az öreg Edvi Illés Pál, nyu-
galmazott ágost. hitv. evang. espereslelkész, a
magyar tudom, akadémia levelező tagja, munkás
<;lete 79-dik, házassága 46-ik évében jun. 22-kén,
végelgyengülés következtében megszűnt élni. A
magyar irodalom ébredő korszakának egyik buzgó
harczosa volt; kivált a tanügyi irodalommal fog-
lalkozott. Lapunk első évfolyamainak állandó
munkatársa volt.

Szerkesztői mondanivaló.
— New-York. Liptay Pál. A „Magyar Amerika" cziniü

czikk első közleménye sok érdekes adatot tartalmaz; foly-
tatását elvárjuk.

— Laczháza. K. T. K. Az angol novella legközelebbi
számainkban fogja illő helyét elfoglalni.

— Kisújszállás. K. H. L. A czikkeket kivánata sze-
rint átadjuk a „H- és K." szerkesztőségének.

— S.-Várad. J . A. A fővárosban készülőben levő ne-
"»ezetesb épületek ismertetését — rajzban és czikkben —
eddig sem hanyagoltuk el; most épen több ily tárgyú ké-
pünk készül. Legközelebb a központi fövámhivatal épü-
letét mutatjuk be, mely egyike lesz Pest legnagyszerűbb

középületeinek. Ennek rajzát — a lapunk számára készített
rajz után — egyidejűleg a lipcsei képes újság is közölni
fogja.

— M.-Keresztes. „Nagyjaink." Ne háborgassuk nyu-
galmukat ily rósz versekkel.

SAKKJATEK.
604-ik sz. f. — K á s t n e r B.-tÖl.

(Coburgban.)
Sötét.

a b c d e f g b
Világos.

Világos indul s az ötödik lépésre mattot mond.

Az 599-ik számú feladvány megfejtése.
(Czenthe Józseftől.)

Világos. Sötét.
1. Bb5—b3 Bc6—a6(a)
2. Bb3—f8t . . . . F a 8 - f 3 :
3. e2 -e3 matt.

(a)
1 c4-b3 :
2. Fd7-b4 Bc6-d6
3. Fb4—d6 matt.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
— Harasztiban: gr. Festetics Benno. — Jdtzkiséren: Galam-
bos István és László. — Czegléden : Galambos Károly. —
Karczagon:K.a.cs6 Lajos. — Ífagy-Szalontdn: Kovács Albert.
— A pe«ti sakk-kör.

Előfizetési fölhívás

A VASÁRNAPI ÚJSÁG
és

Politikai Újdonságok
1871. évi jul.—decz. folyamára.

(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. — Számos eredeti
Wéppt'l illusztrálva s „OrszáKityülést Beszédtár"-ral s

más egyéb rendkívüli mellékletekkel bővítve.)

Előfizetési föltételek:
Postán küldve vagy Pesten házhoz hordatva.

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok
együtt:

Félévre (július—deczember) 5 ft. — kr.

Csupán Vasárnapi Újság:
Félévre (július —deczember) 3 » — »

Csupán Politikai Újdonságok:
Félévre (július—deczember) 2 » 50 »

i W Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisz-
telet-példánynyal szolgálunk. — A pénzes levelek bérmen-
tes küldése kéretik. — Az eddigi czimszelvényekböl egy
darab szives beküldését kérjük.

\ Vasárnapi Újság és P. Újdonságok
kiadó-hivatala (Pest, egyetem-utcza 4. sz.a.)

ilt-tér. *)

„GYORS-POSTA"
czimű legolcsóbb politikai napilapot ajánljuk
az olvasók pártfogásába. Nincs hét, sőt nap, me-
lyen egyik-másik fővárosi vagy vidéki lap ne
idézné e szabadelvű kis közlönyt, mi legcsattw-
natósb bizonysága annak, hogy megfelel nevének,
eredeti forrásokkal rendelkezik s gyorsan igyek-
szik, mindent a közönség tudomására hozni. A
jutalom ez egyszer nem is maradt el, amennyiben
a „Gyors-Posta" minden ujabb keletű hazai lap
között legtöbb előfizetővel bir. Ezáltal nemcsak
fönállása van biztositva, de lehetségessé vált egy-
szersmind többet adnia, mint a mennyit megindu-
láskor igért.

így p. o. naponként teljes négyoldalon jelenik
meg hirdetések nélkül; ünnep és vasárnapokon
kettős számot ad „Magyar Gazda" czimü mellék-
leti részszel; időnként térképekkel is kedveskedik s
tárczájában folyvást érdekfeszitő olvasmány talál-
ható. A legmelegebben ajánlhatjuk tehát minden-
kinek, hogy előfizessen arra.

Előfizetési föltétek: negyedévre 3 frt; egy
hóra 1 frt. Gyűjtőknek 8 után tiszteletpéldány. Á
pénz vagy utalvány a kiadó-hivatalba küldendő."

Iíeckenast Gusztáv (Egyetem-utcza 4. sz.).

