Üt,

500

Oskola

gyermekek számára ajánl

Chiil'on ingeket:
6 éves 1 ft. 10 kr., 10 éves 1 ft. 20 kr.
12 éves 1 fc. 30 kr.

Szines ingeket:
6 éves 1ft.20 kr., 10 éves 1ft.35 kr.,
12 éves 1 ft. 50 kr.
Vászon ingeket:
6 éves 1 ft 35 kr., 10 éves 1 ft. 60 kr.,
12 éves 1 ft. 80 kr.

Gatyákat:
6 éves 1 ft. 10 kr., 8 éves 1 ft. 15 kr.,
10 éves 1 ft. 30 kr., 12 éves 1 ft.
•40 kr., 14 éves 1 ft. 50 kr.

Csak alapos gyÓKyitás
sit atóbajok ellen.

(1-8)

az

engedélyezett nyilvános fő-elemi kereskedelmi tanoda
és

NHViLÖ-INTÉZETBHN

Takátsi A.

a ,,vdlejtény"-hez uri-utcza a párisi
uteza szegletén.

Beiratások

898

Pesten, Deák-utcza lil-dik szám alatt reggeli 8 —12, délután 3—5-ig történnek.

Átnézet.
A tanoda áll:
1 Nyilvános fö-elemi tanodából.
3. Nevelő én tapintézetbol.
2. Négy osztályú kereskedelmi tano- 4. Esti tanfolyamaiból felnőttek szádából.
niara.
A tanoda vezetésére egyesültek

Marinak J. F.,

Daulmer József, (iross Gyula, \enda Mór. Prasser József.

»

LIEBIG-féle HOSKIVOIAT

FRAY-BENTOS-bél

LIEBIG-féle HUSKIVONAT-TÁRSULAT LONDONBAN.

893 (2—3)

megtakarítás háztartásra nézve.

betegségeket
s tehetetlenségei,
elgyengült férfieröt,

gyakori magömlések, sőt a végképeni
tehetetlenséget katonai és polgári kórházakban sikerrel használt egyszerű
módszerrel bámulatos gyorsan és alaposan (az újonnan keletkezetteket 48
lóra alatt) gyógyítja Weiss J . gyak.
5 orvos és szülész, az itteni os. kir. garg nison fökórházban kiszolgált osztályul orvos, minden alkalmatossággal ugy a
I titoktartás, mint a gyógyezélokhoz jól
| beosztott rendelő-intézetében Pest,
3 Sebestyén-tér 4-dik szám 1-ső emelet,
(a „2 huszárhoz" czimzeíf kávéház felett), naponkint reggel 7 órától 10-ig
és délután 1—4 óráig.
3
Férfiak es hölgyek részére külön
|g bemenet és külön várószoba.
|í
Díjjal ellátott levelekre leggyorsabbja ban válasz, és kivánatra gyógyszerről i s
•^gondoskodik.
887 (7 — 12)

Tanonczokul.

Jutalmazva két aranyéremmel, Paris 1867; Harre 1808.

Tompa Mihály.
Negyedik kiadás.

Kisebb részlHekbeui arak a magyar-osztrák birodalomra uézre:
1 angol font tégely
á frt. 8 0 kr.,'
X
./
4<.'-" . -ü'-'<Q
Kapható:

Hirdetmény.

',.» angol font tég.
'4 angol font tég.
% angol font tég.
3 frt.,
1 frt. 7 0 kr.,
92 kr.
Csak azon esetben valódi, hogy
ha minden tégely az itt oldalt ^
:
latható aláírassál van ellátva.
_™c=-—•
••"
az ország minden előkelő kereskedés s gyógyszertáraiban.

A pannonhegyi főapátság Komárom kerületi jószágkormányzósága által kózhirré
tétetik, hogy a nevezett főapátságnak komárommegyei Acs községben lévő tagositott
8-rét 820 lap) fűzve 2 ft. 50 kr., vászonba
birtoka 153 hold, szabadkézből eladandó, az
kötve 3 ft. 6 0 kr., diszkiadásban 5 ft.
adásvevési feltótelek megtudhatók SzentXagybani raktár a társulat levelező tagjánál:
THA1X.HAYER A. es t a r á n á l Pesten, s Bécsb»»: KMHÍKI5 es fia s Mártonban az uradalmi központi hivatalnál
VOIGT JÓZSEF es társánál.
742 (15 -22) — hol a szerződés megköthető; - továbbá:
Nagyigmánd-Csanakon a jószágkormáiiyzóTitkos
nál és Komáromban Peehata Antal ügyvéd
urnái.— Kelt Nagyigmánd-Csanakon, 1870A felsőbb helyen engedélyezett
év augusztus 29-én

Szinnyomatu cziinniel.

betegségeket

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

Med. úr. Helfrr Vilmos

Pest, kiráij-urcza 27. szám MedetB-házban, 1-ső emelet, délelőtt ? 9-ig, délután 1 — 4 óráig
SBT" Dijszo!* levelekre szonua!
vaias/.oltnttíi. s kivánatrn n «yo<íyszerek is mt-i;k(i[*it»*n«'k.
"•>70 (9-12)

fő- és kereskedelmi tanodában!
az uj tanfolyam f. évi október .1-án veszi kezdetét

"•jy A beiratasok naponként délelőtti 8—11, és délutáni 2 — 1 óráig eszközölhetók.
A nevelő-intézetbeni felvétel tárgyában beérkező tudakozásokra azonnal
válasz adatik.
Protcrninmok, kívánatra ingyért és bérmentcsen küldetnek.
A tanoda összeköttetésben áll egy neVrlő-intézettel. mely a ni. kir. magas
minisztérium 17.íál-dik sz. alatti leirat szerint azon tar.odai intézetek közé soroztatott, mehnek végzett növendékei, az egyévt S önkéntes katonai szolgalatra
jogosítva vannak.
•
897 (1—3)
A nevelő-intézet s tanodái helyiség: ország-ut 4—ik szám alatt, és
ujvilág-utcza 15-ik szám alatt, saját házaiban létezik.

KURTZ ALAJOS
újonnan niegnjitott papir-kereskedé f

Si.

á* e Ö í. v ft.
•A hatvani és a inaiiyar-iitcza sarkán, az orvosi kar éjiiiletéittík
átellrnében, ajánlja gazdagon felszerelt raktárát.

Iskolai szükségletek.

Oxford" eszén czía

895 (2—3)

Rezsni Bruuú "• k.,
jószág kormányzó

Pest, október 2-án 1870
Ff fizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Ujdon§agok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
O u p á n Vasárnapi Ujsá({ : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. S0 kr.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJaág és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnAl 10 krajezárba; háromszor- vágj
többszöri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenstrin és Vogler, Wollzeile Nro. 9. —
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 njkrajezár.

A Napoleon-dynasztia
Azon eseményekről, melyek szeptember 3-án
ée 4-én történtek Parisban, sokáig fognak még
emlékezni a hírlapok, s bizonyára egyik legnevezetesebb lapjára jegyzendi fel a történelom.
Egy oly képet tárnak azok elénk, a melyről
egy-két héttel előbb álmodni is alig mertünk
volna. Oda soroztuk a többi lehetetlenségek közé,
s ime egy reggel egész Európán keresztül nyilai
az a távsürgöny, mely újra bebizonyítani látszik
azt a mondást, hogy semmi sem lehetetlen a nap
alatt.
Máskor is történt már, hogy egy dynasztia
futni kényszerült, máskor is buktattak meg már
minisztériumot: de egy 18 évig gondosan ápolt

detronizáltatása.

és minden mesterséges eszközzel szilárdított egész
rendszert egy nap, egy óra, néhány perez alatt el
nem törültek föld színéről, el nem fúttak egy
lehelettel soha, — csak most. Máskor is történt
hatalmas rázkódás, roppant mérvű felforgatás
Francziaországban, do mily tenger vér és köny,
hány ember boldogsága és szabadsága árán. Itt a
közvélemény győzött szellemi hatalmával egyedül.
E lapok múlt számában már érintettük főbb
vonalaiban o napok eseményeit, most tehát csak
nohány részletre szorítkozunk.
A sedani katasztrófáról érkezett, hiányos
ugyan, de aggasztó hirek mély megütközést szültek Parisban. A város alsóbb rétegeiben elfojtott

forrongás volt észlelhető, mint a felzavart méhkasban. Az emberek sugtak-bugtak egymás között,
készültek a logroszabbra.
A szept. 3-ki napon már viharos jeleneteknek
volt szemtanuja a törvényhozó-test. Jules Favre
bűnös titkolódzással, ámítással vádolta Palikaót s
világosan követelte, hogy a kormány valljon színt:
a dynasztiával tart- e vagy a nemzettel ? Interpellálta, adjon felvilágosítást a csapatok helyzetéről,
összeköttetésben áll-e a császár a miniszterekkel,
oszt-e neki parancsokat?
Palikao ez utóbbi kérdésre nemmel válaszolt.
Favre kijelenté, hogy ezen esotben a kormány
tényleg lenni megszűnt. E nyilatkozatot a baloldal

Épen most jelent meg Heckenast Gnsztav
könyvkiadó hivatalában (Pesten, egyetemutcza 4-ik sz.) és minden könyvkereskedésben kapható:

Jézus élete.
Irta

Toldalékul:

Három fontos vélemény
Reifan „Jézus élde"
felett

különbféle theologiai
fejtegetve.

szempontból

Második kiadás. Ára 2 forint.
•meggyógyít azon pillanatban minden m a k a c s f o g f á j d a l m a t .
. Hathatósága a leggyorsabb legsíkeresb. Egy üvegese ára 50 kr.
1
Két növendéket szállás-, élelmezés-,
líaiitúrak: Bécs 8 az ország
minden nagyobb gyógyszertáraiban léteznek. czélszerü vezetés, lelkiismeretes nevelés s
Nagybani megrendeléseket elfogad Zuün r. felügyeletre magához fogad
cs. kir. szabad, tulajdonos Triesztben FőrakBoér Ignácz,
tár Pest s a %-idékre nézve: T ö r ö k J ó z s c
alapnövelde-tulajdonos Pest,
gyógyszerésznél, király-uteza 7. sz.
892 (1)
uri-utcza 7. sz. a.

A t. ez. szülék és gyámokhoz í

Mindennomü rajzpapirok és rajzeszközök; ugymint minden
iskolai sziikseííletek és rajzszerek a legjutányosabb árak mellett |
úgymint:
nllxuuokat. iró- c's levél-tárezákat. táskákat, pénztarcKakat, Íróeszközöket:
ug/szinte mindennemű iro- és bordUzmunkakat, nemkülönben mindenféle és
mindennemű levelpa ; írok a kiváut nevjegy^y,.i e s domboruyoinatban és színben készülnek ugyszinte minden fajta könyvnyomdái munkák gyorsan és olcsó
ári'n elkészíttetnek
1UU db. látógatójegy
— ft. 90 kr.
50
—
100 » 8-rét levélpapír névvel vagy betűkkel .
75
100 »
„ finom
névjegygyei . . . .
1
20 »
100 v
»
»
szines
1 » 50
100 »
»
»
» névjegygyei
100
minden 100 darabhoz egy diszes papirtok ingyen adatik.
Ajánlja továbbá legjobban berendezett raktárát mindennemű iró- és rajzsze-j
rekben — nagy raktárt vonalzott kereskedelmi és üzleti könyvekben és iro-1
dai szerekben legjutányosabb árakért.
P ^ ~ Megrendelések a vidékről utánvét mellett legpontosabban tel
jesittetnek,
894(2-8)

rizeníietedik évfolyam. /
*

Titkos

Azonnali eléállitása erőteljes húslevesnek, mely az árnak egy harmadával olcsóbba
kerül, mint a frís marhahúsból főzött. — Elkészítése s megjavítása mindennemű levesek,.
Hcckenast (i úszta v könyvkiadó-hivatalá- mártalék s főzelékeknek seb.
ban Pesten (egyetem-uteza 4. sz. a.), megjeErősítő eledel gyengék a betegek számára.
Két vagy három jó erkölcsü h'u fogadtalentek és minden hiteles könyvkereskedésben
! tik el Hanzinger J . ésfiafűszer- és vaskaphatók:
j kereskedésébon Nagy-Körösön; a feltételek
A nagy becsületdiploma — mint legnagyobb kitüntetés — Am| bérmentes levelek által a fentebbi czégnél
sterdam 1869.
megtudhatók.
,891 (2 — 3)

Virágregék.

40-ik szám.

Növeldei értesítés.
A növendékeknek intézetembe a jövő 1877,-dik tanévre beírását f. évi szeptember
30-dik napjától kezdve október 7-dik napjáig tartandom. Elöleges jelentkezéseket addig
is fzivesen fogadok.
Felveszek pedig, elemi s illetóleg'gymnáziomi oktatás végett, oly gyermekeket,
kik éltöknek 6-dik évét betöltötték s 13 évesnél még nem idősbek. Korosabbak felvétele,
kivételes s a körülményektől függ.
Lehetnek a növendékek:
1. Bennlakók, kik az oktatáson kivül egész nevelést és teljes ellátást az intézetben nyernek.
1. Bejárók, kik csak a tanítás óráirajárnak az intézetbe.
3. FélkOhztotiolr, kik délben az intézetben étkeznek, s aztán vagy a délutáni oktatás végeztével mindjárt hazamennek, vagy estéli 8 óráig az intézetben maradnak, s nevelői folytonos felügyelet és vezérlet mellett töltik szabad óráikat és végzik a másnapra
kapott feladat kidolgozását és betanulását.
Készletesb felvilágosítással, s kivánatra az intézet programmjával, bárkinek kés*
szivvel szolgál, távollétemben helyettesem: Marossy Antal ur, Pesten, ezukor-utezában
6-dik szám alatti házamban.

885 (3 - 3)

S z ő g y é n i P á l . m. k.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Guszíav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870 (egyet«m-iiteza 4-dik szám alatt);

A Napoleon-dynasztia trónvesztésének kihirdetése a törvényhozó-testületben. (Szept. 4-én.)

K. :*>_.---

502

•'* 1

hatalmas éljenzéssel, a jobboldal zugással, az eluök
tiltakozással fogadta.
Favre a következőkben utasitá vissza :
— Ez blasphemia! A mit én keresek, az az
erkölcsi erő, és ez ott rejlik a souverain, a felszabadított országban, mely nem számolhat csak önmagára, csak képviselőire, nom podig azokra, kik
őt voszélybe sodorták. Az o.szág tudja, hogy az
ő czélja önmagában, a mienk benne nyugszik.
É gyűlésből roppant izgatott állapotban
távoztak el a képviselők. A történet kereke megindult a lejtőn lefelé, azt többé visszatartóztatni
nem volt emberi hatalom.
Éjfélkor újra összeültek a képviselők.
Az elnök arcza sápadt és zavart volt, midőn
fölkelt s rezgő hangon olvasá le egy papirról,
hogy a hadügyminiszter közölni fogja a kamrával
a beérkezett sürgönyöket.
Palikao a szószékre lépett s a következő
jelentést tévé: —Uraim! azon szomorú feladat
jutott osztályrészemül, hogy tudassam önökkel,
mit reggeli szavaim már ugy is gyanitani engedtek. A félhivatalos hirek hivatalosakká lettek.
Három napi hősies küzdelem után seregünk Sodanba szorittatott, a túlnyomó erő által körülzáratott, ugy hogy kapitulálni lett kénytelen. A
császár fogolylyá lett.
A képviselők egymásra néztek. Minden arczon
mély megdöbbenés volt látható.
Ekkor lépett a szószékre Jules Favre 8 felolvaaá indítványát a császár letételére.
A kamara jéghideg hallgatással fogadta az indítványt. A dynasztia detronizátiójának sürgetését még csak csendes zugás sem követte. 2 órakor
reggel a Palais Bourbon katonailag volt megszállva.
A néptömeg szétoszlott.
A Napoleon-dynasztiát agyonhallgatták.
Másnap 4-én, a néptömeg valóságos ostrommal vette be a törvényhozó-test épületét, azon
különbséggel, hogy minden küzdelem elmaradt,
miután az őrség is az ostromlókhoz csatlakozott s
azzal együtt követelte a tanácsteremben a köztársaságot s a császári család letételét.
A nemzeti védelem kormánya megalakult, a
köztársaság a nép végtelen lelkesedése közt kikiáItatott, s a kik tervet szőttek a mozgalomnak
csirájában elfojtására: egy pillanat alatt nem voltak találhatók sehol.
Ily nyomom vége lett a „Seconde Etnpire"nek, mely még nemrég a világ sorsát tartá kezébon.

\é|)ktfl einények
a Kisfaludy-tarsasag

gyűjteményéből.

I.

Török Zsuzsi.
Török Zsuzsi magyar pruszlit varratott,
Az aljára pelletnpatyot rakatott;
Rakass, Zsuzsi, téged illet, nem engem,
Téged szeret a sok legény, nem engem.
Madarasi nagy uj utczán mi történt:
Gazdag doktort sok kincsiért megölték;
Gazdag doktort viszik a temetőbe,
Török Zsuzsit a szegedi tömlöczbo.
Török Zsuzsi azt izeni anyjának:
Kettős párnát küldjön feje aljának;
Édes anyja azt izeni lyányának:
Sürü könyét tegye feje aljának.
(Varró Sándor gyűjt. Karezag.)