Egyúttal tudatjuk, hogy októbertől ,

„NEMZETI HORTES"
c^immel Heckenast kiadása és Áldor Imre szer-
kesztése mellett politikai néplap fog megindulni,
mely a küzeledő/ uj választásokra fogja előké-
szíteni a népet. Ára negyedévre 1 frt lesz.

— (A közelgő vadászidény) szakértők ál-
litása szerint, igen kedvező ígérkezik lenni. És
miután az alkotmányos szabadság a fegyvertila-
lom alól a közönséget emanczipálta, s a vadászatot,
mely eddig, úgyszólván, kasztszerü időtöltés volt,
mintegy polgárosította, ugy hiszszük, az ide vonat-
kozó közlések olvasóink közül számosakat érde-
kelni fognak. Tehát: tapasztalt nimrodok kilátásai
szerint vízi és szárazi vad lesz bőségben. Idejében
kitavaszodott, s a gyakori esőzések és tartós borúk
folytán viz volt elegendő akopolyákban és fatövek-
ben. A tenyészet átalán mindenféle buja és ideje-
korai. Erős fagyok, jégesők nem voltak, mind oly
körülmények, melyek vadszaporaságot jeleznek
elő. A nagy tökély, melyre utóbbi időben a fegy-
vergyártás emelkedett, szintén nagyban emeli és
terjeszti a vadászat időtöltése iránti előszeretetet.
A lankaszterek, melyek Pesten Kiszela Károly
országúti boltjában dús választékban kínálkoznak,
fölébreszthetik a szunyadó szenvedélyt azokban is,
kik az előbbi elöltöltőkkeli hosszas babrát — mely
elhibázás eseteiben, annyi halálos veszélyt is szült
— unalmasnak találták. E lankaszter fegyverek-
ben, ugy látszik, a Lefaucheux által kezdett foko-
zatos javítás hosszú időre megállapodását és töké-
ly esülési határát érte el, s nem igen tarthatunk
attól, hogy rövid idő múlva ujabb találmány által
tulszárnyaltatnak. Horderő, ízlés, kezelési tisztaság
és könnyüség, veszélytőli mentesség az áruk mél-
tányossága mellett azon előnyök, melyek e készít-
ményeket ajánlatossá teszik, s számukra hosszabb
jövőt biztositnak. A Lefaucheux rendszer le van
szorítva és zsibáru lett, melyen tulajdonosaik túl-
adni vagy átalakittatni igyekeznek. A közelebbi
vadászidényen tehát a jelszó Lankaszter, mit
semmi más nem lankaszt el!

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtótörvé-
nyek irányában vállal felelősséget a Szerk.

„ a ^ Mellékelve van „Ludas Matyi" és
„Népszava" megrendelési ive.

Hónapi-és
hetilap

25
26
27
28

29
30

1

i

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerd.
Csőt
Pént.
Szóm.

Hl
Katholikns és protestáns

naptar

Június
! A 4 Prosper
János és Pál
László király
Leo pápa
Péter és Pál
Pál emléke
Theodorik

t

A S Vilmos
Jeremiás
László
Arszlán
Péter és Pál
Luzina

! Tibolt

E T I - N A
Görög-orosz

naptar j
Jun. (ó)

13 C 4 Aquilius
14 Elizeus pr.
15 Álmos
16 Tichó
17 Bertalan
18 Leontin
19 Judás, Thádé

Held változatai. ® Holdtölte 2-

PTAR.
Izraeliták

naptára

Thamuz
6
7 Athália
8
9

10
11
12 8. Balak

N a
hossza

f.
93
94
95
96
97
98
99

P-
24
21
18
15
12
10

7

P
kél

ó.
4
i

4
4
4
4
4

P-
3
3
4
4
ő
5

nyűg.

6.
8
8
8
8
8
8

6 8
án 2 éra 52 pereckor délutárí.

P-
1
1
1
1
1
0
0

H o l d
hossza

f.
177
190
204
218
283
248
263

P-
16
39
31
46
22
15
18

kél

á. p.
11 21

este
1 56
3 8
4 30
5 53
este

nyug.

6. p.
regg-
0 21
0 42
1 5
1 31
2 4

regg-

T A R T A L O M.
Dürer Albert (arczkép). - A leány az alvilágban. —

Kisfaludy Sándor hátrahagyott munkái, II. — A tigris és
dajkája (képpel). - - A vérontás Parisban (képpel). — De-
lescluze. — A mormonokról (vége). — A La-Roquette-
fogház (két képpel). — Tarház: Irodalom és művészet. —
Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola — Ipar, gax

i daság, kereskedés. — Közlekedés. — Mi njság? — Si«r-
; kesztói mondanivaló. — Sakkjáték. — Nyilt-tér. — Heti-

naptár.