II.
A molnár inana.
Este guzsalyasba',
Keggol a malomba"
Játszadozni kezdtem
Molnár inasával.
Bárcsak hajnal lenne,
Meg se is virradna
S a mi szerelmünknek
Vége ne szakadna
Molnár inasával.
Széles e világon
Mennyi malom vagyon, —
Ha külső kereke
Sárig arany volna,
A belső kereke
Fehér ezüst lenne,
Béla-gyöngyöt járna,
Apró pénzt hullatna:
Még se cserélném el
Molnár inasával.

A tenger mélység©
Kalamáris volna,
Tengereknek habja
Ha mind tenta volna,
Földön mennyi fűszál —
Ha mind penna volna,
Égen mennyi csillag
íródeák volna :
Nem tudná leirni
A mi szerelmünket
Molnár inasával.
(Sándor Domokos gyűjt. Udvarhelyszék.)
III.
Hazaüas dalok.
Könyeimnek záporából tenger lett,
Mert elhagyott az én rózsám engemet,
Elment a hazát védeni,
Vissza sem fog többé jönni
Sohasem.
Ti leányok maradjatok pártába',
Igaz legény mert nem ölel karjába.
Ki honn marad, nem érdemel,
A ki elment, annak nem kell
Feleség.
Nagy Abonyban csak két torony látszik,
De Majlandban harminczkettő látszik;
Inkább nézném az abonyi kettőt,
Mint Majlandban azt a harminczkettőt.
(Abony.)

Paris és környéke.
i.
Paris hadtörténeti múltjáról s jelen
eröditési rendszeréről közelebbről szólottunk volt; ismétlés kikerülése tekintetéből
legyen elég erre hivatkoznunk most is, midőn
Paris erődítményeinek uj s részletesb térképét terjesztjük olvasóink elé. Mi pedig tegyünk egy sétát Paris környékén, emlékezetünk szárnyain repüljünk vissza a múltba,
hagyjuk szemeink előtt elvonulni e vidék
egykor békés képét s keressük fel a klaszikus helyeket, melyekhez nemcsak Parisnak
s a franczia nemzetnek, hanem az egész emberiségnek emlékei kapcsolvák. Hányszor
tekintett Európa feszült figyelemmel, viszszatartott lélekzettel e pontokra, hányszor
várta innen a jelszót, csak nemrég is, nagy
események előestéjén. Most két porosz uhlanus elfoglalhatja ugyan e védtelen helyeket,
de multjokat nem homályosithatja el az
egész porosz-német invasio, s ha ez ugy
tenne is, mint egykor hires és népszerű
„Vorwarts" tábornoka, az öreg Blücher, ki
1815-ben sarkantyus csizmával
feküdt
St.-Cloudban Napóleon ágyába, — ezzel csak
saját durvaságát tanusitaná, e nagy emlékek
nimbusán mitsem csökkentené. Te pedig
bocsáss meg nyájas olvasó, hogy békésebb
húrokat pengetünk s kissé felejtjük a táborokat és eröditéseket. — E változatosság
talán jót fog tenni, s annyival inkább, ha
érzelmeid ama szerencsétlen s szerencsétlenségében is oly nagy nemzetéivel találkoznak,
vigasztalást fogsz meríthetni a fényes múlt
ból a jövőre nézve, nem fogsz elcsüggedni,
ha látod a nagyság emlékeit, s ezekben a
jövő reményét; de még ha sympathiáid az
ellen-táborba húznak is, örvendhetsz, hogy
egy nagy múltnak mennyi szép emléke került a győző kezébe s elhitetheted magaddal, ha ugy tetszik, hogy a min Francziaország századokon át dolgozott s épített,
munkált, azt ma két pommeranus uhlanus
lándzsája villogtatásával a nagy német nemzet hadipodgyászába veti! — Francziaország
örökét Némethon foglalja el s végrendeleti
végrehajtói keményen hozzá látnak az exekuczióhoz. Mit századok szereztek, egy perez
alatt elveszve! Ezt ne hidd olvasóm! elveszve nincs, mi szolgált nagy czélokra, s
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mi az emberiség haladásának útjára csak
egy porszemmel járult, nem képezheti többé
bellica occupatio tárgyát, a hódító kéz csak
a hüvelyt takarhatja be — a szellem átment
az emberiség vérébe, örökébe!
Sajátságos jelenség, hogy Francziaországban az uralkodó és nemzet közt mily
szerves öszhang létezett legújabb időkig,
mennyire egyült e két eszme: monarcha és
nemzet — kivált kifelé — külhatalmakkal
szemben. Ekkor megszűnt a viszály nép és
uralkodó között, a veszély egyesitette őket,
s ha egyik emelkedett, magával emelte a
másikat is, s mint ez, ugy hanyatlásuk is
együttes volt. Tudták ezt a franczia uralkodók s bőven ki is zsákmányolták arra, hogy
válságos perczekben biztosítsák népük támogatását, s midőn érezték, hogy a trón
ing alattuk, épen azokba fogództak, kik legjobban döngették oldalát. így tett III. Napóleon is — s hogy elbukott, bár nem vallják be, de bizonyára fáj minden francziának,
— nem a személyt sajnálják, hisz órái ott
is számlálva lettek volna, hanem az eszmét.
Uralkodójuk idegenek hatalmában ,,der Kaiser, der Kaiser gefangen." — S talán ugyanazon franczia, ki már készité számára az
Orsini-bombát, szivesebben használná ezt
maga ellen, csak e foltot volna képes nemzetéről letörülni.
Francziaország története monarchikus,
s ha múltját tekintjük, saját nagy tettei
mellett lépten-nyomon találkozunk uralkodóival is; míg másfelől, ha ez utóbbiakról s
műveikről szólunk, elmondtunk egyszersmind
egy darab franczia történetet. A Louvre történetének irója nemcsak az építészre s művészre nézve érdekes dolgokat tudna e nagyszerű épületről elmondani, hanem érdeket
tudna felkölteni a történetbuvárra s régészre
nézve is — hisz az őskori „lupára" (farkaskunyhó) idejétől kezdve a III. Napóleon s
Eugénia névvonásait hordott, legújabb tuilleriai építkezésekig — minden kor, s majd
minden uralkodó járult a királyok e nagy
müvéhez, s ha a nép ma le is szakgatja az
\ . E. aranybetüket s gvinyos megjegyzéseivel kiséri e munkát, s ha az utókor történésze
igaznak találja is e monogramm nem rég
divatos magyarázatát: Nouvel Emprunte (uj
kölcsön), de nem fogja tagadhatni, hogy e
mü méltó volt egy nagy nemzet hatalmas
uralkodójához; tul fogja ez élni e szerencsétlen kort, mint annyi mást, s ha talán a mai
események pressiója alatt az ember hajlandó
volna is hinni, hogy jobb lett volna e sok
pénzt fegyverkezésre fordítani, egy józanabb
kor ítésze a wörthiés sedani füstfelleg eloszlásával, aligha feljebb nem becsüli e müvet
a Dreysék és Chassepot-ok, a mitrailleusök
s shrapnelek áldásos működésénél. Ha nem
mondhatni is el Horáczczal az „aere perenniust", de bizton el, ho»y tartósabb s állandóbb leend a puskapor füstjénél, még akkor
is, ha egy-egy tolakodó porosz golyó megtalálná ékítményeit csonkítani. Ez is emlék lesz
rajta, s még soká sok mindenre fogja emlékeztetni a francziát.
De hagyjuk a Louvret, még sértetlen áll
az s egyelőre nyugton lehet a porosz látogatástól. Keressük fel kollegáit a vidéken, melyek már nyögnek a szokatlan teher alatt s
szomorkodva látják, hogy „öröködbe uram,
pogányok jöttének", a finom,, hajlongáshoz
szokott udvaronezok helyét marezona. egyenes tartásu harezosok foglalták el, s az oly
gyakran várva-várt ur „egyedül hallgatja
tenger mormolását" idegen fogságban, —
talán sejtik, hogy a wilhelmshöhei gyönyörű
parkban a világ múlandóságáról elmélkedő
felség párhuzamot fog e hely s köztük vonni,
s a győzelem biztonságával néznek e ver-,
seny elé; hisz ugy ebben, mint a legtöbben

mi szép és magasztos — ott a Rajnán tul
minden csak kópia, az eredeti itt van, s ha
ma az előtt háttérbe szorul is, csak a tanítvány diadala ez tanítója felett!
Paris társadalmi osztályai alig mutatkoznak jellemzőbb különbségeikben, mint
nyári időtöltéseikben; itt a társaság elemeire
oszlik, s inig egy nagy város egyenlősitő
befolyása télen eltörli a felszín váitozatosságát, a nyár elválasztja a heterogén elemeket s feltünteti az eltérő typusokat. A
párisi lakosság nagy tömege — ez a negyedik osztály — felkeresi a boulognei vagy
vincennes-i erdőt, betölti a számos kertet és
mulatóhelyet Paris falain belül. A gazdag
középosztály — a bourgeoisie — elfoglalja
azt a számos nyaralót, mely Paris közeli s
távoli környékét ellepi — üzlet után felül
az omnibuszra vagy vasútra — s megpihen
családja körében a nap fáradalmaitól. Az
arisztokraczia elvonul kastélyaira s nagyúri
mulatságokban keres kárpótlást a téli Parisért. Ez körülbelül i<jy lesz ezután is, —
de hát Fontainebleau, St.-Cloud s Versailles
hiában fogják-e a vendéget várni, — kifogja
gazdájuk helyét elfoglalni? nem fogja-e ka-''
szárnya- vagy kórházzá alakitani ? Nem fogja-e
az inasak paszomántos livrée-jét a munkásnak kék blouse-ja felváltani? A jövő bizonytalan, a jelen kétségbeejtő, beszéljünk a
múltról — ez iiagy és felemelő, talán vigasztalni s kárpótolni fog

el, tárta szemlét csapatai felett, újra ftlEgy századdal ezelőtt az edinburghi egyetem
tüzte az elbukott zászlót s elvitte hős ser- vegytanára Black készítette az olso léggömböt,
gét
Waterlooig, magát Szent-Ilona szi- melyet köneny-gázzal töltött be. Ezután egymásután következtek a kísérletek, de mindegyike
getére.Küzdött az összes Európával,s elbukott gyakorlati eredmény nélkül maradt, s nem egy
mint hős. Az öcs is megadja magát, selmegy léghajós lakolt életével.
szakácsaival Wilhelmshöhebe s legalább
A léghajót 1793-ban alkalmazták először
nyugton alhatik, hacsak valami bűvös va- katonai czélokra Valonciennesben, de pórul jártak
dász , vagy a Napoleonidák régi kísérője, vele. Az angol és szövetséges tábor által szorított
a fehér asszony, vagy mi mindennél rettene- franczia sereg egy kis véd-ernyőt (parachute) bocsátott föl, melyre a nemzeti gyűléshez intézett
tesb: maga a nagy Napóleon nem háborgatja levél
volt kötve. Eleinte jó utón ment, mert a szél
álmait. Ezek ellen nem védi megPietrisem. épen Paris felé fújt, azonban este felé megváltozFontainebleau legfőbb disze gyönyörű tatta irányát, s az ernyő a szövetségesek táborába
parkjában s terjedelmes 10 mfld kerületű zuhant le.
erdejében áll. Dombos, hullámzó területen
Ekkortájban a közbiztonsági bizottság egy
nyúlik el, helyenként őserdői jelleggel bir, választmányt küldött ki a végből, hogy ez a
inig másutt a művészet nyújtott a termé- hadi szerek javításáról véleményt terjeszszen elő.
szet művéhez kezet. Sziklái regényes fekvé- Tagjai közt volt Morreau i?, ki Francziaország
több vidékein már több izben tett léghajózási kísüek s a tetejükről élvezhető szép kilátáson sérletet. A választmány előtt fölhozta a lég hajókivül, megannyiban értékesek, hogy belőlük zás ügyét, s ez a kérdés is tárgyalás alá vétetett,
kerül ki Paris kövezetének, e világhírü s azzal az elővételemmel, hogy a fölfuvásra alkaltörténeti nevezetességü kövezetnek nagy mazandó könenygáz gyártására ként nem haszrésze, s igy közvetve e királyi birtok is szol- nálhatnak. A háború a kénnek Szicziliából való
gáltatja az anyagot a barrikádoknak, a fran- behozatalát gátolta, s a puskapor készítése szenvedett volna rövidséget. Lavoisier már ekkor
czia uralkodók e veszedelmes ellenségeinek. kimutatta, hogy az izzó vas felületére irányzott
Vad is van elég ez erdőkben, s azért Bona- gőzsugár könenygázt idéz elő, de még az volt
parte ur gyakran felkereste, s ilyenkor kérdés, ha vájjon az ilyformán nyert gáz elegendő
százával esett az ártatlan nyúl és őz, s a hős lesz-e?
Egy 23 éves, Coutelette nevű mérnökkari kacsászár és tábornokok diadallal s gazdag
zsákmánynyal tértek meg. Ma a porosz ko- pitány bízatott meg Charles és Conté nevű polgáronaherczeg rendezhetne benne udvari va- rokkal, hogy e czélból kísérletet tegyenek. Vasreszelékkel megtöltött öntött vascsövekre gőzáramot
dászatot, ha ideje volna rá; de most neme- bocsátottak, s nomsok idő múlva hatszáz köblábnyi
sebb vadra megy a hajtás! — s ha a nagy könenyt állítottak elő. Az első akadály tehát le
hajtóvadászat sikerül, a zsákmány akkora volt győzve.
A franczia uralkodók Paris környéki kedlesz, hogy még túlterhelheti magát a vadász
Most már, a hadi czélokra leendő alkalmazást
vencz nyári mulatóhelyeik közül legtávolabb
illetőleg Jourdan tanácsát kérték ki, s e végből
s megszakad alatta.
esik Fontainebleau, hová Parisból a lyoni
Coutelette bízatott meg. Kevés hijján múlt, hogy
(déli) pályán két óra alatt juthatni. E hely
A fontainebleaui palota terjedelmes és útközben bizonyos Duquesnoy biró által — agyon
már a XII. század elején királyi lakhelyül szép stylben épült. Termei telvék becses nem lövetett. „Fiatal ember," igy szólt hozzá a
szolgált, s VII. Lajos több rendelvénye kelt képekkel, emlékekkel s mindennel, mi kirá- polgárbiró, „ki hallott valaha valamit hadi légha„apud fontem Blenudii." Utódai is gyakran lyok és császárok pompájára emlékeztet. De jóról. Ön előttem nagyon gyanúsnak tűnik föl, 8
hogy minden kétségem eloszoljék, óhajtanám önt
tartózkodtak e helyen, de emelkedését leg- itt mutatják azt a termet is, hol a svéd ki- könnyű szerrel főbe lövetni." Hogy mint szabadult
nagyobb részben I. Ferencznek köszöni, kit rálynő, Christina — ki lemondása után, meg, nem tudjuk, elég az hozzá, hogy a határt
a palota tulajdonképi alkotójának lehet te- mint XIV. Lajos vendége hosszasabban idő- szerencsésen elérte. Jourdan helyeselte a tervet,
kinteni. Az őt követő királyok e helyet zött e helyen — önhatalmúlag a franczia csak azt ajánlotta, hogy az első kísérletet Parisnagyszerű erdőségeiért s regényes vidékéért törvényszékek befolyása nélkül megölette ban tegyék. Coutelette visszatért, műhelyt s más
különösen kedvelték. IV. Henrik a nagy ki- szeretőjét, Monaldeschi lovászmestert, fél- szükségleteket a meudoni kastélyba vitetett. A
gyártására nagy téglakemenczét csináltatott,
rály gyakran vadászott itt, s itt találkozott tékeny volt reá, s ez elég ok volt, hogy fel- sgáz
egy huszonkét láb átmérőjű léggömböt készíttea monda szerint, kevéssel Ravaillae általi séges boszuját kitöltse rajta. A franczia tett, oly hajóval, melyben két egyén kényelmesen
meggyilkoltatása előtt a „bűvös vadász"-szal nemzetet sérté törvényeinek ily lábbal ta- elférhetett. A gömb s hajó súlya — a hajósok nél(Grand-Veneur) , a népmonda e mindenütt podása, a területi souverainitás ily megbán- kül — harmadfél mázsát nyomott, emelkedésében
ismétlődő alakjával, ki fenyegetve kiáltott tása, de ki mert volna büntetni ott, hol XIV. könenygázzal töltve, körülbelől öt mázsa teherről
rá: „M'entendez vous? Attendez-vous!" Lajos megbocsátott. — Kár is lett volna egy ért föl. Az egész hadiszer kétezer ötszáz frankba
(Hallod-e? Vigyázz magadra!") s bár ezt a ember életért venni számadásra a királynét, jött. A léghajót hetvon öles két árboczkötél tartotta, melyek a keresztfához voltak erősítve. A jelkirály hallotta, s valószínűleg értette is, hisz mi ez a királyok szemében, mi ez az ugyne zésre veres, fehér és sárga szinü függönyöket ala rém jó francziásan beszélt hozzá, még se vezett nagy érdekekkel szemben! Hisz Na- kalmaztak, s ezok segélyével rendezték el, hogy a vigyázott magára. Váljon III. Napóleon nem póleon is csak féltékeny volt Poroszországra, hajót melyik irány felé hordozzák, lebocsássák, vagy
vadászgatott-e utóbbi időben Fontainebleau- s hány emberélet lett e féltékenység áldozata, fölszállani engedjék, ilyen módon alulról felfelé is
ban? Kár hogy nem találkozott a bűvös mi ezekhez képest az a jámbor Monaldeschi? lehetett értesitést közleni. Későbben homokkal
tölt zacskókat is használtak, s a papírra irt tudóvadászszal! Ki tudja, kezd-e háborút?!
T. L.
sitást igy eresztették le, s hogy az esés irány
Annyival inkább, mert Fontainebleau már
felől tájékozva lehessenek, a zacskókra is szines
eddig is szerepet játszott a Napóleonok törfüggönyt
kötöttek.
Hadi léghajók.
ténetében ; III. Napóleont is itt keresztelték
Ez előintézkedések után, többek jelenlétébon
A szárazföldet, a tenger messze határait az tétetett meg a szerencsés kísérlet. A léghajó ötmeg 1810. nov. 4-én, — bizony kár, hogy más
nevet nem adtak neki, legalább virágjában ember meghóditá, azonban e nagy uradalommal száz negyven lábnyira szállott fel, mindenik könem érte be, megirigyelte a madarak sorsát, a telet alulról öt-öt ember tartotta.
maradt volna a Napóleon névdicskoszoruja... repülni
vágyott ott fent is, hol csak a madár jár.
1794. ápril 2-án határozatilag kimondatott
Talán VII. Pius pápa átkozta meg e helyet A hajót kitalálta szerencsésen, de a repülő gépek
a léghajós csapat fölállítása, mely Coutelle ves tette oly végzetessé e családra nézve, mi- mindez idáig nem felelnek meg a várakozásnak. zénylő kapitányból, egy hadnagyból, egy őrmesdőn 1812 — 14-ig mint Napóleon foglya itt Légben úszó hajókat az ember állíthat elő, de terből, két káplárból, s húsz legényből állott.
időzött; alig néhány hónappal kiszabadulása azokat kormányozni nem tudja. A léghajó ki van Fegyverök kard és pisztoly, egyenruhájuk sötétután már működött a „Grand Veneur" átka; téve a szél és vihar játszi szeszélyének. Ha a ter- kék volt, fekete bársony szegélylyel.
A léghajósok május 3-án értek a maubeugei
itt [irta alá I. Napóleon lemondását, ma is het könnyitik benne, feljebb száll, ha az égő levegőt vagyÍ8 gázt kieresztik belőle, lobocsátkozik, táborba; a léghajó fedezet alatt néhány nappal
mutatják a kis fekete asztalt, melyen az de bizonyos meghatározott helyre nom irányozké3Őbb. Eleinte gúnyolódva fogadták a léghajós
okmányt aláirta, itt búcsúzott el az fontai- ható. A vizi hajós kitűzött czél felé kormányozhat, csapatot.
Coutelle kérte a tábornokot, hogy kanebleaui kastély udvarán 18i4. ápril 20-kán a léghajós megy vaktában, föl és le száll, ez min- tonái hadd foglalhassanak helyet a Sambre bal•szeretett bujnoktársaitól, a régi gárda grá- den a mit tehet. Még máig egy léghajós sem partjának egyik lojtős helyén. Az engedély megnátosaitól, megölelve zászlójukat, melyet mondhatta el: „ülj a hajómba, s elviszlek a hová adatott, s két egyén, egy tiszt ós egy közlegény
annyiszor vezetett diadalra, mely oly fennen akarod." S épen ezért a léghajó gyakorlati alkal- megsebesült.
mazása nem vétetett foganatba.
Ezután munkához látott. A kemenezében tühirdeté nevét! Bukott ö is, de dicsőn! Siratzeltek.
A „Vállalkozó" — igy nevezték a hajót —
Köteteket
lehetne
megtölteni
a
sikereden
reták katonái, gyászolta a nemzet, — s unokatizenöt óra alatt megtöltetett, s mindennap kísérpülő
gépek
leírásával
Az
angol
léghajózási
egylet
ocscse?! az ő búcsúja bezzeg nem ilyen volt,
százával kap leveleket, melyekben a föltalálok lettek meg egy-egy fölszállást. Coutelle-t minden
érte nem könyezett senki, csak — a porosz a repülés titkát jó pénzért közzétenni ajánlkoznak. alkalommal egy törzstiszt kisérte. A kémlelést
király... Az öreg n hónap múlva Elbából Még eddig azonban senki sem nyerte el azon ju- többnyire puszta szemmel eszközlötték, mert a
visszatérve, ugyanez udvaron, melyet bu- talmat, melyet Southerland igért annak, ki a Staf- hajó folytonos ringása több izben gátolta a távcsővön való háborithatlan szemlélődést. Az osztrákok
csuja óta „laCour des Adieux"-nek neveztek ford ház tetejére fólrepül.
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olykor-olykor mulatságból is lövöldöztek a léghajósokra, de siker nélkül.
Ezután a csapat Jourdan táborához rendeltetett, mely Charlerois mellett mozgott. A „Vállalkozó" ekkor indult először nagy útjára. A
hajót és a köteleket egy nagy szekérre rakták föl,
a szekér széles fedele védelmezte ezen tárgyakat
a közbejöhető eső ellen. Maga a léggömb oly magasságban lebegett, hogy alatta a tüzérség és
lovasság bátran járhatott kelhetett. Húsz léghajós követte, mindenik legénynek egy a hajóhoz
kapcsolt kötél volt derekán keresztül kötve. Az
utazás nem volt gyermekjáték. Nemcsak a fölszállási erőt — mely igea jelentékeny volt —
kellett megzabolázniok, hanem még ezenkívül
küzdeni kellett a széllel is, nehogy az a léggömböt
valami tárgyhoz verje. De nagy vigyázat mellett
június 22-kén a kiséret mégis szerencsésen megérkezett Charlerois-ba. Ugyanazon hó 26 án történt a fleurus-i ütközet, s ennek tartama alatt
nyolcz óra hosszant volt a levegőben a léghajó,