Felelős szerkesztő: Nany Miklós.(L. tB»gy»r-ntcz» 31.ss.>
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Mindenkinok különös figyelmébe ajánltatik a

Dr. Forty-féle átalános

SEB-TAPASZ,
mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érlelő s fájdalmat osillapitó hatása által
eggyorsabb, íegbiztosb s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemu

bajokban. — Ily ba-
jok a torokgyula-
dás, légesőhurut,
bőr kés-barnaság,
hártyásgyik (Croup,
angina) mindenne-
mű megsértések, ha-
rapás, szúrás, vágás
vagy égés által tá-
madható s e b e k ,
megforrazások, da-
rázs- vagy méhszu-
rások, konok-feké-
lyek, zúzátok (con-
tusiók) — meglepő

\gyors fájdalomcsil-
|j lapitással — rögzött
'•daganatok, gümők.

tályogok, pokolvar
(carbunculus pustula maligna), megkeményedések, genyedések, vérkelések, min-
den mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg, vad-
hús, tagszivacs, csontszú, kificzamitás és me grandulások, helyi csúz: továbbá a szülés
folytáni lábfelfakadások, és sebek, fájós fekélyzett vagy már genyes női mell. — Sok
nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi
műtétnek mellőzésével— egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.

Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méh-
fulánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik,
hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül
könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.

Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek j élessége leghitelesebb egyének
számos s különös kivánatra bármikor felmutatható bizonyitványai által már régen a
legfényesebben elismertetett — rendkivüli, s legkülönnemübb esetekben meg-
próbált hatásánál és feltűnő sikerdús eredményeinél fogva, melyek használata által
még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hirét kétségbe-
vonhatlanal igazolja. 1031 (2—6)

A csomagok ára 50 kr. és 1 frt,használati utasítással együtt.
Központi küldeményező raktár: Pesten TÚROK JÓZSEF gyógyszerész

urnái király-uteza 7-ik szám alatt.
Továbbá kapható Pesten: Jezovitt* M. udvari gyógyszertárában, a Lipót-

városban, a három korona- és marokkói-uteza sarkán. — A „szent háromsághoz"'
ozimzett városi gyógyszertárában a városháztéren és Emresz K. a váczi-utezában az
„arany oroszlánhoz" és ugyanannál az uri-utezában a „két matrózhoz," czimzett
üzletében. — Botka és társánál a nagymező-uteza 45. sz. a. — Bndán: Pichler
Győző kir. udv. gysz. A Krisztinavárosban Wlaachek E. gyógysz. A Tabánban
(Ráczváros): Halli I*. gyógyszerész fö-uteza. Aradon: Szarka J.-nál. — B.-Uj
í'alnn:Vass Jcnö. - Békés-Csabán : BienerB. — Debreczenben: dr. ítóthschnek
V. E. — Dana-Föld varon: Nádhera P. — Egerben: Plank Gy. Schuttág J. és
Köllner Lőr. gyógysz. — Eperjesen: Isépy Gy. — Érseknjvárott: Conleg-
ner J. — Esztergomban: Kégl L. — Gyöngyösön: Koeianovich J. — Győrött;
Lehner F. — H.-M -Vásárhelyt: WolfV. — H.-Szoboszlón: Beszédes J. — Hőgye-
szen: özv. Fischer Kr. gyógysz. — Jólsván: Maiéter Albert. — Kassán: Koregtkó A.
és Wandraschek Károly. — Késmárkon: Genersisch C. A. gyógysz. — Komáromban:
Grötschel Zsigmond. — Léván: Boleman Ede. — Makón : Weil M. — Miskolczon :
Dr. CsáthiSz:»í>ó J. — M. S/.i£:H< n : Ilcüei L. — Maria-Theresiopel: Kö'nigS.— Mo-
hácson: Kreitl G. — N.-Kanizsán: Wajdits J. — Rí.-Szombaton: Pántotsek R. —
N.-Váradon:Huzella M. — Nyirbáthoron: SztruhárJ. — Nyíregyházán: Kovács
S. — Pakson: Malatinszky S. — Pécsett: Sipőcz J. — Pozsonyban: Pisztóry B.—
Rimaszombatban: Hamaliár K. — Rozsnyón: Pósch J. és Hirsch J. N. — Sopron -
ban: Bock Gy. — Szabadkán: König S. — Szathmaron: Jurácsko D. — Sz.-Fehér-
varott: BraunJ. — Szombathelyen: Pillich F. — Temesvarott: Peeher J . E . és
Quiriny A. gysz. — Técsőn : Ágoston Gy. — Unitvárott: Okoliesny J. — Vasvártt:
ÁradyP.és Rossas A. — Versetzen:FiamL. és Mazsány J. — Verpeléten: Mersitz J.
— Veszprémben: Ferenczy K.— Zágrábban: Mitlbach Zs. — Zirczen: Tejfel J.

Bécsben: Plebán F. Xav. gyógyszerész urnái a régi tábori gyógyszertárban
István-tér Nr. 1. — Dr. Girtler gyógysz. Freiung Nr. 7. — Wisinger F. az „arany
sashoz czimzett" gyógytárában, a Schwarzenberg-téren. Prágában: Fttrst J. —
Grazban: Dr. Grablovitz V.-nál.

Erdélyorszag. Kolozsvárott: Binder K. gyógysz.— Brassón: Fabick E.
és Gyertyánffy J. és fiainál. — Hátszegen: MátéfiB. gyógysz. — Magyar-Laposon :
Breuer P. gyógysz. M.-Vásárhelyt: Bucher M. — N.-Szebenben: Zöhrer I.F.-nél.

Főraktár Bukovinában: Czernovitzban: Schnirch J.-nál. — Moldvaor-
szágban: Jassiban: Jassinski A. gyógyszerésznél.

A t. ez. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók
lennének, felszólittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítő-
jéhez FORTY LÁSZLÓHOZ czimezve: Budára (Krisztinaváros, Gellérthegy-utcza
49. sz. a.) beküldeni sziveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesit.

StP" Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni
beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban
teljesittetnek.

Weckenast Gnsztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-ik szám) megjelen!
tek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:

A Bach-korszak adomákban.
Össiegyüjté egy Bach-huszár

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

Bizonyítvány.
Tekintetes ur! Miután nőm térddaganata egyedül a Forty orvos-féle sebta-

pasi által gyógyul és eddigi hozatalaim által a nagyváradi Huzella Mátyás raktára
kiürült, a tegnapi postán csakis két darabot kapván. — arra kérem, legyen szives
számomra hat egész nagy-féle sebtapaszt (Forty) küldeni levelem kapásával azon-
nal postai utánvétel mellett. Kérésem megujitva vagyok 1091 (1)

Parajd, aug. 14-én 1867. honfi barátja
Szabó Károly, s. k., ügyvéd.

Czimem: Ügyvéd Szabó Károlynak Székely-Udvarhelyen (Erdély.)

Kollarits József és fiai (12—4-2)

..vrsiíjvmioz
czimzett legelső

vászonruha gyári raktárban
váczi-ntezában Pesten,

kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban
mindennemű kész fchérnemüek férfiak, hölgyek és

gyermekek számára.
Fértl- ingek, rumburgi, hollandi vagy irlandi vászonból 2 ft. 50 kr., 3 ft., 8 ft. 50 kr.,

4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 5 ft. 50 kr , 6 ft., 6 ft. 50kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft.
Báli ingek férfiak szamára 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft. Himezettek

6 ft., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft., 14 ft. egész 20 ftig.
Szines ferfl-initek, 1 ft. 50 kr.,2 ft., 2 ft. 50 kr., 8 ft.
Férfi-Ingek fehér madapolanból 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft.
Férfi-gatyák vászonból, magyar, félmagyar vagy franczia szabásban 1 ft. 75 kr.,

2 ft., 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 8 ft. 50 kr.
Férfi-kraglik, kézelők, nyakkötők, kapezák és mindennemű vászon-és battiszt-

zsebkendök.
Köt ingek vászonból egyszerűen 2ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft.

hímzettek 3 ft,, 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., jobban hímzettek 6 ft., 7 ft., 8 ft.,
10 ft., 12 ft., 14 ft., a legújabb franezia divat szerint 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6ft.,
7 ft., 8 ft., 9 ft, 10 ft., 12 ft.

Noi hálé-corsettek 1 ft. 85 kr., 2 ft. 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 2 ft, 75 kr., 3 ft.,
3 ft. 60 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft., egész 12 ftig.

Nói váll-fozök franczia alakban 1 ft. 50 kr.,2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft.,
4 ft. 50 kr.

Noi alsószoknyák és nadrágkák perkailból, ebiffonból, schnürl és piquetbarchet,
éjjeli és negligé-főkötők, kapezák czérnából, pamut, gyapot és mindennemű
vászon- és battiszt-zsebkendök.

Fin ingek vászonból, madapolanból és színesek is a legjutányosabb árakon, úgyszin-
tén gatyák és kapezák.

Leányka-ingek kivarrva vagy egyszerűen, corsettek, nadrágkák és kapezák.
A legnagyobb választékban béllelt alsó-ingek és nadrágok nrak és

hölgyek szamára, agyszintén mindennemű téli szükségletek, legújabb fla-
uell-ingek és shawiok.

Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat, rumburgi,hollandi s irlandi vászonból, da-
rabját 25, 27, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 50, 60 egész 120 ftig.
Oeas-vászon 12 ft., 12 ft. 50 kr., 13 ft., 14 ft, 15 ft., 16 ft, 17 ft, 18 ft, 20 ft.

egész 25 forintig. 1028 (8-8)
Toralközö-kendók tnczatját 5 ft. 80 kr., 6 ft 90 kr., 7 ft. 50 kr., 9 ft. 50 kr.,

10 ft., 12 ft., egész 20 ftig.
Asztalkendők tuezatját 5 ft, 5 ft. 50 kr., 6 ft. egész 12 ftig. ,,
Színes canefas agynemfleknek 9 ft., 10 ft. 11 ft, 12 ft, 13 ft egész 16 ftig.
Asztalkendők és készletek damasztból 6, 12, 18 és 23 személy számára.
Függönyök a legnagyobb választékban 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft., 8 ft., 9 ft., 10 ft.,

12 ft., 14 ft., 15 ft. párja.
Asztal- és agyteritők, káve-abroszok és szerviettek.
Menyasszonyi-hozomany-kiállitasok 200 írttól 2000 forintig, kész fehérnemüek-

ben és vászonárukban a legnagyobb választékban kaphatók. Kimeritő árjegy-
zékeket kivánatra bérmentesen megküldjük.
Levélbeli megkeresésekre még az nap, melyen megkapjuk, expediáljuk, és cso-
tnag'olási dijt nem számítunk.