itt uj kemenczéket csináltak. A léghajó fontos
szolgálatot tett a chartreux-i csatában, továbbá
Bonn bevételénél is. Ehrenbreitsteinnél az osztrákok erősen lövöldöztek arra, de eredménytelenül.
A léghajósok második csapata Coutelle vezénylete alatt egy másik léghajóval megérkezett,
hogy a rajnai táborhoz csatlakozzék. Coutelle maga
irja le a kémszemlét:
„Parancsot kaptam, hogy Mayencet kémleljem ki. Táborunk és a város közt helyezkedtem el
mintegy félágyugolyó járásnyira. A szél erős
volt, hogy tehát a rohamot eílonőrizzem, magam
mentem föl kétszázfontnyi teherrel, ötszáz méternyi magasságban voltam, mikor három erős szélroham oly erővel rontott hajómnak, hogy az csaknem összetörött. A léggömb oly erővel rohant
mindig foljebb-feljebb, hogy a kötolettartó 64
ember kirántatott álló helyéből. Ha a köteloket,
mint először én ajánlottam, czövekekhez erősítették volna, bizonynyal kiszakittattak volna A szél

Ettölfogva a léghajónak hadi czélokra való
alkalmazása újból elvesztette hitelét. — Jobbnak
s czélszerübbnek ítélték a kétlábu kémeket, s a
helyiségek lefényképezését, no meg aztán a szertelövőket.
K. T. K.

Egy katona-temetés Saargemandeben.
A temetés a harcz után a háború legmeghatóbb jelenetei közé tartozik. Egy-egy nagy csata
lefolyása után több óra járásnyira terjedő mezők
vannak fedve halottakkal, a kiknek eltakarításáról gondolkodni a győzőnek jut szomorú osztályrészéül. Sürgősen kell végezni a munkát, s nem
jut idő sokat gondolni az egyesekkel; nagy sirgödrök csoportosan fogadják magukba az elvérzett
közharczosokat s legfölebb annyit irnak egyszerű
fejfájukra: „27 ember a X-ik zászlóaljból." —
Hanem azért a csatamezőknek is megvan a maga

ben kijelenté, hogy leteszi elébe kardját. Azonban
a fegyverletétel fölötti tárgyalásokat e nap nem
tudták bevégezni.
Napóleon a királyhoz akart menni, a föltételek enyhítését kieszközlendő. Néhány főtiszt kíséretében Donchery felé indult kocsin.
Bismarck épen e városkában szállásolt. A
császár érkeztéről szóló hír még az ágyban találta. Miután Napóleon nemcsak a királylyal, de
ő vele is szándékozott találkozni, Bismarck rögtön
fölkelt s magára ölté sárgahajtókás barna vérteskabátját s fehér tábori sapkáját. Azzal lóra ült és
a császár elé sietett.
A helységen kivül találkozott a császár
kocsijával. Bismarck — mint a „Times" levelezője

fölment a lépcsőn, de oda fent mog egy szövőszék
Utazás a hold korul.
s nehfny rozzant házi-butor foglalá el a helyet.
(Folytatás.)
Nem volt tehát egyéb tenni valója, mint visszatérni. Oda künn a császárt már egy tuskón ülve
X.
találta. A házból széket hoztak s a gróf a császár
Parabola-e vagy hyperbola?
balján foglalt helyet.
Szerencsére, utasaink nem voltak arra
A társalgást szóról szóra még egy lap sem
közölte, de mind a „Times" tudósitásaiból, mind kárhoztatva, hogy tizenöt napig bujdossanak
Bismarck nyilatkozataiból tudjuk, hogy mindenek- e világtalan éjszakában. Lövegük, mióta a
előtt a békéről volt szó.
hold északi sarkát elhagyá, déli irányába
A császár azt monda, hogy ő semmiféle hata- kanyarodva, az előbbi sebességgel haladt
lommal sem bir, miután ő azt a régensségre tova a hold felülete fölött s könnyen ki
ruházta. Ennélfogva a Mac Mahon és Bazaine seregeinek sem parancsolhat. Minden ezektől, aregens j lehete számítani, hogy nem egészen két
j nap alatt ki is fog jutni annak árnyékából.
császárnétól és a miniszterektől függ.

Douaine franczia tábornok temetése Saargeinündeben.

majd egyik, majd másik ponton teljesítvén a kém- ! nemsokára engedett, 8 én az ágyukat könnyen
szemlét. Erős szél fújván , mindegyik kötelet 15 megszámithattam."
— 15 ló húzta a csatamező egyik oldaláról a máAzután igy folytatja: „az ellenség teljesen
sikra. Morlot osztály tábornok két órát töltött Cou- meg volt győződve, hogy előttünk minden mozzatelle mellett a hajóban, s onnan szemlélte az osz- í natuk ismeretes. A rai embereinkbe szintén ezen
trák tábor mozgását. Guyton-Moreau, ki o csa- tudat bátorságot öntött, s a léghajósok iránt bitában szintén részt vett, másnap a közbiztonsági: zalmat tápláltak. Kémszemlénk alkalmával, nem
választmánynak ezt irta: „Örömmel láttam, hogy j lévén szabad senkinek helyét elhagyni, a katonák
a tábornok helyesli e hadiszer alkalmazását." Car- jöttek oda, hogy a fárasztó munka alatt megvirnot is azt tudatta egy kartársával: „a léghajó fon- radt léghajósoknak bort adjanak."
tos segédeszköz; mit nem szabad szem elől téCoutelle heves lázba esett, s kénytelen volt a
veszteni."
léghajó vezényletét hadnagyára bízni; a Rajnán
Ekkor két körülmény merült föl, mi csaknem való átkelést követő nap a léghajó valami vigyáveszélyessé válhatott a léghajóra nézve. A szélro- zatlanság következtében szolgálatképtelonné lett.
ham egy fadarabot csapott a gép alsó részébe, mi
A másik hajón pedig, mely Frankfurtban volt,
csekély mennyiségű gáz kiáramlását idézte elő. nemsokára golyó által eszközölt nyilasokat fedezAzután a szél egy fához vágta, mi a külboritékot tok föl. Igon valószinü azon hiedelem, hogy őzen
fólhasitá. Kijavítás végett Maubeuge-be vitetett. nyilasokat maguk a léghajós közkatonák idézték
Coutelle pedig Parisba ment, hogy a léghajósok elő, kik nagyon belefáradtak a kötéltartásba. —
megszaporitandó csapatát szervezze. A , Vállal- Kijavították ugyan, de 1796. szept. 17-én Würzkozó" Aix-la-Chapelle mellett érte el a sereget, s burgnál az ellenség kezébe került.

aristokratiája. A nevezetesb vezénylők, tábornokok temetését már az ellenség is teljes katonai
pompával igyekszik végrehajtani; hisz a legyőzött ellenfél vitézi jelvényei is csak az ő diadalát
nevelik.
Egy ilyen katonai temetés nagy részvét mellett ment végbe Saargemündeben aug. 7 én. A
kis franczia határszéli város lakossága nagyszámmal jelent meg a csatában olesett^Douaine franczia
tábornok végtiszteletére; kirukkolt egy ott levő
német zászlóalj is összes tisztjeivel, teljes katonai
diszszel kisérve sírjába a vitéz katonát, kitől az
ellenség sem tagadhatta meg az elismerés koszorúját.

Napóleon találkozása Bismarckkal.
A vesztett csata után szept. 1-én d. u. l/^>
órakor tűzte ki Lauriston tábornok Napóleon császár rendeletére a fehér zászlót a sedani vár fokára,
Napóleon elküldte levelét Vilmos királynak, mely-

Napóleon találkozása Bismarckkal Duucherjben, Sedan mellett.

mondja — levettfföveggel járult a kocsiból kiszálló
Napóleon felé, mire Napóleon fölszóhta, hogy
tegye fel azt.
...
— Sire — válaszolt a ravasz diplomata —
én azon tisztelettel fogadom felségedet, mint királyi uramat fognám fogadni.
Más tudósítások szerint azonban épen a tranczia császár vette le fövegét előbb s csak azután a
kanczellár is.
A hol Európa az idő szerint leginkább emlegetett embere, a diplomacziai cselszövények és lelketlen politika e két nagy mestere találkozott, kissé
oldalt az úttól egy takács háza áll. Bismarck arra
felé mutatott s maga lépett először abba; de az
első szoba nem igen volt barátságos, a gróf tehát

Erre Bismarck kijelenté, hogy ily körülmények közt feleslegos politikáról beszélni s a királylyal való találkozásnak czélja nincs. S midőn a
császár ezután is sürgette e találkozást, a kanczellár kijelenté, hogy azt semmi szín alatt nem
engedi addig, míg a kapituláczió alá írva nem
A szóváltás mind hevesebbé és kellemetlenebbé vált s a két diplomata jónak látta a beszélgetést ketté szakítani.
Napóleon csakugyan nem találkozhatott a
királylyal elébb, míg a föltétlen megadást tartalmazó kapitulácziót Wimpffen alá nem irta.
Ilyen volt Napóleon utolsó szabad napja.

Lövegük a hold látható felének véghatárát a sarknál elérvén, az égitestek pályájának közös törvénye szerint, mely a különböző kúpszeletek görbéiben jár mindig, egy
kanyarulatot tett s most az előbbivel majdnem ellenkező irányban folytatá útját. E
kanyarulatot a hold vonzása okozta, mely
nem volt elég erős az eredeti lökéssel szemben, hogy őket magához vonja egészen,
de elég erős volt arra, hogy pályájuk irányát minden perczben módosítsa s azt egy
olyszerü görbe vonallá tegye, minőben járnak a többi égi testek is mind, melyekre
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szintén két erő hat folytonosan: egy eredeti
lökés távolitó ereje s azon test központi
vagy vonzó ereje, melynek pórázán keli jármok: a földre, a bolygókra és az üstökösökre
a napé, a holdra a földé, valamint a Jupiteré
és Saturnusé is saját holdjaikra.
Ez égi testpályák közt némelyeké, s ilyenek a bolygók és a holdak, egy kevéssé hoszszudad, de magába mindig visszatérő görbe,
melyet ellipsisneknevezünk,melynek az illető
központi égitest nem középpontjában, hanem
egyik részéhez közelebb mint a másikhoz,
egyik u. n. focusában (tüzpontjában) VÜII.
Más égitestek útja s ilyen az üstökösök
egy része, szintén ellipsis ugyan, de felette
hosszura nyújtott, ugy hogy mig egyik részén, a napközeiben, a tüztest hevétől nemcsak megolvadva, de nagyrészt gőzzé válva
kereng az üstökös s húzza hosszú pára farkát
maga után, a másik részen, naptávolában,
szilárddá fagy; pályája egyszeri körüljárására évtizedek, némelyiknek századok kívántainak.

Mi volt az? Semmi kétség, egy vulkán,
teljes működésben! A hold belső tiizénSk kitörése. A mily felséges, épen oly vigasztaló
látmány az éjszakában; — e sötét égi test
tehát még sincs egészen kihűlve, nincs kihalva! Hogy az égés végbe mehessen, arra
levegő, élenynyel biró levegő kell; tehát a
holdnak legalább ezt a felét csakugyan légkörny borítja.
— Lehet, —- monda Barbieane. — ámbár
nem épen szükségkép. A vulkán, bizonyos
anyagok vegyi fölbomlása által, maga állithatja elő az égésére szükséges élenyt, a nélkül hogy az a hold felületén is található
volna. S nekem épen ugy tetszik, hogy e
vulkán fénye oly tárgyakéhoz hasonlit, melyek tiszta élenyben , s nem azóttal kevert
levegőben égnek el. Ne siessünk tehát légkörny létezésére következtetni ez egy jelenségből.

torkának vagy egy tüzörvény mélyének
futott volna.
Barbicane megragadta társai kezét s
mindhárman, félig hunyt szemekkel néztek a
fehér izzó test vakitó fényére. Ha a gondolat el nem alélt bennök, ha helyzetükről
számot adhattak: elveszetteknek hitték magukat.
Két perczczel a meteor hirteleni megjelenése után (két százada a halálos aggálynak !) a löveg már csaknem hozzá ért, midőn
egyszerre a tűzgömb szétpattant mint egy
bomba, de minden zaj nélkül — a levegőtlen űrben, hol a hangnak nincs közege, mert
az csak a" levegő-rétegek rezgése által lesz
hallhatóvá.
Nicholl nagyot kiáltott. Mindhárman az
ablakokhoz rohantak. Mily látvány ! Mely
toll írhatná le, mely ecset vehetne elég eleven színeket az eléjök tárult ragyogó jelenet
A tüzokádő hegy, a mint az általa né- nagyszerűségének lefestésére ?
mileg megvilágított környezetből kivehető
Mint egy kráter kitörése,közvetlen közelvolt, a hold déli szélességének 45-ik foka ből nézve, mint egy óriási tűzvész sziporkáAz üstökösök másrésze azonban oly gör- táján lehetett, és igy már jól túlhaladták a
zása. Ezer meg ezer ragyogó szikra lobbant
bében jár, melynek két szára egyaránt a hold egyenlítőjét s közeledtek a déli sarkfel s szegte át fényével a setétet; minden
végtelenbe nyúlik s egymásba soha sem tér ponthoz. Fájdalom, nem voltak elég közel a
szin, alak, nagyság vegyült bennök. Sárga,
vissza. Képzeljük mintha egy ily égitest, az vulkánhoz s mindenek fölött nem függélyenarancsszin, piros, vörös, kék, lila, zöld,
idők kezdetén, valamely alkotó kéz által a sen fölötte, hogy nagyszerű jelenségét kelszürke lángok karikáztak s czikáztak egynap felé hajittatott volna, de nem egyenesen lőleg tanulmányozhatták volnahelyzetükböl.
máson át, mint egy művészi tüzjáték kororeá, hogy reá eshessek, hanem kissé oldalt el
Egy félóra múlva a kitörés kezdete után nájában. A félelrnes és roppant nagy tűztőle, és pedig oly szöglet alatt, hogy a nap a vulkán működése megszűnt s ismét az
gömbből csak mindenfelé
szétrobbanó
vonzása öt magához ragadni elégtelen legyen, előbbi teljes setétség állott be. Mindamellett
töredékei maradtak, megannyi kis meteor,
de oly erüs mégis, hogy őt eredeti irányából a jelenség egészen uj adatot nyújtott a hold
egyik villogó s hosszú mint egy tüzszablya,
meghajlítva, mint egy parittyát feje körül ismeretéhez: annyit mindenesetre bizonyímásik fehér fényű mint az izzó ezüst, minmegcsóválva, a túlsó oldalon lökje el épen tott, hogy a hold minden melegét még nem
denik fénylő szalagot hagyva maga után,
ugy a végetlenbe, a mint jött. Az ily soha vesztette el. E tény, földi tudósok által
mint a hulló csillagok szoktak.
be nem végződő s mugába vissza nem térő egyszer megállapítva, kétségkívül termékeny
E szerteszét s keresztülkasul ropkedö
görbe neveztetik vagy parabolának, vagy elméletekkel járulandott a hold lakhatósámeteor-darabok némelyike a löveget is érte,
hyperbolának. Parabola bizonyos sebesség- gának még mindig függő kérdéséhez.
egy még az egyik ablakot is megcsörrengel — s hyperbola bizonyos nagyobb sebesEz éj ugy látszik a váratlan jelenségeké tette. Körül az egész setétségmegvilágosult
séggel. A két görbe mértanilag lényegesen volt, melyek egészen háttérbe szorították
általok, mert minden irányban széthordotkülönbözik egymástól, de annak magyará- a parabola vagy hyperbola kérdését. Egy uj
ták a fény fáklyáit. Egy pillanatig ez átazata czélunkra most nem tartozik.
esemény következett be nemsokára. Ez ese- lános megvilágulás oly mérvű volt, hogy a
Barbicane és Nicholl, a két tudós, hosz- mény több volt mint egy világüri jelenség, hold „láthatlan" oldala — látható lön egy
szas vitatkozásba keveredett a fölött, utjok ez egy uj, tényleges veszély fenyegetése volt. másodperezre! S a mit emberi szemek sohaa hold körül parabola-e vagy hyperbola?
Egyszerre az aether űréből, e mély sö- sem láthattak, a három merész utazó arra
Barbicane a parabolát, Nicholl a hyperbolát tétség hátteréből egy óriási tömeg bukkant is vethetett egy tekintetet.
vitatta. X-ekkel, sinusok- és cosinusokkal föl. Olyan volt mint egy hold, de fehéren
Mit láttak? Mit különböztethettek meg
papírlapokat irtak tele. De egyik sem birta izzó hold, s annál vakítóbb fényű, mert a töa távolból, melynek nagyságát hozzávetőleg
meggyőzni a másikat. MigArdán Mihály egy kéletesen fekete setétséget merészen áthasem határozhatták meg ? Néhány foszlányt
életre való megjegyzéssel nem szakitotta sitva rohant feléjök. Igen, utasainknak ugy
az égi test szine fölött, valódi felhőket egy
végét a vitának.
tetszett, hogy egyenesen feléjök tart. Fénye nagyon összeszorult légkörnyben, melyből
— Oh ti, — monda — ti sinusos és co betöltötte az ablakokon át a löveget. Barbi- nemcsak a hegyek ormai értek ki, hanem
sinusos urak, mit versengetek! Hová vezet
cane, Nicholl és Ardán Mihály egymásra a közepes magasságú tárgyak is, a czirkusparabola ?
tekintettek. Arczuk azon fehéres zöld kisér- alaku körzetek, s a legkisebb kráterek is.
— St-hova.
teties színezetet nyerte, minőt az égő szeszre Azután roppant terjedelmű síkságokat, de
— Nem a holdba ?
dobott só idéz elő, a mivel gyermekek is nem száraz sivatagokat már, hanem valódi
játszani szoktak.
— Nem.
tengereket, melynek folyékony tükrökben
— Nem a földre?
— Mi ez?— kiálta föl Ardán.
tisztán visszatükrözték a felettök eljátszott
— Nem.
1
— Ismét egy meteor, meggyulva sebes felséges tűzijáték fényjeleneteit. Végre a
— Hát a végtelenbe ?
szárazföld felületén setétiő tömegeket, a
röpültében.
— Oda.
— Tehát csakugyan levegővel vagyunk minőknek rengeteg erdők tűnhetnek föl egy
— Es hova vezet a hyperbola ?
villámvakitó pillanatnyi fényénél.
környezve, — monda Nicholl.
— Az is.
— E meteorok magukban hordják égésök
Csalódás volt-e mindez, a szernek káprá— Tehát mindegy, utunk akármelyik a feltételeit s nincs szükségök levegőre, hogy zata, optikai tévedés-e? Tulajdonithattak-e
kettő közül. El nem dönthetitek, mert semmi izzásba jöjenek. A földön Í8 történik , hogy tudományos becset ily felületesen s futólag
tényleges adatotok hozzá! S ha eldönthet- meteorok oly magasból esnek, megtüzesedve,
nyert szemléletnek?
nétek is: sorsunkon egyik ugy nem változ- a hol még nyoma sincs a légkörnynek.
Azonban a fénysziporkák egyenként kitat, mint a másik.
A tűzgömb valami 100 lieunyi távolság- hamvadtak, a számtalan kis meteor-szikrák
Ardánnak teljesen igaza volt. Soha medban látszott lenni még, s átmérőjét mintegy szétszaladoztak és eltűntek — s a világ isdőbb kérdés alkalmatlanabb időben nem
2000 méternyire becsülték. Másodperczen- mét visszamerült az előbbi setétségbe.
vitattatott.
ként két kilométernyi, tehát perczenként háA löveg s benne utasaink kétségkívül a
Jövendőjük igy és ugy el volt határozva. rom lieunyi sebességgel közeledett, s mivel
legnagyobb
veszély torkából
menekültek
Ha éhen és szomján meg nem halnak, rövid egyenesen látszott feléjök jőni, várhatták,
meg,
mely
eddigelé
környezte.
Nem
gyakoidőn meg kell halniok a levegő hiánya mi- hogy 3 — 4 perez alatt el is éri.
rolt-e
mindamellett
pályájokra
a
meteor
att, feltéve, ha hamarabb meg nem fagynak.
Képzeljük, ha ugyan elképzelhető, uta- ismét zavaró hatást, nem lehetett tudni;
Az éj egyre tartott, pedig a földön decz.
saink helyzetét. Leirni azt lehetetlen. Bá- valószinü volt. Azonban csak haladtak to7-kének nappala volt már. De ők sem a föltorságuk, hidegvérük daczára a veszélylyel vább, a hold körüli útban; haladásuk sedet, sem nappalát nem láthatták. Elöttök
szemben, — némák, mozdulatlanok voltak, bességét, valamint azt: közelednek-e vagy
állt a hold setét tányéra. Egyszerre — e
s tagjaik önkénytelenül összerándultak. távolodnak a holdtól, s átalában mily távolsötét tányéron egy fénylő pont tűnt föl. Izzó
Lövegük, melynek irányát meg nem vál- ságban lehetnek tőle, még csak hozzávetőleg
vörösség keletkezett s sziporkázó fény szótoztathatták, egyenesen a tüztömegnek lát- sem határozhatták meg.
ródott elő.
szott rohanni, mintha csak egy égő kohó
Öt és fél óra volt délután. Nicholl, foly-