Szelvények, arany- s ezüst beváltás.

Szokatlan ritkaság!
A szerencsének nemcsak kezet nyújtani, — hanem kettős irányban minden

koezkáztatás nélkül értékpapírokra és sorsjegyszámokra együttesen játszani, pá-
rosulva a legkellemesb reményekkel tőke és kamatok okvetlen megnyerését
az alább következő jól átgondolt tervezet szerint magának biztosítani!!

Csak 15 ft. havonkinti befizetéssel s egyszermmueii-
korra 2 ft. 50 kr. bélyegdij

minden részvevőnek egy részvény-levél fog kézbesittetni,
mely által minden részvevő az előjegyzett

100 db. 400 frankos teljesen befizetett sorsjegyre játszhatik,
s melynek teljesen lefizetett tőkéje

40,000 frankolvagyis 16,000 ftot^tesz ki. ^
Ezen császári török vasut-kölcsftn sorsjegyeknél az érdeklettek,

az évenkinti 3»/. kamatok, mely 1200 frankot tesz ki, s az évenkinti rendes
6 házasaiban, mely 11.300,000 frank nyereményt képvisel, teljes élvezetébe
lépnek, s igy sokszorozott irányban nemcsak az összes 100 db. eredeti
sorsjegy tőke-kamatai, hanem az arra eső nyeremények is 8 5 részre fel-
osztva részesévé válnak.

Az ezen minden egyes részvény-levelekre évenkint eső 48 franknyi kamat,
valamint a befizetés tartama alatt tett nyeremények azonnal felosztatnak, s az
ilyféle részvény-levélre eső 4 db. 400 frankos teljesen befizetett és 1600
frankot képviselő eredeti sorsjegyek közvetlen a 30 havi lefizetés bezártával
minden részvevőnek ki fog szolgaltatnf,mely felosztott sorsjegyek a 3 % ka-
mat élvezésén kivül tovább is az évenkint történni szokott 4 I S húzásban a
legdúsabb nyereményekre játszanak. 1076 (6-6)

Ugyanezen jól átgondolt tervezet áll 50 db. 400 frankos teljesen be-
fizetett 20,000 fr»»nk vagyis 8000 ft. tevő cs. török sorsjegyekre nézve is, a
befizetést felényire állapitva meg s bélyegdij 1 ft. 35 kr., mely tervezet egyide-
jűleg nyittatott meg, s melyre a t. ez. közönséget szives részvétre felhívni ezennel
szerencsém van.

Jókori megrendelés esetében minden érdeklettnek egy állami honvéd jó-
tékonysági sorsjegy 100,000, 20,000, 2 a 10,000 ft. s több jelentékeny
mellék nyereményekkel ingyért fog adatni, — mely sorsjegyek azonban Z ft.
50 kron szinte megrendelhetők.

J Austerlitz Zsigmond első pénzváltó irodája
H Budán, a lánczhid közelében.
^ ^ ^ ^ [ f ^ i » Vidéki megrendelések gyorsan éa pontosan teljeaittetnuk.

i
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Előfizetési felhívás

„A VÖRÖSHAZ LOVAGJA"
czimu

két kötet regényre.
A világhírű franczia regényírónak, idősb Dumas Sándornak rendkívül érde-

ies és mulattató regénye, mely mintegy 4—500 lapra terjedő két kötetben, augusztus
havában jelenik meg. Előfizetési ára: 1 ft. 50 kr. Bolti ára: 3 ft. leend. Az előfizetési
pénzek, a „Pesti hölgy-divatkp" szerkesztői s kiadói hivatalába (ujvilág-utcza 20-dik
szám) ntasitandók.

fl^P" Az előfizetési pénzeket kérjük mielébb beküldeni, hogy a nyomandó
példányok végett tájékozhassuk magunkat.

BfT~ A ki a „Pesti hölgy-divatlap"-ra félévre, azaz: júliustól deczember
végéig fizet elő, az a két kötet regényben 50 krért részesül.

fl^T" Szíves gyűjtőinknek, nyolcz egyszerre beküldött előfizető után lapunk,
valamint a regény tiszteletpéldányával szolgálunk. 1095 (4—6)

AB áta Ionosra jónak elismert valódi s egészen frisen érkezett

SGHNEBBER6I NŰVÉNY-ALLOF
mell- § tüdőbetegek számára,

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodás,
torokgyuladáeok s nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható:
PESTEN: Török Jóssef gyógyszerész urnái a király-utczában, — dr. Wagner D.