radványok tünnok elő a távolból éá bukannak föl mert köztudomás szerint csak régi viselt vászon
alkalmazható hozzá, gyárilag előállítani pedig,
közelből.
eddig
legalább nem sikerült. Ennélfogva nem
Oválalakú régi várromok mesés magasságú
8 festői alakzatu hegyormokon, nem is ember ké- pusztán átmeneti, pillanatnyi érdekkel bírna, ha
szitette lakások, de valódi sasfészkek, melyeknek az emberi találékony észnek sikerülne a tépést vamesével föleresztett történetét pár krajezárért szí- lamely használható anyaggal helyettesiteni.
Állítják némelyek, hogy a nyers gyapot ép
vesen elmesélik az ott lakók. Itt minden zugban
boszorkány, minden régi várban tündér és minden ugy megfelelne a czélnaV: do tökéletes használhasziklahasadékban egy-egy ördög lakik. A boszor- tósága még eddig nincs teljesen bebizonyítva.
Mi ezúttal dr. Neumann berlini orvosnak az
kány, ördög és kisértet-kultuszt nagyban ápoló laujabb időben több oldalról megvitatott találmákosok nem is adják alább.
Krivádián túl a távolban egy hegytetőn elő- nyát akarjuk ismertetni.
Neumann orvos szerint a szé por tökéletesen
tűnő oválalakú romot római várnak mondják,
moly azonban inkább csak egy őrszem lehetett a helyettesíti a tépést; az ő tapasztalatai e részben
nem egy-két futólagos észleletre támaszkodnak,
Hátszegvölgy kapuja előtt.
Az ember itt már csakugyan meghasonlik hanom több nagyobb koródában éveken át folyönmagával s nem tudja hová nézzen, mit bámuljon tatott használaton alapulnak.
A tépést helyettesítő' szénporhoz ugyan mininkább; atermészet vad hatalmát, moly a vég'eteket
oly csodálatos öszhangban rakta egymás mollé den fanomüek szene alkalmazható, de a puha fáké
vawy az emberi ész és mesterség ezernyi csclfogá mégis czélirányosabb. E czélra talán a technikai
sait, találékonyságát, melylyel a természoti nehéz tekintetben ujabbaa nagy fontosságra vergődött
ségeket, akadályokat kijátszván, az elérhetetlennek turfaszéu, mely lyukausosság s absorboáló képestetejébe hág s kényelmes útját ott készíti el, hová ségbon minden más szénport fölülmúl, legmegfeedd g legfólebb a sólyom és csórtaraj vitte áldo- lelőbb volna. A szénpornak tépés helyett való alzatát elkölteni. Az építészet lépten-nyomon remek- kalmazása egyszerűen abban áll, UOÍÍV azzal a seb
műveket alkotott, oly pazarul, mintha a termé- egész fölületét, s környékénok egy részét is süszet vad szeszélyével daczolni akarna s azt mon- rüen bohintjük, s azután azt egy többszörösen
összehajtogatott vászonnal, egy szalag segítségédaná: „ha te ugy, én is ugy!1'
Mélységeket betölt, meredélyeket leporlaszt vel bekötjük. Erős genyképződés alkalmával, mivölgyeket összeépít, szédítő magasságú hidakkal dőn a kötelék is átgenyesedik, minden 24 órában,
gyöngébb genyesedésnél csak 3 — 8 nap alatt,
szédítő mélvségü völgyeket boltoz át. Több hühütt
vagy még később oldatik le a kötelék, hogy a
a földomlások miatt, melyek a hólavinák rémitő genytöl átivódott szénpor uj száraz szénpor-réteg
ségeivel vetekszenek, épületeket fölszedni és más gol váltassé'-cföl.
oldalra átvinnie kellett. Hegyeknek föl és hegyekA porosus szénpor in nt tudjuk, rothadási
nek alá földfokozásokat készitett, melyeknek lejtőfjátló
anyag, s e tulajdonságánál fogva itt kettős
jén a vonat órákig halad. A lerakott ut gyakran
szerepet visz; ugyanis folszivja a genyt, s igy
oly kigyózásokat tesz, hogy, mint p. o. Merisornál
annak feloszlását s rothadását meggátolja. A tépés
a hajlás két vége majdnem összeér. Egy hegyolda- ellenben csak arra való, hogy a genyt magába
lán kétszer halad el a vonat egymásfölött s az vegye, de a rothadást nem gátolja; innét a tépés
ember — alulról látja feje fölött az utat, melyre a használata mellett a sebet gyakran és igen jól ki
vonat a hegyet megkerülve fölkanyarodik ; s fö- kell mosni, s a bokötözést szintén gyakran ismélülről látja lába alatt a pályát, melyet a vonat telni, nehogy az összegyűlt geny a sebre hátrányt,
elhagyott.
s a betegnek fájdalmakat okozzon. A seb fólüleAz ember nem szünhettk meg izgatott lenn tén jk erős mosása, s a kötelék gyakori megújítása
s egyik bámulásból másikba eaik; a csodálkozás pedig annyiban káros hatással lehet, hogy általuk
átadja érzelmeit a meglepetésnek és ujabb bámula- a képződő apró hus-gumók feldulatnak, s őzzel a
A zsilvölgyi s/iáriiy-vasuton.
tának. A vonat gyakran égignyuló sziklafalak alatt
Eszárny-vasutonogy kirándulás volt tervezve halad el; mijd alagutakon, mijd erős szerkezetű gyógyulás hátráltatik. Azon körülménynél fogva
a természettudósok és orvosok aradi nagygyűlése s valóban csinos müvü hidakon át, melye!í egyi tehát, hogy a szénpor, rothadásellenes tulajdonalkalmával, mely kirándulás azonban ezúttal a kének falában, Csetatye Boli alagutja után, római sága folytán, a kötözés gyakori ismétlését feleslegessé teszi, lényeges előnynyel bir a tépés felett.
nagygyűléssel együtt „abban maradt."
kőmaradványok is vannak befalazva.
A mondottakból kitűnik, h >gy a tépéssol való
A tervezett kirándulást azonban megteszszük
Krivádia után következik Bánicza, az utolsó
mi magunk; s miután bizton állíthatjuk, hogy a előtti állomás, melyen tul a folytonos szemlélésbe bekötözés több sebészi ism:retet föltételez, mint a
közel szomszédos tartományokban — kivéve a már belefáradt figyelem egy uj rendkívüli anyagot szénporral való, melyet mindenki, egy kis belátás
s elővigyázat mellett teljesíthet. — A szénpor
nagyszerűen szép semmoringi vonalt — oly cse- lel
bámulatra. Fóltünnok a Csetatye Boli
kély helyen, aránylag aligha van valahol a termé- óriási sziklacsucsai, melyek egyikén a hasonnevű egyúttal eltávolítja a sebnek kellemetlen szagát,
ugyan
szetnek anyagi szemnek, szívnek tetsző kedves várrom a távolság homálya és sürü dombok re- és csak az az egyedüli hátránya va.), — ha
a
beteg
pontja, mint Piskitől Petrozsényig, — hiszszük, gényos burkában; mig a pálya mellett közeledik ezt hátránynak lehet nevezni, — hogy
hogy nem lesz érdektelen o vonal m iglepő rész it a szintén G\etatye Balinak nevezett cseppkő bar- fohérruháit nagyon könnyen bepiszkolja, s a betes a vidék tündérszép lánczolatát —ha bár gyarló lang tátongó nyilasa, melyből azonban, — mint get, különösen ha több sebo van, külsőleg hasonlóvá teszi egy kéménysoprőhöz.
tollrajzolatban is megismerni olvasóinknak.
mondják, a cseppköveket, a szíves látogatók mind
Ha mindjárt, — mint a feltaláló maga is
Aradtól már Piskiig is elég gyönyörű részle- letördelték és elhordták . . . .
megengedi,
— megtörténik is, hogy száz szénporten legeltethetik nemeiket az Erdélybe utazók; a
Azután kinyilik a láttér s a pálya egy tágas ral gyógyított seb közül egy hun apró szénpor
vasút folytonosan a legfestőibb pontokon halad, völgybe fút, hol egyik oldalon a kezdődő élet első
közvotlenül az országút mellett, csak néhol sza- hangyabolya, a „brassói bányamivelő társulat" szemseskék maradnak benn, s annak fekete szint
kadva el tőle, hol egyes átvágásoknál időt és he- munkás telepe tűnik szembo, 8 egy más oldalra adnak, a minek egyébiránt semmi rósz következése
lyet gazdálkodhat.
hajló szárnyacska bekanyarul a kincstár gazdag, nincs, — ezen egyetlen csekély hátrányt nagyon
könnyen el lehet nézni a szénpornak többi lényeDévánál már egész pompájában mutatkozik úgyszólván kiaknázhatlan szénbányáihoz.
ges
jótulajdonai mellett.
Közli: Kiss Klek.
a táj vadregényessége, s Piskinél — mig a fő ág
De oz utat nem papiroson, hanem természetegyenest fut Gyula-Fehérvárnak — a zsilvölgyi ben kell megtennie annak, ki fölséges pontjainak
szárnv behajlik egy nyitott völgybe, balra hagy- természeti szépségeit egész nagyságában élvezni
Egyveleg.
ván az 1849 ki dicsőségtől nevezetes piskiifahi- akarja.
dat s jobbról-balról az eltünedező Piski s egyéb
** (Paris.) A „Gaulois"-ban Paris jelenlegi
Én csak szárny-enntvejegyezhettem a panooláh falvak rongyos, gyakran még karón álló nyo- ráma szemem előtt elfutó s épen észrevett élénkebb arczulatának következő leirását olvassuk: ,,Ideges
morult viskóit.
részleteit, s őszintén mondhatom, hogyezutazá3om izgatottsággal a az aggály bizonyos nemével várRövid félóra alatt eléri a vonat az első állo- alatt, semmit nem éreztom a kocsirázás- s az uta- juk a viharos ég első mennydörgését. Reszketüuk
mást, Zeykfalva-Kaldnt, hol az öt pereznyi meg- zás e'gyéb kellemes kisérőiből. Utazni itt valódi tb'le, de mégis megkönnyebbülést kell okoznia, neállapodás alatt jól esik a ragyogó déli verőfény
künk. Mikor lesz az: holnap, holnapután? És a
Varga János.
mellett hátra és előre tekinteni; hátra az elhagyott nemes szórakozás.
napok tovább folynak, számítjuk a monetórákat,
hegyekkel körülkarolt Maros-völgyre; s előre az
8 dobogó szivvel tekintünk kelet felé. Pária egész
°gy tündérkert szépségeivel vetekedő Hátszeg-viaz
utóbbi napokig nem is gondolt az ostromra.
A tépés, és a mi azt helyettesíti.
dék mesés pontokkal teljes bérczeire . . .
Eleven, szellemileg élénk arczulata volt. A népA sebesen robogó vonat mellett egyenként
A tépés jelentősége és fontossága a gyakor- tömeg vidáman hullámzott az utczákon s gyömaradozik el Rusz, Hátszeg-Váralja és Fuj, melati
sebészetben,
főkép háború idején tűnik föl, nyört talált önmagában. A boltok nyitva, a kávélyeknek vadregényeg keretét, a pálya fölötti óriási
különösen
a
nagyon
fokozott szükséglet folytán. házak tömve voltak, s az emberek, miként uaykor
sziklacsúcsokat s a pálya alatti szédítő völgyeket
Azért
már
a
schloswig-holsteini
háború alkaimul agörögöK Athon piaczán, kíváncsian kérdezek* „Mi
csak ugy álo.uban véli látni az utazó; lelke elmeszolgált
arra,
hogy
a
közönség
figyelme
e megbe- újság vau?' Kéjkirándulásokat csináltak s györül a pillanatról pillanatra csodásán alakuló, válnyörködtek az erőditési munkálatokban. Parisnak
:8ülhetlen
anyagra
irányuljon.
tozó panoráma szemléletében s szinte roszul esik
Mindazon gazdag tépés-adományok daczára, egnap még vasárnapias kinézéso volt; a tömeg
az ébredés, midőn a megfeszített figyelmet egyegy állomás élescsengetyüje a vonatvezető rekedt melyeket szorgalmas és könyörülete3 női kezok a 'idám hangulatban hullámzottá La Gilette nialoin
hangú sípja vagy a mozdony sivitó füttye az álmot megsebesült harezosok számára juttatnak, minden a Montmartre felé, hogy Nadar léghajóját megJ
elriasztja.
háborúban sajnosán érzett tépéshiány szokott be- lézze, 8 bámulja az ágyúkat, mnlyek bronznyakukkal a messze erőditésekre tekintenek, melyeket
Az ötödilí állomás Krivddia, melyen túl a állani. A tépés előállitisa, — ámbár látszólag védelmezniük kell. Valóságos népünnepélyük volkönnyen
eszközölhető,
nagyobb
mérvű
fogyasztás,
termeszetv.zsgálók régészeti osztálya is bőven tatak Paris körül, s még a rombolás félelmes művei
lál ínyére való dolgokat. Romvárak és régi ma- pl. háború idején azért nem teljesíthető gyorsm,
tonosan a távcsővel foglalkozva, a hold setét testének déli határvonalán néhány fénylő
pontot fedezett föl. E rezgő, ingadozó fénypontok épen u;;y tűntek föl, mint a holdnegyedeken a világos és setét részt egymástól
elválasztó határvonal egyes rezgő pontjai.
E határvonal tudniillik nem tökéletesen határozott, hanem némi kis ingadozásnak van
alávetve, s azt lehet mondani, hogy a hold
láthatatlan felének legszélső szélei is láthatókká válnak néha, egy-egy kis időre.
Nem lehetett csalódni. A mit Nicholl
észlelt, ezúttal sem vulkán, sem meteor fénye nem volt, hanem a napé, mely a hold
déli szél hegyeinek magas pontjain tündökölt, mielőtt (földiesen szólva) felkelt volna
utasainknak.
— A nap! a nap! —kiáltanak fel örömmel,
s soha még földi ember nagyobb könnyebbülést napfeljöttén nem érzett, mint ők e
pillanatban
S az ott a déli holdsark. A mellett is épen
ugy el kell menniök, mint elmentek az északi
mellett. Tehát megkerülték a holdat. Tehát
utjok nem parabola, nem is hyperbola már,
hanem e^y magába visszatérő zárt körbe...
— T?i. ellipsis, - fejezé be Nicholl^ az
okoskodást,—mily egyszerre ment át mind
hármunk agyáa.
A helyett hogy kitaszittatnának a véget
len űrbe, kerengni fognak végetlenül a hold
körül. Lövegük a hold holdja, — a darabant
darabantja lesz! S ők, csak ugy az űrben
maradva.csak ugy elveszve! Az eredményre
nézve az ellipsis sem jobb, nem örvendetesb
— mint lett volna a parabola vagy a hyperbola !
(Folytatása következik.)
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sem bírták komoly hangulatba hozni mogjavithatlan lakosságunkat. És imo, huszonnégy óra múlva
mily változás! Paris egyszerre óriási táborrá változott! Nincsenek nők, gyermekek többé az utczákon, mindenütt csak katonákat láthatni, kiknek
szuronyai a napfényben tündökölnek. A nyilvános
kertek hadi készletekkel telvék, mindenütt dobpergés, trombitaszó, az ezredek szabályos lépése,
itt egy mozgó-ozred egyszerű kék blouse-ban hazafias dalokat énekelve, amott egy század nemzet-

kibocsátott, Napóleon letartóztatása végett. Ez
okmányokhoz következő személyleirás volt csatolva : „Charles Louis Napóleon Bonaparte leírása.
Született Parisban , 40 éves, magassága 1 métre
60 centim., haja, szemöldo sötétbarna, homloka
középmagasságu, szeme szürke és kicsiny, orra
nagy, szája közönséges , szakálla barna, álla hegyos, arcza gömbölyded, arczszine halvány; különös ismertető jelei: feje válla közé sülyedt. Válla
széles. Háta hajlott. Ajka vastag. Néhány ősz haj."

** (Struve Gusztáv) az ismert német republikánus Bécsben meghalt. 1805-ben született s neve
rég ismeretes volt az irodalom terén, midőn 1848ban Badonben a köztársaság megalapitásán fáradozott. Elfogatva 5 évi börtönre Ítélték, de a forradalom kitörésekor a nép kiszabaditá. Később
Svájczba, majd Amerikába menekült s ott mint iró
és katona egyaránt kitűnt. 1863-ban tért vissza
Európába. Számos önálló műveit még csak tavaly
toldá meg egy természet-philosophiai terjedelmes

Paris és erfiditvényeinek térképe.
1. Tuilleriák. 2. A senatus palotája. 3. A törvényhozó-test palotája 4. Louvre. 5. Hotel de Ville (Városháza). 6. Hadügyminisztérium. 7. Az első katonai osztály főhadiszállása. 8. Katonai igaz-gatóság. 9. Katonai iskola. 10. A rokkantak palotája. 11. Fegyvertár. — Hidak: a. Pont Xapoleon III. aa. Pont de Bercy. b. Pont d'Austerlitz. c. Pont de Constantine. d Pont de Damiette.
e. Pontde la Tournelle. f. Pont Marié. g. Pont de la Cité. h. Pont Louis Philippe. i. Pont de l'Hötel de Ville. k Pont Notre-Dame. 1. Pont au Change. m. Pont Neuf. n. Pont de l'Archevéché.'
o. Pont au Double. p. Pont St,. Michel. (Petit), q. Pont St. Michel. (Grand), r. Pont des Árts. s. Pont du Carrousel. t. Pont Koyal. ta. Pont de Solférino. u. Pont de la Concorde, v. P»nt
des Invalides. va. Pont de l'Alma. w. Pont d'Jéna. x. Pont de Grenelle. y. Pont d'Auteuil.
A m&sodik pontozott körvonal ai erSditvények körül a kartácsok klaép litirolit jelzi. — A hinnidik poat>«tt körvoaal a mozsarak éa 21 fontos agyak legnagyobb lötavolát.

őrség komoly ránczokba szedve homlokát. Az árucsarnokok l>e vannak zárva, s üros helyiségoik oly
búskomolyak, hogy szótlanul haladunk el előttük.
A házakon,az utczákon,az arczokon mindenütt fölfedezhető a háború befolyása. És Paris mégis szép,
szomorúan szép, telve erővel és elhatározással."
** (Napóleon császár nyomozó-levele.) A
nanry-i pvaefectura levéltárában több nyomozólevelet találtak 1848-ból, melyeket az akkori köztársasági kormány a későbbi franczia császár ellen

** (Uhrich tábornok,) Strassburg várparancsnoka— a „Sloga" szerint — nem franczia, hanem
horvát születésű. Uhrich (Üríts) franczia tábornok,
a horvát határőrvidéken született. 1812-ben a franczia hadseregben hadnagyoskodott, egy bretagnei
nőt vett el. Uhrich-chal annak idejében egy más
horvát: Slivarits is maradt Francziaországban, ki
jelenleg szintén franczia tábornok; már mindkettő
közel 80 éves. Miként a horvátok állítják, néhány
év előtt még mindkettő beszélte anyanyelvét.

munkával. Említést érdemel, hogy Struve évek
óta csak növényekkel táplálkozott.
** (Pest házassági statisztikájából.) Pesten
van: házas ember 32,779, férjes nő 31,465 ;
özvegy férfi 2500, özvegy nő 10,825. Elválva
él 485 férfi s 804 nő. A nőtlen fineműok száma
66,967, a nőneműeké pedig 54,641. E nőtlenek
nagy számát persze a gyermekvilág képezi.

Melléklet a Vasárnapi üjság 40-ik számához 1870. okt. 2.
Irodalom é8 műrészek

TÁRHÁZ.

\ ««erke82tőjévó, de kiadó hiánya miatt a dologban ,

Közlekedés.

tenni többet alig lehetett, minthogy gyarapította <
(A Szegedről Eszéknek menő alföld-fiumei
(Petrik Géza kiadásában) ujabban a kö- az anyagot, melyből jelenleg már, a közönség J
vetkező könyvek jelentek meg: A „Kecskeméti J pártfogása mellett, több kötetes gazdag gyüjte- • vaspálya) Gombos-Erdődnél fog átkelni a Dunán.
Lelkészi tár" II. kötete. Szerkeszti FördősLajos, j meny kerül ki. 1867-ben szerkesztőtársul kérte j Gombos innét van a Bácskában, Erdőd pedig —
Tatay András arczképével. Tartalma válogatott j maga mellé Gyulai Arany Lászlót, ki a népmesék j az^Erdődi grófok régi^ várának omladékaival—
müvekben és jó Írókban gazdag. Dobos János, | körüli tanulmánya és gyűjtése által e téren képes- itul
" a sziavon parton. "E pont most sürgő munká'
Szász Karoly, Fördős Lajo*, Filó Lajos és mások j ségéről szép bizonyítványt adott. A bemutatott I. nak színhelye. A Duna szélessége itt háromszáztöbb beszéd által vannak képviselve, s i»y a gyüj- j kötet négy részre oszlik: karácsonyi mystoriumok ötven öl. Körülbelül 1200 ember van naponként
temény maga-magát ajánlja. Ara a 202 lapnyi j és vizkeresztí játékokra, népballadákra, végre me- elfoglalva a különféle munkálatokkal, készítve a
kötetnek 1 frt. 40 kr.
.
j sékre.Ahárom első részt Gyulai Pál szerkesztette. hosszú töltést messze be a ragadó sebességű ha„Papi dolgozatok" szerkeszti Fördős Lajos. | a negyediket Arany László. A mysteriutnok közül talmas Dunába. E töltésre fog leereszkedni az
A XV. füzet épen most jelent meg s néhai Kuli- ! lapunkban is jelentek meg korábban sPákh Albort erdődi hegyek közül a Magyarországnak jövő
fayr Zsigmond kunhegyesi református lelkész j olvasott fel a Kisfaludy-társaságban és közölt e la- vaggoneor, s a dunai átszállítást gőzkomp eszközbeszédeiből a III. füzetet foglalja magában, tiszta, j pókban egy párt, melyek a gyűjtők figyelmét na- lendi. A két gőzkomp Németországban készül, s
500 ezer forintnál nem igen kerül többe felállíjó
J0 magyar nyelve, magvas erkölcsi tanulságai és | gyobb mértékben vezették e fajta művek utánjávilágos, természetes észjárása itt is mindenütt mu- rására. A többféle balladák közt is sok szép van, tása, míg egy híd a Duna ezen pontján három
valamint a szerelmi dalok is oly válogatottak, hogy milliót igényelne. Ha azonban a vállalat eléggé
tatkozik a jó nevű szerzőnek. Ára 1 frt 40 kr.
kerekdedség
és egyöntetűség tekintetében szebb jövedelmezőnek mutatkozik, pár év alatt állandó
Dr. Heiszler József „Egyházi munkálatai"nak I I I . kötete, mely 21 beszédet foglal magában, gyűjteményt alig lehetne előállítani. A tréfás dalok hidat fognak építeni.
** (Nyugoti vasút.) Sárvárnál a Sábán a vasrészint ünnepi és vasárnapi, részint vegyes alkalmi és mesék eredetiség és tiszta, mesterké'etlen népi
előadásuk által tűnnek ki. — A gyűjteményt föl- úti ideiglenes híd a forgalomnak már átadatott; a
műveket. Ára 1 frt 20 kr.
Sztehlo András budai ev. lelkész „Evangyé- világosító jegyzetek is fogják kisérni, mi által a többi munkálat is gyorsan halad.
liomi-keresztyén vallástana" polgáriskolák, algym- művök még élvezhetőbbekké válnak. —Bár minél
nasiumok, reáltanodák és a konfirmácziói oktatás nagyobb közönsége lenne e kötetnek, hogy a töbNi ajság?
számára. Harmadik teljesen átdolgozott kiadás. biek gyorsan jöhetnének utána.
** („Az országos honvéd segélyzö-egylet") alá** (Magyar jogászgyüléa.) Szept. 26 —29-én
Ára 20 kr.
Fábián Mihály reform, lelkésztől „Kalauz a jogászgyülés szakosztályai üléseztek. Az első írási ivet küldött szerkesztőségünkbe, melyét ezena földgömb használatában." Ekis munka a népis- szakosztály tüzetesen tárgyalta a polgári házasság nel az adakozni akarók hazafias figyelmébe ajánlunk.
kolai tanítók számára készült, s oly gyorsan kelt, kérdését, s egy szavazat kivételével valamennyi A segélyző-egylet az 1848—49-diki szabadsághogy már a második kiadás is közkézen forog. tagja a kötelező polgári házasság behozatalát pár- harezban rokkantakká vált vagyontalan és munkatolta. Egy másik szakosztály hosszasb vita után képtelen honvédek és az akkor elesett vagy rokÁra 40 kr.
Torkos László tankölteményc a költészetről, szótöbbséggel a halálbüntetés eltörlése mellett kantságuk következtében később elhalt honvédok
mely a Kisfaludy-társaság által dicséretre méltó- nyilatkozott. Elvileg kimondá, hogy a vasúti vál- szegény Özvegyeinek élethossziglan való ellátását
nak nyilváníttatott a pályázaton „Esti órák" czim lalatok a szállításra elvállalt személyek és tárgya- akarja lehetővé tenni. Az egylet alapjai azon öszkért a károsultaknak és jogutódaiknak felelősek; szegok vetették meg, melyeket a miniszterelnök
alatt. Ára 30 kr.
** (Dr. Bozóky Alajos) nagyváradi jogaka- hangsúlyozták, hogy a jogi tanintézetek újjászer- kezdeményezésére a képviselők írtak alá. Az egydémiai tanártól ,,A jogi személyekről" szóló érte- vezésénél vezérlő elv legyen a teljes tanitás és let tagja lösz mindenki, ki a kitűzött czél elérésére
kezés jelent meg Nagy-Váradon Hügel Ottó kiadá- tanulás; szabadság stb. Á szakosztályok által el- bármily összeggel járul. Az ügyeket közgyűlés
fogadott indítványokat a közgyűlés szept. 30-kán intézi, melyben azok bírnak szavazati joggal, kik
sában; ára 70 kr.
egyszer mindenkorra legalább 50 frtnyi tőkét ala** (Báttaszéki Lajostól) Nagy-Váradon meg- vette tárgyalás alá.
pítottak; vagy tiz évre 5 ftonként lefizetendő összejelent : „Polgári házasság vagy szerelem gőzzel."
get írtak alá. Az egylet törekvése a segélyzendőket
Eredeti elbeszélés. Ára 80 kr. 74 iapnyi csinos
Egyház és iskola,
évenként annyira gyámolitani, a mennyiben a renkiállítású munka.
des hadsereg hason rangfokozatú rokkantjai, vagy
**
(A
kath.
aufonomikus
kongresszus)
megnyi** (Uj hírlapok.) „Közvélemény" í;zim alatt
az abban szolgáltak után hátrahagyott özvegyek
ogy uj folyóirat jelent meg, melyet Hiador (Jám- tását a prímás okt. hó 20-ra tűzte ki.
** (Kinevezések). Scheuthauser Gusztáv bé- részesülnek. Mig erre nem elegendők &z összogek,
bor Pál) ad ki. Az előszóból olvassuk, hogy e
„röpivek" azt fogják elmondani, „a mit a lapok csi egyetemi magántanár és a brünni közkórház addig az egylet szakadatlanul folytatja a gyűjtéelfeledtek, vagy elmondani nem akartak, vagy boneznoka, a pesti egyetemhez a kórszövettan seket, azonban időközbon is segélyezni fog.
másképen mondtak, mint a közvélemény tartja." nyilvános rendkívüli tanárává, Szecsödi József ed(A borosjenöi Rákóczi-várat) a honvédelmi
A 12 lapra terjedő első füzetbon azonban még digi 1O8O1 czi gyumaBiumi tanár és Firrzka Antal m i n ; s z t e r i u m m e g v e t t e kaszárnyának. A pénzcsak a nemzeti színházzal foglalkozik, kivált annak zombori reálíí'ymnasiumi tanár, a pécsi kir. fóreál- ü<íyérség 50,000 frtot előlegezett e c-'élra.
dráinabiráló választmányával. Megtudjuk e füzet- tanodához rendes tanárokká. Rössler István vég— (Máday Károly,) a tiszai ág. hitv. egyház1
bői, hogy a drámabiráló választmány nem fogadta zett jogász a győri jogakadémiához tanársegéddé , kerület superíntendense és dobsinai lelkész szept.
el Jámbor „Nagy Sándor" czimü drámáját, melyet Heller Ágoston műegyetemi tanársegéd a buda 28-án legjobb férfi korában meghalt. Emléke a
szerző többeknek mutatott, s mind kedvezőleg nyi- főrcáltanodához rendes tanárrá neveztetett ki.
a magyar protestáns egyháztörténelemben élni
latkoztak felőle. A „Közvélemény" tehát közli a Ujabban a kÖEoktatási miniszter dr. Dohránszky fog, miután az ismeretes pátens - ügyben oly
másik közvélemény számára a „Nagy Sándor" czimű Péter győri kir. jogakadémiai helyettes rendkívüli erélyt és elhatározottságot tanúsított, hogy miatta
drámát. A „Közvélemény" egyes füzetének ára 30 tanárt, ugyan e minőségben a kolozsvári kir. jog- fogságba is került. Lapunk évekkel ezelőtt már
kr.
„Kis Újság" czím alatt dr. R-edl Szende ve- akadémiához, — dr. Virozsil Tivadart a győr közié arczképét és életrajzát s olvasóinkat most
zetése meilett Aszódi Mihály és Dolínay Gyula kir. jogakadémiához rendkívüli tanárrá, — és arra utaljuk. Béke poraira!
ifjúsági képes hetilapot indítanak; ára negyedévre Zorn Vilmost a pozsonyi kir. jogakadémiához ta** (Geist ügyvéd végrendeletét) néhány nap
1 ft. — A vidéken két uj lap indul: Sopronban a nársegéddé és könyvtárnokká nevezte ki.
előtt
hirdették ki. Jótékony czélokra 3000 frtot
** (A kolozs-monostori gazdasági tanintézet„Sopronmegyei közlöny" , hetilap), szerkeszti
hagyományozott,
és pedig a pesti vakok intézetéBalogh Gyula, kiadja Karnits Lajos; előfizetési nél) megürült gazdasági kezelői és ezzel egy- nek s a felállítandó lelenczházra egyenként 1000
mezőgazdasági tanári
ára negyedévre 1 frt. 50 kr., és Szabadkán a bekapcsolt gyakorlati
ftot, továbbá a pesti Iiókus-kórháznak, a gyulai
„Bácska" szintén vegyes tartalmú hetilap; szer- állomásra a fÖldmiveiési miniszter Valter Lajost, kórháznak, a pesti gyermekkórháznak, Josephikeszti Ridics György gymn. tanár; ára negyed- az erdélyi orsz. gazdasági egyesület titkárát ne- num árvaháznak, és a városi leányárvaháznak
évre 1 frt. — Tóvölgyi Titus a „Népvezére" czimü vezte ki. „
egyenként 200 frtot. Ezenkívül 20,000 ezüst fo(O Felsége) Mavretics József vivodínai
havonként kétszer megjelenő politikai képes folyórintot hagyományozott, melyeknek kamatai két
alesperes és plébánost, Tallián Ede légrádi
iratra hirdet előfizetést.
kitűnő tanulónak adatnak ki. Az egyik ösztöndijt
** („Szépirodalmi Közlöny.") Szana Tamás plébánost és Húszan Péter visniczai alesperest és Pest városa, a másikat Gyula város adja ki.
mint szerkesztő és Fekete Bernát mint kiadó a plébánost tiszteletbeli kanonokokká a zágrábi
(Egy svájezi emlékkönyv) szerint: az
„Szépirodalmi Közlöny" októbor-deczemberi év- székesegyházhoz; Janxbrecsák Jakab szlaveticsi,
1868-diki roppant árvíz folytán, a nemzetiségeket
Pavcsfcz
Károly
kutinai
és
Fetzer
Antal
goréi
negyedes folyamára előfizetési felhívást bocsátottekintve, Magyarország legtöbb segélyt (80,000
tak ki. E lap eddigi rö id pályája alatt igyekezett alespereseket és, plébánosokat tiszt, kanonokokká frankot) külde a svájeziaknak.
a
csázmai
társas-egyházhoz
kinevezte.
divatközlÖDyeinknél jobb lonni s kevesebb fölüle(A külföldi kórházak látogatására) e na— (A sárospataki főiskolában) a theologiai
test adott mint ezek, szívesen ajánljuk tehát az
előfizető közönség figyelmébe. Ára negyedévre 2 szakhoz a hittan rendes tanárává Nagy Gusztáv pokban utazott ki dr. Navratil Imre egyetemi m.
választatott meg az egyházak által beküldött sza- tanár. Az uj lövegek hatását fogja" észlelni a
ft 50 kr.
sebesülteken. — ¥«robélyi László orvoatudor, ki
vazatok nagy többségével.
1
akadémia)
uj-utezai
** ("• P^'eS'kereskedelmi
kereskedelmi
akadémia)
uj-utczaia nyugot-európai kiválóbb koródákat látogatta
Kftzintézetek, egyletek.
meg, s közelebb érkezett haza, Parisban felk l házának
h
á i illetőleg
l l l
most felépült iskola
megnyitási,
ijánlta
szolgálatát a franczia kormánynak a
zárkőletételi
ünnepélye
okt.
2-án
d.
e.
10
órakor
,— (A Kisfaludy-társaság) a két hónapos
láboru tartamára, de a bizalmatlanság, melylyel
szünidő után szept. 27-dikén tartotta ülését, me- fog megtartatni.
** (A pesti egyetemen) az 1870—1 tanévi be- VÍ idegenek iránt Francziaországban viseltetnek,
lyen a társaság ujabb népköltészeti gyűjteményéiratások
szept. 28-án kezdődnek és szabályszerüleg fisszautasittatá a készséget azon udvarias válaszből az 1-BŐ kötet nagy részét mutatta bo Gyulai
7 9 1 z o e l r k e " t ö é s tá™a Arany László. Gyulait október 14-ig tartanak. — Az előadások szülész- szal, hogy a hadseregfa'kellő azimn műtő-sebészekkel el van látva.
még 1861-ben választotta a társaságé gyűjtemény nők részére 1-én veszik kezdetüket.

540
** (A Sebestyén-tért) földszurokkal (asphalt)
burkolják. Ez azon sötétszürke, homokos és kavicsos keverék, melyet itt-ott hazánkban is találhatni, pl. az indó-házaknál. Parisban a legtöbb
utcza ezzel van burkolva és czélszerűségét pár nap
múlva Pesten is tapasztalni fogjuk. Az asphaltburkolás előnyeiül Schaeck mérnök egy ez alkalomból
kibocsátott füzetben következőkot sorolja elő
„kellemes járás és kocsizás; por, sár és büztő
menekedés ; száraz felület; nosztolen járás; tartósság; jármüvek és állatok kímélése."
** (A pesti esküdtszék flott) egy katonatiszt
Grünvald József ,,Caesarevits" ezrodbeli kapitány
emelt vádat közelebb Saphir Ede a „Styx" ez
pesti német zuglap szerkesztője ellen becsületsértés miatt. A „Styx" azzal támadta meg a kapitányt
hogy illetlenül viselte magát a lóvasuton, kivált
zsidó utazókkal szemben. A védő ügyvéd kimutatta ez állítás igaztalanságát, s elégtételt kért az
esküdtektől, fölemlítve, hogy 300 év óta ez az
első eset, hogy császári királyi tiszt a polgári
törvényszéktől kér orvoslást. Az esküdtek a vádlottra kimondták a ,,vétkes"-t. A kapitány megelégelte azt, hogy Saphirt rágalmazónak mondák ki
Ítélet által, s a büntetéstől elállt. Mindamellett a
bíróság 200 frt pénzbírságra ítélte.

•i í

megtébolyodott, Axentiu „bárót" meg egy bi- sára Szilády Áron urat kell fölkérnünk, magunk a persa
nyelvben nem lévén járatosak. A csinos ghazelt a közlendők
valybika taposta volna agyon.
** (Katonák verekedése.) Véres verekedés sorába soroztuk
folyt a múlt vasárnap Kolozsvártt a Miklós huszárok és a Nioderland-ezredbeliek között. A baj
SAKKJÁTÉK.
eredete afféle fülemile-pör-féle volt. A Miklós
huszár ugy akarta, hogy neki húzzák, a Nieder566-ik sz. f. — Cheney G. J.-tőI
landok pedig az ő nótájukat sürgették. Kurtán 8
(Amerikai sakk-dió.)
furcsán bántak el a huszárral: kidobták a korcsmából. Utána tüstént egy rezervistával bántak el
Sötét.
hasonlólasi, mire emez az előbb kilököttel néhány
huszárt hívtak segítségül és együtt, lóháton, kardosán ostromolni kezdek a korcsmát. A bennmaradtak, kiknél fegyver nem volt, hamar megoldák
a kereket. Futott mindenki a morre lehetett. Hanem legtöbben a laktanyába siettek, s fegyvert
ragadva az ablakokból és folyosóról puskáztak a
huszárokra; miro ezek elhúzódtak. Többen sebet
kaptak ugy a huszárok, mint a gyalogok közül. A
sebesültek számát még nem lehet tudni, a nyomozás foly. Halál nem történt.
** (Egy nö honvéd). Sz.. .y Ida igazolt honvédtizedes tegnap adta be Pe3tvároíához nyugdíjaztatása iránti kérvényét. E nő 1848/9-ben a 2-ik
honvéd-vadász-zászlóalj 3-ik osztályánál, később a
75-ik honvédzászlóalj 1-ső és 3-ik századában,
mint tizedes és szakaszvezető oly jelesül katonáskodott, hogy kétszeres napidijat kapott.
** (Rögtönitélet.) Az otasaci határőrezred parancsnokság székhelyén, a múlt szombaton rögtönc
d
e
f
g
itéletileg két határőrt lőttek főbe, utonállás miatt.
Világos.
** (A siami ikrek) egyikét Chang-ot megüVilágos indul s a harmadik lépésre mattot mond.
tötte a szél, minek következtében egészsége annyira
megrongálódott, hogy halálának bekövetkezése
Az 561-ik számú feladvány megfejtése.
igen vaíószinü. Elméletileg az orvosok ugy számítottak, hogy az egyik halála okvetlenül maga
(Minckwitz J.-tól Lipcsében.)
után fogja vonni a másikét is — de e föltevés
Világos.
Sötét.
nem valószínű, mórt Chang betegsége egészen
1. e3— ei
Ka3—b3
ériníetlenül hagyta a másik testvért. Borzasztó
2. Bh4—h3
Kb3—a3
lenne, ha az életben maradottnak magával kellene
3. H f 3 - d 4
c5—dá:
4. c3 —d4: matt.
czipelnie holt testvérét, de a hulla különválasztása
Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
az orvosok véleménye szerint nem járna semmiféle
— Jdszlciséren: Galambos István és László. — Zámolyon:
veszodelemmel.
Parragh József. — Nagy-Szalontán: Kovács Albert. — A
— (Halálozás.) Vönökről egy gyászlap je pesti sakk-kör.
lenti: jáppvai Spissich Sándornak, Zala- és több
megye táblabirájának, s fölkelő lovasezredbeli
hadnagynak 82-ik évében történt halálát. —Sterne
Ferdinánd győri kanonok, jótékonyságáról ismeretes férfiú szept. 23-án szélütés következtében
meghalt.