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

B U D Á N : Sehwarzmeyer i. gyógyszerész urnái.
Aradon: Probst F. J.
AscódoB: Sperlagh J. gy
Baján: Klenautz J.
Brassóban: Gyertyánfy Fa-

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

Fleischer.
Bonyhádon: Kramolin J. gy.
Brassóban : Fabick Ed.
Csáktornyán: Kárász A.
Csaton: Borsay F. gysz.
Sebreczenben: GöltlN. gy.
Deésen: Krémer S.
Dettán: BraumnüHer J. gy.
Devecserben: Hoffmann B.
Eszéken: Kawilowicz gysz.
Eperjesen: Zsembery Ign.
Érsekújvár: Conlegner Ign.
Egerben: Wessely gysz.
Eszéken : Thürner fiai és

Dessáthy gyógysz.
Győrött: Brunner F.
Syulnn : Lukács gysz.
Haczfeld: Hagelschmidt V.
Hátszegen ; Mátesy B. gysz.
Ipolyságon: Mikulási T.
Jánoshazán: Kuna gysz.
Jolsvan: Maleter gysz.

Kolozsvártt: Megay M. C.
KArmöczön: Draskóczy gy.
Karoly fehérvár: Fischer E.
Kabinban: Stojánovics.
Kon-Sz.-Miklós. Stoits A.
Lngoson: Arnold J.
Médiáson : Breiner X.
Mosonban; Pranter J. gysz.
Miskolezon: Spuller J.
Mitroviez: Krestonoshics A.
Mohács: Pyrker Gyula gy.
Marosvásárhely: Jeneygy.
Munkácson: Gröttier L
Mohácson: Kőgel D.
Nagybányán: Horacsek J.
Nezslderben: Fuchs J.
Kíyitran: dr. Láng E.
Nyíregyházán: Hönsch Ede

gyógysz.
Nagy-Becskereken: Nedel-

kovics és Haidegger.
Nagy-Kanizsán ; Welisch

és Lovack gyógysz.
Nagy-Karoly: Scböberl C.
Nagykikinda. KomkaA. J.
Nagyvaradon: Janky A.
Nagyszombatban: Pantot-

schek K. gyógysz.
Orosházán : Vangyel M.
Pancsován : Graff'gysz.

Kaposvárit: Schröder J.gy.| Pécsett: Kunz Nándor.
Kőszegen : Strehle gysz.
Károlyvartt: Benicb J .
Kis-Mártonban: Kodolányi

gysz. és Spatay A.
Kassán: Eachwig E
Késmark: Genersich C és X.
Kecskeméten: Papp M.
Karánsebesen :Weber A. gy.
Károlyfehérvártt: Fischer

Ed. gyógysz.

Posegán: Balogh gyógysz.
Patnokon: Szepessy gysz.
Pozsonyban: Schneeberger

és Dussil gysz.
Rosnyon : Posch J. gysz.
Rimaszombat: Hamaliárgy.
Román: Milutinovitx S.
Rekason: Boromi K. gysz.
Szászváros: SándorR. gy.
Szabadkan: HofbauerI.gy.

S.-Sz.-Györgyön: ötvös P.
gyógysz.

Sopron : Voga és Rupp
recht.

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

mayer gyógysz.
Székesfehérvár : Say R

gyógysz.
Siklóson : Nyers S. gysz.
Szathmáron: Juracsko D
Szent-Miklóson: Haluschka

P. gyógysz.
Szarvason: Réthy V.
Szentesen: EissdorferG.gy

és Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Rótt

gyógysz.
Tokajban: Krötzer A. gy
Tordan: Welits és Wolf.
Tatán: Niertit F. gysz.
Törfik-Szent-Miklós: Pil-

lösz M.
Trencsénben: Simon A. gy
Unghvartt: Telendy gysz.

és özv. Benesch P.
Újvidéken: Sehreiber F.
Varannón: Elizárgysz.
Veszprém: Fremmel.
Vaczon: Tragor A.
Varazsdon: Halter gysz.
Verseczen: Herzog gysz.
Zimony: Ivánovics és fia.
Zalntnán: Mégay Gyula
Zombor: Stein fia Márk
Zsámbokrét: Neumann M
Zentán: Wuits testvéreknél

Egy üveg ára 1 forint 26 krajczár. 1055 (4-6)
Ugyanezen bizományos uraknál kapható:

Legjobbféle

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

ára 23 kr.

ör. Beíir ideg-extractusa,
az idegek erősítésére s a test edzésére ára

70 kr.

j valódi gyógyszer.
Lobry és Parton-tól Utrechtben, a skrofulák

bőrkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg

••*" Nagy készlet
a legczélszerübb szabadalmazott

anglés és ürszékzárakból,
továbbá: ezerszeresen megpróbált szabadalmazott

kémény-fedélzetekből
melyek

J

használatával a füst eltávolittatik 1 darab ára

MP* Folytonosan készletben találhatók: fürdőkádak*
ttlö- és zuhany fürdő-készülékek.

MíksítS Károly, bádogos-raester.
1072 (5-6) Raktár: Rózsatér S. sz.alatt.

Heckenast Gusztáv könyvkiadónál Pesten, (egyetem-utcza 4-ik sz.) megjelent
minden könyvárusnál kapható:

A NŐK HIVATÁSA.
Irta

BENICZKY IRMA.
A mü tartalma:

Előszó. — Bevezetés. — Az anyai befo-
lyás. — A nők befolyása a társadalmi életre.
— A nők befolyásának műkőre, természete
és kiterjedése. — Az anyai szeretet. —
Milyen eszközök biztosithatják a nők sze-
mélyes befolyását? — A nők neveléséről
- Mi legyen a nőnevelés valódi tárgya? —

Még néhány fontos szó s nevelésről. —
Első lépés a nők szellemi felszabadulásának
pályáján. — A nők műkőre. — Mit tanulja
nak a nők? — Élvezetek és mulatságok. —
Tapintat és taktika. — A nők munkássága
azelőtt és most. — A nőkérdés és anns.it
megoldása.

(Nyolczadrét 352 lap) fűzve 1 ft. 20 kr.

ára 1 ft.

Mul)-h;ivasi-növ<'iiv-Stiriai
nedy

mell- s tüdőbetegek számára.
Egy üveg ára 87 kr.

„Zeitschrift ffir gerirhtlirhe ttedicin, öffentliche Gesund-
lieitspflege und Medicinal-GeHetzgebung" bringt in Nr. 48 vom 21.
November 1866 über „Schneebergs Krauter-Allop" Folgendes:

„Der aus Alpenkrautern bereitete „Schneebergs Krauter-Allop" des Herrn
Apotbekers Bittner in Gloggnitz, und Franz Wilhelm. Apothefeer in Neunkirchen, is'
bei allén katarrhalischen und entzündlichen Krankheiten der Eespirations-Organe ein
•orzügliches unterstútzungsmittel. Er mildert besser als allé anderen Syruparten jeden
Reiz im Kehlkopfe und wird bei acuter und chronischer Heiserkeit, bei empfindlichen
Affectionen der bchlingwerkseuge, beim Lungen-Katarrh, dem Keuchhusten n. s w
wegen seiner vorzügliehen einhullenden, beganftigenden und reizmildernden Eieen-
schaften mit giinstigem Resultate angewendet."

Főraktár: B1TTIVER GYULA gyógyszerésznél Gloggnitzban.

Előfizetési felhívás
a

Jogtudományi Közlöny

es a

nagyváradi, kassai és kolozsvári ügyvédi egyletek közlönye,
heti szaklap,

a magy. kir. curiai határozatokkal
(Döntvénytár)

törvénykezési szabályrendeletek gyűjteményével

(Rendeletek tára).
Szerkeszti:

Dr. DÁRDAI SÁNDOR.
A „Jogtndományi Kö«lftny"-nyel kapcsolatban dr. HoHuiann Pál egyetemi

ogtanár ur által szerkesztett

Jog- és államtudományi folyóirat"
két első füzete immár megjelent, és ezen kettős füzetet lapunk előfizetőinek díjtalanul
megküldjük. Egyúttal értesitjük lapunk t. előfizetőit, hogy a kiadó részéről azon előnyben
részesittetnek és jövőben is fognak részesittetni, hogy a „Jog- és nllanitcdomanvi fo
yóirat" «gy-egy évfolyamára 2 ftjával fizethetnek elő. *

Előfizetési feltételek:
„Jogtudományi Közlöny" negyedévre 3 ft., félévre 6 ft.
,Jog- és államtudományi folyóirat" egész évre (4 füzetre) 4 ft.

a ^Jogtudományi Közlöny" előfizetői részére (miután azok az első
és második füzetet mellékletül dij nélkül kapják), egész évre
C9ak 2 ft Heckenast Gusztáv,

kiadó tulajdonos.
Rendes szétküldés végett az előfizetések mielőbbi megújítása kéretik.
Az előfizetési pénzeket és reclamatiókat az alulirt kiadó-hivatalhoz, a kéz-

ratokat pedig bérmentve a szerkesztőségéhez kérjük intézni.

A „Jogtudományi Közlöny" kiadó-hivatala,
(Pest, egyetem-utcza 4. sz. a.)

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

gtJ Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajczárba; háromszori vagy
tSbbnöri igtatásnál csak 7 krajczárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppellk Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasengtein és Vogler, Wollzeile Nr. 9.—
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajczár.

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

Az 1867-ki magyar minisztérium tagjai
közül már csak a miniszterelnök államaga
helyén, a többiek nem találhatók többé ál-
lomásaikon. A legtöbben kifáradtak a küz-
delemben; nem hiába monda egy valaki az
egyik miniszterre, ki hivataloskodásának
ideje alatt teljesen megszürkült, hogy ,,a
miniszterség olyan fehéritö intézet, a me-
lyet mindig feketitenek."