** (Ezüst lakodalom.) Lónyai Menyhért közös
pénzügyminiszter szept. 20-án ünnepié ezüst lakodalmát, » ki őket 1845-ben összeesketé: Székács szuperintendens is fölment az ünnepélyre
Bécsbe.
** (Hymcn) Urváry Lajos, a ,,Pesti Napló"
szerkesztője a napokban kelt egybe Pesten Preiszler Ilon k. a.-nyal. — Zichy Camilla grófnő, az elhunyt vásonkeői Zichy József gr. leánya Pozsonyban házasságra lépett b. Inkey Eduárd nyűg.
tábornokkal.
** (Szegszárd vidéke) elvesztette egyik történeti nevezetességét. Az úgynevezett Baíogh-fáját
derékban ketté törte a szept. 8-diki vihar. Több
ezázaiiéves szilfa volt ez a csatári szőlők alatt elvonuló ut mellett, bolseje már teljesen elredvült,
csak kérge volt ép, s mégis folytonosan virult.
Alatta fogták el Balogh Ádámot, Rákóczi vezérét.
** (Egy pesti órás) a lánczhidról múlt héten
a Dunába ugrott; hanem öngyilkossági kísérlete
nem sikerült, mert a magyar Lloyd-társaság két
matróza: Pillér és Arnhirdt a szerencsétlent kimentették a vizből. Midőn eszméletét visszanyerte,
nem tudta, hol van. Végre azonban magához térvén, egy-egy órát ígért a hajósoknak, ha mogenes
Nemzeti színház.
gedik, hogy ismét visszaugorhassék avizbe. A két
hajós nem egyezett bele az alkuba, rábeszélésükPéntek, szept. 23. Először: „Ne fújd, a mi nem éget."
nek sikerült végre a megzavart órást családja kö- Eredeti vigjáték 3 felv. Irta Szigligeti.
rébe visszavezetni.
Szombat, szept. 24. „Hamlet.11 Opera ő felv. Zenéjét
1870-dik október—deczemberi folyamára,
** {Nagy Miklós nevű kőszegi ügyvéd) az szerzetté Thomas A.
Vasárnap, szept. 25. „Ne fújd, a mi nem éget." Eredeti
ellenében foganatosított bünfenyitő eljárás után vigjáték
3 felv. Irta Szigligeti.
Előfizetési föltételek:
ügyvédi oklevelétől megfosztatott s az ügyvédi
Hétfő, szept. 26. „A haza" Történeti dráma 5 felv.
Irta
Sardou,
ford.
Paulay
és
Szerdahelyi.
gyakorlattól egyszer mindenkorra eltiltatott.
Postán küldve vagy Pesten házhoz hordatva.
szept. 27. A jogászgyülés tiszteletére „Hu** (Axentiu lovag) az 184 8 9 -ból ismeretes nyadyKedd,
László." Opera 4 felv. Zenéjét szerz. Erkel F.
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok
román agitátorról, ezt irják az „Alföld"-nok: KáSzerda, szept. 28. „Delila." Dráma 3 felv. Irta Feuilegyütt:
rolyfehérvár mellett egy faluban egy bivalybika et Oktáv; ford. K.
Évnegyedre
(okt.—decz.)
2 ft. 50 kr.
Csütörtök, szept. 29, „Borgia Imcretia." Opera 3
tört egy birtokos udvarába s egyenesen az ott
álló baglya szénának ment; a birtokos három elv. Zenéjét szerzé Donizetti.
Csupán Vasárnapi Újság:
szolgát vasvillával ellene indított, kik a bikát
Évnegyedre (okt.—decz.)
1 ft. 50 kr.
Szerkesztői mondanivaló.
verték, de az sem votte tréfára a dolgot s nekik
Csupán Politikai Újdonságok:
ment. A birtokos látva, hogy cselédei nem birnak
— S. S. Az ujabb költemények is dicséretes műgondról
az állattal, egyik cseléd kezéből kikapta a vasvil- •anuskodnak, de kissé halványak és tárgytalanok. A„Báua- Évnegyedre (okt.— decz.)
1 ft. 25 kr.
lát, a bikának rohant s borzasztó ütéseket intézett unk és felejtésünk" vége nyelvtanilag is homályos. A j
H^JT* Ugy a „Vasárnapi Újság", mint a
rá. Erre a bika ott hagyva a három cselédet, a , Lombsuttogás" két első versszakában a képek nem vágnak í „Politikai Újdonságok" előfizetőinek legköj
birtokosra rontott, maga alá gyűrte, szarvaival a léggé össze. Különben exereitium facit hominem.
— Déva. Azon kérdésre, hogy hol lehetne megtalálni zelebb külön mellékletül meg fogjuk küldeni
levegőbe dobta, s midőn onnan a földre zuhant, a Erdély és Magyarország megyei tisztségének névsorát az
vadállat tánczolt rajta. Hiába ütötték, verték, nem '824-ik évről — annyit felelhetünk, hogy ez időtájt Erdély ' Munkácsy Mihály kitűnő festőnknek külföldön
hagyta a birtokost menekülni, végre azonban a is Magyarország tiszti névtára már évenként megjelent, s is oly nagy feltűnést okozott képét: a „Siranagy számmal összecsődült nép nagy nehezen igyes példányokat antiquariusi utón hihetőleg még meg lomház"-at az eredeti után készült sikerült metszetben.
kiszabadította. A szerencsétlen mellé azonnal két ehet szerezni.
— N.-Várad. Dr. B. L. A síremlék rajzát közölni fogS^** A Vasárnapi Újságból még néhány teljesorvost hivtak, de azok keyés reményt kötnek éle- juk ; a másik rajz a történeti jelenetet aligha teljes történeti
számú példány július 1-től kezdve is kapható. — A pénzek
téhez. A szerencsétlenül járt birtokos az lö48/9-ből hűséggel adja vissza.
bérmentes küldése kéretik. — Tíz előfizetett példány után
hirhedt — Axentiu. — Különös sora volna a
— Makó. Sz. A. Biró Pál ur, a „Nazarénusok Bács- gyűjtőinknek egy tisztelet-példánynyal kedveskedünk.
kában"
czimü
czikk
irója
jelenleg
gyömrői
ref.
lelkész.
végzetnek, ha miután Prodán, Enyed „hőse" az
A Vasárnapi Újság és P. Újdonságok
— Floest. V. D. Hafiz dalát az eredeti persa szöutczán fagyott meg, Janku ,,a havasok királya"

Előfizetési fölhívás

A VASÁRNAPI ÚJSÁG
Politikai Újdonságok

veggel együtt köszönettel vettük, noha ez utóbbi elolvasá-
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TARTALOM.
A Napoleon-dynasztia detronizáltatása (képpel). —
Népköltemények. — Paris és környékei. — Hadi léghajók.
I — Egy katona-temetés Saargemündeben (képpel). — Napóleon találkozása Bismarckkal (képpel). — Utazás a hold
körül. (Folyt.) — A csilvölgyi szárny-vasuton. — A tépés,
és a mi azt helyettesíti. — Egyveleg. — T á r h á z : Irodalom
és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Közlekedés. — Mi újság? — Nemzeti szinház. —
Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.
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A habomból.

** (A sedani katasztrófából) néhány franczia
tiszt mégis megmenekült. Wolf és Cambriels tábornok megsebesültén érkeztek Parisba, s a kormány rendelkezésére helyezek magukat. Ducrot
tábornok Sodannál elfogatván, mikor Németország
felé vitték, Pont-á-Moussonból hadsegédével és
még két franczia tiszttel elmenekült s most Parisban egy hadosztályt vezényel.

tudósítása sem hiteles ugyan, hanem elég mulat-

„Dinant, szept. 5. íme a történelem egy lapja.
** (Strassburg eZeseíí.JEgyMundolsheimből,
Midőn Napóleon megírta az ismeretes levelet a
szopt. 28-ről kelt távirat szerint, a kapituláczió
porosz királynak, Vilmos király azt válaszolá a
éjjeli 2 órakor köttetett meg s 451 tiszt és 17,000
levélre: „Jőjön el maga, különben ugy bánok vele,
ember, a nemzetőrséget is beszámítva, letette a
mint egy közönséges katonával, jóllehet, azt sem
fegyvert. A jelen körülmények között ez nagy
érdemli." Napóleon erre csakugyan elment a mabefolyással lehet a háború további menetére, a
jorba, a hol a porosz király főhadiszállása volt.
mennyiben nemcsak a Paris előtt álló porosz haderő
Hintójával megérkezvén a házikó elé, Napóélelmezését könnyiti meg lényegesen, hanemazonNapóleon császár és Vilmos király találleon
kiszállott, kivül eloltotta szivarát és egymaga
fölül a 3-ik porosz tartalékhadtestet, valamint a
kozása.
belépett az alacsony szobába, a hol Vilmo3 király
várat ostromolt bádeni hadtestet is felszabadítja,
A sedani kapituláczió után Napóleon és Vil- porosz tábornoki egyenruhában, sisakkal fején,
és képesiti a Felső Elzász elleni műkő Jéséro, honnan Lyon felé előuyomuiva, megakadályozhatja a mos király közt történt találkozásról mindeddig hátratett kezekkel lázasan fel s alá járkált. A
déli franczia hadsereg szervezését. Strassburg- kimerítő tudósítás még nem jutott a közönség elé. herczeg (Frigyes Károly) s több törzstiszt csogal Francziaország Metz és Paris után első vá- Most Russel, a „Times" levelezője a következő portonként a szoba szögleteiben foglaltak helyet.
Már sötét volt, az ex-császár levette kalapját s
rát és hadiheiyét vesztette el, melynek elesése részleteket közli:
német
nyelven üdvözölte a királyt. Vilmos nem
fontos azért is, mert ez által — egy pár kiMidőn a kapituláczió aláírásának hire megsebb erősségen kivül — Elzász a németek ha- érkezett, a király érezte, hogy most már engednie válaszolt egy szóval, egy mozdulattal sem; még
talmában lesz. A németek föl is emlegetik, hogy kell a császár kívánságának, hogy vele találkoz- néhány lépést tett s azután mereven, mogorván
1681. szeptember 26-kán kötötte mog Strassburg zék. Csak az volt kérdésben, váljon illő lesz-e, megállott az ex-császár előtt, ki levett fövoggel,
az akkor szabad német birodalmi város a kapitu- , hogy a király keresse föl a bukott császárt, vagy lesütött fővel állott a szoba közepén.
láoziót Louvois tábornagygya], XIV. Lajos fran- I pedig Napóleont kell a főhadiszállásra hozatni ?
— Sire — monda Napóleon, még mindig néczia király hadvezérével. A város és vele az Elzász Az öreg király végre engedett a koronaherczeg metül, — élő szóval ismétlem azt felséged előtt, a
franczia birtokba ment át, s lakosait az idő a leg- azon fölfogásának, hogy a méltóságnak mi vesz- mit levélben tegnap már szerencsém volt megírni.
jobb franczia érzelmű polgárokká alakították át. tesége sincs abban, ha a császárt a Bellevuo kas— Jól van- uram!, — monda Vilmos, kinek
189 év múlva Strassburg franczia várparancsnoka j télyban, hová az Sedanból ment, felkeresi.
arcza nagy izgatottságot tanúsított, a felindulásép e napon kezdte meg az alkudozásokat a vár átA király tehát és táborkara Bellevuebe lova- tól reszkető hangon. — En elhatároztam, hogy
adása végett Werder porosz tábornokkal. De csak
golt,
hol megérkezésükkor a franczia tábornokok Spandau lesz önnek börtöne . . . lakhelye! — iga27-én vezettek eredményre, a midőn is délután öt
a
társalgó
teremben voltak. A király leszállt a zitá helyre Vilmos király. — Ott be fogja várni
órakor megkezdődve, s este kilencz órakor már
lóról,
a
császár
a lépcsők aljáig eléje jött. Császár további parancsaimat.
annyira haladtak, hogy Worder tábornok a vár
— Sire! . .
és
király
kezet
szorított
egymással s felmentek a
átadását Ferrieresbe, a porosz főhadiszállásra
— A mint mondtam, ugy lesz — kiáltott
társalgó
terembe,
melyből
a
franczia
tisztek
kivomegsürgönyözhette. 28-án reggel két órakor irta
Vilmos király, kardját a poros padlóhoz verve.
alá Uhrich franczia tábornok és Lescinszky ezre- nultak. A koronaörökös betette utánok az ajtót s
— Viszontlátásra tehát, kedves testvér! —
künn
maradt.
Császár
és
király
szemtől
szembe
des német meghatalmazott a kapituláczió-okmányt,
állt
egymással.
monda
most Napolen franczia nyelven. Aztán
s reggel nyolez órakor vonultak be Strassburgba
egész,
udvariasan
köszönt a jelenlevőknek s oly
A király szólalt meg legelőbb. Kezdte szokás
a német csapatok, megszállottak a kapukat s a
nyugalommal,
mintha
csak a kamra megnjitásászerint
istennel.
„Isten
—
monda
—
a
jelen
háboczitadellát,saKleber-téren3üteg ágyút állítottak
fel. — Strassburg ostroma 48 napig tartott. — rúban, mely ellenem indíttatott, fegyvereimnek ról jönne vissza, kiment a szobából.
Kiérve, az ajtón álló dragonyostól tüzet kért
Egy karlsruhei sürgöny szerint Uhrich katonai adá a győzelmet." — A császár válaszolá, hogy
s
szivarra
gyújtott, 8 már fel akart szállni hintójába,
nem
ő
kereste
a
háborút,
hanem
Francziaország
tekintetből volt kénytelen kapitulálni, miután a
czitadellába való visszavonulástól el lőn zárva. — közvéleménye kénysíerité a háborúra. „Erről meg midőn a királytól egy tábornok jött s kérte NaAz ostromló német sereg egy része Metz alá mpgy, vagyok győződve, — mandá a király. — Felséged póleont, maradjon az udvarban, honnan a király,
hol Bazaine még mindig keményen tartja magát háborút izont, hogy eleget tegyon a közvélemény- a ki hosszasabban kíván vele beszélni, majd his szeptember 22-kén és 24-kén ismét kirohanást nek, mely háborút követelt. De miniszterei terem- vatni fogja.
Az ex-császár egy szót sem szólt. Két vértes
tett s 5—8 óra hosszat harczolt Frigyes Károly tették ama közvéleményt, mely háborút követelt."
Rövid szünet után a király elismerését nyil- kíséretében bement az udvarra s ott, egy pocsoseregével.
vánította azon vitézségről, melylyel a franczia
•* (Napóleon Wilhelmshöhén.) Kasselből ír- hadsereg harczolt. „Igen — monda a császár — lyához közel, egy falóczára ült. Nyugodtan sziják, hogy Napóleon császár most már véglegesen csapataim bátrak, de felséged csapatai oly fegyel- varozott s felváltva nézte a pocsolyát és a törzsletette az ezredesi egyenruhát, és sétái alkalmával i met tanúsítanak, mely az én csapataimnál az utóbbi tisztet, a ki folyton éber szemmel kisérte Napóleon
polgári ruhában mutatja magát. Öltözékét egy ! időben teljeson hiányzott," A király megjegyzé, minden mozdulatait.
Negyedórái várakozás után az ex-császár
kasseli szabó készítette s e metarnorphosis — mi- hogy a porosz hadsereg évek óta magáévá tesz
ként mondják — felsőbb utasítás következtében minden uj eszmét s más nemzetek tapasztalatait le- franczia nyelven kérte a tisztet, hogy adasson neki
történt, miután a kaeseliek igen megbotránkoztak hetőleg kizsákmányolja ugy 1866 előtt, mint 18(56 egy pohár vizet. A vértes-katonák ogyiko azonnal
abban, hogy a legyőzött császár és kisérete min- után. „Sire — monda a császár —-a porosz tüzér- hozott egy pohárral. Napóleon megizlelto a vizet
den alkalommal fényes egyenruhában, rendjelek- ség nyerte meg a csatákat; a porosz tüzérség a s a pohár tartalmát szemlélve, nyugodt mosolylyal
kel jelent meg köztük. — Wilhelmshöhet egy idő legjobb a világon." A király meghajtotta magát igy szólt a tiszthoz: ,,Nero, midőn leggyőzték,
óta nagyon látogatják az idegenek, s mióta az an- és ismételte, hogy e tüzérség a többi nemzetek utolsó óráját egy pocsolya mellett töltc s abból
gol lapok részletesebben foglalkoznak a fogoly- tapasztalataiból igyekezett tanulni. „Frigyes Ká- ivott. Én szerencsésebb vagyok nálánál." Megitta
császárral, a legtöbb vendég Angliából érkezik. roly herezog döntötte el a nap sorsát, — folytatá a vizet s visszaadva a poharat, monda: „Igaz,
Beszélnek egy mélyen lefátyolozott angol hölgyről, a császár — serege elfoglalta a mi állásunkat." hogy az én uralkodásom nem is hasonlít az övéhez."
ki Eugéniától levelet s oly értesítéseket vitt volna — „Frigyes Károly herczeg! Nem értem felsége- Újból szivarozni kezdett.
Jó félóra múlva egy főtiszt a király nevében
Napóleon számára, melyeket papírra bizni nem le- det ! Sedannál fiam serege küzdött." — „És hol
hetett. A kasseliek közül többen azt hiszik, hogy a van Frigyes Károly herczeg?"— „A hetedik had- kérte Napóleont, lépjen bo a terembe, a hol most
titokteljes angol lady Napóleon neje volt, s azért testtol Metznél van." E szavaknál a császár ön- Vilmos király magában volt.
Több, mint másfél óráig egyedül maradtak
ment volna Wilhelmshöhébe, hogy a középkori kénytelenül visszalépett és összeborzadt. De csaklovagok nőinek példáját követve, férjét fogságá- hamar magához tért és a társalgás tovább folyt. ott, s halkan beszélgettek. Váljon mit mondhattak
egymásnak? E beszélgetés befejeztével Napóleon
ból megszöktesse. — Napóleon napközben sétaA király kérdé, hogy vannak-e ő felségének beszállt a király egy kocsijába s a luxemburgi
kocsizásokat, kirándulásokat tesz; esténként ren- feltételei, vagy javaslatai. — „Nincs; nekem nincs
desen heted-nyolczadmagával szokott vacsorálni, hatalmam. Fogoly vagyok." — „Melyik tehát az a utón Kasselba indittatott, a honnan majd Spans gyakran éjjeli 11 óráig is elül az asztal mellett. kormány Francziaországban, melylyel alkudozni dauba viszik.
Spandau vára északkeletről védi Berlint. A
— Miután Bismarck békealkudozása Favre-ral lehot?" — „Csak a császárné s a miniszterek Panem vezetett eredményre, a köztársaság minisztere risban vannak felhatalmazva az alkudozásra. Ne- vár államfogházul szolgál, és épen nem valami
nem akarván Francziaországot megalázó föltéte- kem nincs hatalmam. En sem parancsot nem ad- kedves hely.
Vilmos király környezetéből többen tudni
leket elfogadni, ismét merülnek föl hírek, hogy a hatok, sem feltételt nem szabhatok." — A király
porosz kormány Napóleonnal szándékozik békét aztán áttért máa tárgyra. — „Ha felséged bele- akarják, hogy a király Napóleont élete végéig ott
kötni, sőt egy távirat azt is tudni akarja, hogy egyezik, vegyo Wilhelmshöhet lakásul." A császár akarja hagyni Spandauban. A király azt mondta
Palikao Wilhelmshöhéről Napóleon megbizá- elfogadta. Nemsokára aztán bucsut vettek.
volna, hogy még ez sem elég büntetés egy oly
sából a porosz főhadiszállásra utazott. Ekköznagy bűnösre nézve.
bon azonban a poroszok nagy mérvben folytatják
Egy porosz törzstiszt, ki külön küldetésben
A bucsuzás után a császár a koronaherczegkészületeiket Paris ostromára, a világváros már hez fordult, s megindulását fejezte ki a király Namur és Brüsszelbe megy, állítja, hogy a király,
teljeson el van zárva minden közlekedéstől, s csak jósága fölött; miután a király mindjárt kezdetben ha Bismarck gróf és a koronaherczeg közbe nem
léggolyók és galamposta utján érkeznek néha tu- sajnálkozását fejezte ki a császár sorsa fölött.
vetik magukat, agyonlövette volna Napóleont,
dósítások belőle.
annyira el van keseredve ez ember ellen, ki annyi
így szól a „Timos" tudósítása,melyet teljesen
*' (A jelen viszonyok közt) érdekes lesz ismé- hitelesnek tarthatunk, miután Rus3el, egyike a katonájának halálát okozta. A császár hintóit és
telni, hogy a franczia törvényhozó-testület jul. legtekintélyesebb és kitünőbb hírlapi tudósitók- személyzetét Belgiumban, Arlonban feltartóztat15-ki ülésében az 500 millió kölcsön megszavazása nak,az egész hadjárat alatt a porosz főhadiszállás- ták; a szolgaszemélyzetet szabadon bocsáták, de
meghagyták nekik, hogy a császári bérruhát vesalkalmával 245 képviselő szavazott a háború sal járt s a legfőbbektől nyerte adatait.
sék le, a mely tanácsot ezek siettek is követni.
mellett s csak 10 ellene. A háború ellen szavaztak:
Nem lesz érdektelen ezután megismertetnünk
Arago (jelenleg miniszter), Jules Favre (jelenleg az első franczia tudósítást Napóleon fogságba ese- Önöknek Parisban fogalmuk sem lehet, mennyire
miniszter), Gamier Pa S é 8 , Grevy, Pelletwj. A téről. Ezt a „Figaro" a párisiak egyik kedvencz el vannak itt mindnyájan koseredve az ex-császár
haboru mellett: Jules Ferry, Garnbetta (jelenleg lapja közölte, a mely különben csak félig komoly és minden ellen, a mi személyével kapcsolatminiszter), Magnin (jelenleg miniszter), Picard lap, s némely közleményei miatt, legalább részben ban áll."
(jelenleg minisztor), Jules Simon (jolenleff minisz- a humorisztikus lapok sorába sorolhatnók. Ez a Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21.sz.)
ter), Steenackers stb.