Ls csakugyan, b. Eötvös Józsefet kivéve,
kit miniszteri székéből ragadott ki a halál,
a többi miniszter mind tanácsosnak látta
nyugalomba vonulni vagy állomást cserélni.
A csatarendet először báró
Wenckheim Béla bontá meg,
letevén a belügyéri tárczát,
melyet utána Rajner Pál, en-
nek leköszönése után pedig
Tóth Vilmos vett át. Gorove a
volt kereskedelmi miniszter
gr. Mikó Imre elhagyott he-
lyét foglalta el a közlekedési
ügynél, az ő helyébe pedig
Szlávy Jdzsef jött. Lónyay
Menyhért közös pénzügymi-
niszterré lett kineveztetésével
a magyar financzia ügye Ker-
kapoly Károly kezeibe tétetett
le. Eötvös helyett Pauler Ti-
vadar lett a közoktatásügy
minisztere, az igazságügyé pe-
dig Horváth Boldizsár helyett
Bittó István. A király szemé-
lye körüli miniszter gr. Fes-
tetics György lemondásával b.
Wenckheim Béla foglalta el ez
állomást, a legutóbbi minisz-
terváltozás pedig Gorove eltá-
vozásával állott be, kinek he-
lyere Tisza Lajos neveztetett
ki közlekedésügyi miniszterré.

Tisza Lajos Geszten, a Tisza-
család törzshelyén (Biharme-
gyében) született 1833-ban,
most tehát 38 éves. Atyja,
Tisza Lajos Biharmegye admi-
nisztrátora volt, ki országos
hirü népszerűtlenségre vergődött politikai
érzülete miatt. A „Tisza" név Tiszán tul
egyértelmű volt a „Pecsovics" névvel.

Az öreg Tisza, mint magán-ember egé-
szen más volt, mint a nyilvánosság terén.
Szerették, becsülték s neje gr. Teleki Júlia

T i s z a L a j o s .
oly áldott névvel birt a jótékonyság terén,
hogy ma is hálával emlegetik azon a vidé-
ken. — Az öreg ur maga végtelenül gon-
dos atya volt s kitűnő nevelésben részesité
gyermekeit. Nagy vagyona jövedelmének
egy ötödrészét gyermekei neveltetésére for-
ditá, s még nevelöjöket Szőnyi Pált is ő
képezteté, elküldvén őt saját költségén Ber-
linbe, Parisba, hol az az akkori kor első
tudósait hallgatta s kitűnő ismereteket
szerzett a nevelés terén.

E jeles és buzgó férfiú 10 évig volt a
három Tisza fiúnak, László, Kálmán, s utóbb

T I S Z A L A J O S .

Lajosnak is nevelője. Tanmódszere a kor
szinvonalán állott s együtt igyekezett ké-
pezni a lélekkel a testet is. ő volt az, kinek
tanácsára az öreg Tisza, e részben is az első,
a magyar főrangú családapák közt: torna-
tanárt hozatott gyermekeinek, ki hat évig

képezte őket. Szönyi —mint a „P. N."irja,
honnan a következőket átveszszük — tiz
évi működése alatt 1838-tól —1848-ig az
egész tudományos tanfolyamot elvégezte
az ifjakkal, melyet akkori közép és felső
tanodáinkon tanitottak, nem kötvén magát
az előirt évi tantárgyak rendéhez, sem az
évenkénti vizsgálatokhoz, hanem az egész
10 év alatt csak 4 izben tétetett vizsgálato-
kat velük.

Szőnyi eredetileg csak a két idösb fivér
neveltetésére volt szerződve, miután a sok-
kal ifjabb, még kisded Lajost nem kívánták

szülei az idősbekkel együtt ne-
veltetni; Lajos azonban lopva
tanult fivéreitől, s szülői és
nevelője látván tanulási szom-
ját, őt is fölvették testvór-
bátyjai társaságába, kiktől
aztán nem is akart többé el-
maradni. Már 14 éves korában
kitűnő sikerrel letette a vizs-
gálatot a philisophiából a deb-
reczeni kollégiumban.

Tisza Lajos 1848-ig igy
végezte el a felsőbb tanulmá-
nyokat. A geometria, számtan
és rajz iránt nagy vonzalmat
tanusitott, a jogi tanulmányo-
kat azonban csak később vé-
gezte el Szűcs Lajos ügyvéd ve-
zérlete mellett. Ugyanis gyen-
gébb testalkatú volt, és ter-
mete is igen alacsony lévén,
mindenfelé „Kis Lajosa-nak
neveztetett. Szönyi azt java-
solta, hogy egy-két évig telje-
sen hagyjon fel a tanulmányok-
kal, melyek a fejlődésére szük-
séges erőt kimeritni fenyege-
tik. E tervet követték is, s az
igen üdvösnek bizonyult be, és
azóta Tisza Lajos termete meg-
nőtt, és testi ereje bár nem her-
kulesi, mégis oly szilárd, hogy
nagyobb megfeszítéseket és tar-
tós munkát is jól tud elviselni.

1848-ban Szönyi a közoktatási minisz-
tériumban előbb titkárrá, később tanácsossá
neveztetett ki. A sors furcsa véletlene ugy
hozta magával, hogy volt tanitványa Tisza
Kálmán, ki az
minisztériumban

első magyar közoktatási
fogalmazóvá neveztetett

27-ik szám.

Pest, július 2-án 1871.