%
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HIRDETÉSEK.

(s 3)

Beiratások

898

az

i

engedélyezett nyilvános fő-elemi kereskedelmi tanoda

Mérséklő lámpaoiaj, %épolaj (©fiveit),

NEVELŐ-INTÉZETBEN

legfinomabb

amerikai petróleum, gyertya és szappan,
nagyban (en gros) és kicsinyben (en détail) a legjutányosabb árakon

REPASZKY BÉLA t

M

DITMAR R.

wv olajgyárában.

Jelenleg 3 korona-iiíczn, íípótvárosl templomiéit 40. sz.

Oskola

í

Takátsi A.

a „vólegény"-hez uri-utcza a párisi
utcza szegletén.

ChiíTon ingeket:

6 éves 1 ft. 10 kr., 10 éves 1 ft. 20 kr.
12 éves 1 ft. 80 kr.

Színes ingeket:

Vászon ingeket:

6 éves 1 ft. 35 kr., 10 éves 1 ft 50 kr.,
12 éves 1 ft. 80 kr.
Gályákat:
6 éves 1 ft. 10 kr., 8 éves 1 ft. 15 kr.,
10 éves 1 ft. 30 kr., 12 éves 1 ft.
40 kr., 14 éves 1 ft. 50 kr.
898 (3—8)
Épen most jelent meg Heckenast Gusztáv
könyvkiadó hivatalában (Pesten, egyetemutcza 4-ik sz.) és minden könyvkereskedésben kapható:

Jézus élete.
Irta

Hi;\V\ ERNŐ.
Toldalékul:

Három fontos vélemény
Renan „Jézus élete"

felett különbféle theologiai szempontból
fejtegetve.
Második kiadás. Ára % forint.

Hetedik kiadás

(magyar nyelven negyedik).

A nemi élet

titkai s veszélyei.

Értekezések a nemzés és nemi betegségekről, az utóbbiak óv- és gyógymódjaival.
879 (7—12)
Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. R o d e t, lyoni orvos

ragályelleni legbiztosb óvszerérői,

» férfi és DÓI ivarszerek boneztani Ábráival,
•^ra: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több
utánvétellel 40 krral több.
Megrendelhető sierzötól következő
czim alatt:

Dr. Eiber V. p.

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

az uj tanfolyam f. évi október 3-án veszi kezdetét.

Pesten, Deák-utcza 10-dik szám alatt reggeli 8 — 12, délután 3—5-ig történnek.

Átnézet.

A tanoda áll:
1. Nyilvános fö-elrmi tanodából.
3. Nevelő és tápintézetböl.
2. Négy osztálya kereskedelmi tano- 4. Esti tanfolyamaiból felnőttek szádából.
mara.
A tanoda vezetésére egyesültek

Marinak J. F.,
Daubner József, Gross Gyula, Nenda Mór, Prasser József.

pST" A lieiratasok naponként délelőtti 8—11, és délutáni 2—4 óráig eszközölhetők.
A nevelő-intézetbeni felvétel tárgyában beérkező tudakozásokra azonnal
válasz adatik.
Programmok, kívánatra ingyért és bérmentesen küldetnek.
A tanoda összeköttetésben áll egy nevelő-intézettel, mely a m. kir. magas
minisztérium 17,121-dik sz. alatti leirat szerint azon tanodái intézetek közé soroztatott, melynek végzett növendékei, az egyéves önkéntes katonai szolgalatra
jogosítva vannak.
897(3—3)
A nevelő-intézet s tanodái helyiség: ország-ut 4—ik szám alatt, és
ujvilág-utcza 15-ik szám alatt, saját házaiban létezik.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4. sz.) megjelent
és minden könyvárusnál kapható:

884 (5-10)

d r . Borchardt-féle illatos gyógyszeres növény-szappan, a baksamos olajbogyó-j
szappan s d r . S ó i n d e Bouteinard-féle illatos fog-pásla (fog-szappan)

r

l nsi Imid R,

fegyvergyára és kereskedése
Pesten, váczi-utezán a „levélhez"

és uj fiók-raktára a kerepesuti bazárban, a nemz. színházzal szentküzí,
ajánlja „saját készitmenyü" s a legjobb s a legújabb szervezetei

Lefaucheux és LaDcaster vadászfegyvereit

finom sodrony és damastcsövekkel, gyönyörűen vésve, ezüsttel vagy aranynyal berakva:

Lefaueheux-puskák eo, 7c, m, 90.100 *, 120 ftjávai.
Lancaster-puskák kakas nélkül H íogjobb & legújabb
systema szerint 90, 100, 150 ftig.

Lüttichi Lefaucheux-puskék

881 (6 — 9)

a

iegeiSő éS leghíresebb

gyárakból 40, 60, 60, 70, 80. 90, 100 ftig. Mindennemű vadász-

csappantyus-fegy verek

Egyszerű fegyver
Kettős fegyver patentcsavarral és keményen forrasztva
Lüttichi kettős fegyver drótcsövei (Rubán)
Kettős fegyver zsinór vagy damask-esővel . .

^REVOLVEREK

7 _ 1 0 f t
. . . 13 16 >?
20—25 x
9
5—4ő *

^

Lefaucheux legjobb systema 6, 10, 18, 2] és 30 lövéssel, egyszerűen, valamint
legfényesebben kiállítva, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 50 és 60 ft.
T e i ' C Z e r O l o k egy pár 2 ft., kettős 4 fttól fölfelé.
Flóberí puskák és pisztolyok, nyereg és czélpisztolyok.

Lefaucheux és Lancaster puska-töltények
Gevelőt J.-tól Parisból és mindennemű védfegyver.
Minden nálam vásárolt fegyver pontos lőképessége és szilárd munkáért jót
állok, s nem tetszés esetében egy hó alatt becserélhető.
F* Levélbeni megrendelések pontosan tejjesittetnek.

,-féJe

fő- és kereskedelmi tanodában

Eléggé tudva van, hogy a több mint húsz év óta a t. ez. közönség előtt a legnagyobb becsben álló cs. kir. szab. különleges
czikkeink — de különösen a
i

gyermekek számira ajánl

6 éves 1 ft. 20 kr., 10 éves 1 ft. 35 kr.,
12 éves 1 ft. 50 kr.

A felsőbb helyen engedélyeiéit

OLAJÁG.
Elmélkedések,

t

fohászok é s imák.

hamisítására, már évek óta egy semmi szilárdságon nem alapuló verseny keletkezett; e verseny, most már még nagyobb szemtelen-1
Hölgyek számára
seggel lép előtérbe mint valaha, mert nem átalják nyerészkedés-vágyból fentebb emiitett czikkeink függvényeit, ugyanazon alakban,!
rajz, festék s tartalommal, valamint a dr. Borchardt s dr. Suin de" Boutemard nevek büntetésre méltó felhasználásával, ezimereik i
olvasó- ós imakönyvül
s facsimilével egész a csalódásig utánozni.
. I
irta
A t. ez. közönség ez oldalról egészen érték- s czélnélküli árukat kap, — s ha egyszer rászedetik, — saját érdekből bizonyára nem fog többé azokból vásárolni; ellenben az ilyneraü vakmerő utánzások, készítményeink valódiságát tekintve, —jól kiér-1
TOMPA MIHÁLY.
demlett hírnevünk veszélyeztetését vonják maguk után, s ha általunk e hamisítók ellenafenyitőtörvényszéki lépések sikerrel tétettek!
is meg s vitettek keresztül; mégis saját, valamint a fogyasztók érdekében jónak látjuk birlapilag e becstelen versenyre elölegesen!
Második kindás.
azon megjegyzéssel utalni, hogy nevezetesen Pesten, általunk ismert gyárosok s kereskedők, a többiközt házallók is, e kontár ezik-f
kekkel, olcsóárért— (ámbárvalódi készítményeink függvényeink az árak feljegyezve vannak) a közönséget tévútra vezetni töreksze-1 Zsebkiadas. (358 lap) fűzve
1 ft 40 kr
nek, kiknek neveit s lakásukat, — hogy ha szemtelenségüket annyira vinni merészkednének, hogy intéseinket figyelemre nemi
Vászonba kötve aranyvágással
2 » 50 »
méltatják, — hirlapilag köztudomásra juttatni.
I
A tisztelt fogyasztó-közönséget sürgetőleg arra figyelmeztetjük, hogy készítményeink árai ugy mint eddig, — ugy ezután I Franczia bőrbe kötve kapocscsal 4 » — »
;s, fenn fognak állani, ugyanis: a valódi dr. Borchardt-féle növény-szappan 1 darab ára 42 kr., a dr. Suin de Bontemard-féleI
ae
(Og-pásta 1 nagy darab ára 70 kr., 1 kisebbé 35 kr., a balz^amos olajbogyó-szappan 35 kr.stb.,s csak akkor járnak el bizto-j
g an: hogyha fentebb emiitett valódi s hamisitlan különleges készítményeik bevásárlása végett alábbjegyzett hitelesített helyi j
aktárainkhoz fordulnak:

PESTEN:

Török József

gysztár a „sz. lélekhez"
király-uteza 7. sz.;

himiíi

gysztár a „Magyar
királyhoz";

üdvari gyógy- R^th P.
5

M.

gyszerész, Tabán.

Scholz J.

városi gyógysztár;

I-BUDAN:

Kiss £.

gyógyszertár
a „kígyóhoz";

Sztnpa G.

Sí)

gyógysztár a szé- j
natéren.

BakatsA. ProchaszkaJ.I
gyszertár;

kereskedése;

- §

l!

valamint a kővetkező magyarországi *. cí- czé«r«knél, és a hozza kapcsolt részekben ;
?A.-Knbin: Tyroler és Sch!e Gyula: Oerley Istv. gysz. e N.-Halm«gy: Neubauer J
Szabadka : Farkas J . és Si-1
Nagy-Mihály: Brenning F. és mony J.
Winkler F. E.
singer.
Sznitsak Gy. és Albrecht Ede Szegszárd: BrassayM.gysz
Hatzfeld : Schnur J. F.
| Almás: Koby Beck.
Nyírbátor: Legányi E.
Hógyész : Bausz W. és fiai.
Szeged: Kovács M. gysz., Ko-1
4> o
| Altsohl: Lange Károly.
Nagy-Varad: Huzella M. és vács Alb. gysz., Fischer és j
, Arad : Tedeschi J.. Ad. Schaffer H.M.-Vásárhely: Braun J.
Janky A.
Ilommona: Feuermann S.
Schopper.
gysz. és Éliás Ármin.
Nagy-Kanizsa : Rosenfeld A. Sz.-Udvarhely: Kauntz J.
Heves: Blau J .
iBaan: Ochs Samu.
Igló: Tirscher G gysz. é Nagykikinda: ManojlowitzF. Szereda: Gozsy A.
Baja: Klenancz és Babocs.
Nagy-Szeben: ZöhrerJ. F. és Szep.-Váralja: Steller Nándor. |
Hajts János.
Bárt fa: Waniek és társa.
Lurz J .
Sz.-Keresztnr: Binder M.
Ipolyság : Winter János.
|B.-Gyarmat: Moldoványi S.
forintig.
| Besztercze: Kelp Fr., Dietrich Jolsva : Porubszky S. és Ma Nyiregyháza: B. Reich és Pav- Szász-Régen: Kinn Ján. G. |
1-svitz Imre.
és Wachner T.
Ezüst henger órák 4 rubinra
. . 10—11
letér A. gyógysz.
és Fleischer.
»
» arany foglalv. rugóra 12—13
|Besztercze-Bánya: Göller F. Kassa: Eschwig E. ésfia,Quirs Nasry-Becskerek: P. Arseno- Siklós : Holmik F. gy.
vits ésBöhm Isr.
Szigeth : Tyrnauer G.
»
» kettős födéllel
» 15—16
féld K. és Münster Gyula.
'
gyógyszerész.
Nagy-Rocze: Nandrássy M. Szin.-Váralja: Weisz M.
Kaposvár: Kohn Jak.
»
» kristályüveggel » 15, 16—17
i Bonyhád: Straicher B.
» horgonyórák 15 rubinra » 15, 16—17
Breznobánya: Göllner és fia. Késmark: Genersich A. gysz, Nagyszombat: Heuffel C. F. 8z.-Somlyó: Ruszka Ign.
Nyitra: dr. Láng E. gysz.
Szoboszló: Túry J.
és Faikiss J . gysz.
»
»
15 » kettős födéllel 19
Böszörmény: Lányi M.
Sopron : Eder F. gysz. PachKecskemét: Milhoffer J.gysz Nágy-Kálló: Mandl S
|Bazin: Nagl L.
20—22
Nagy-Enyed:
Horváth
F.
hofer
L.
és
Mezey
A.
gysz.
(Brassó: Stenner F. és Jeke- Komárom: Belloni A.
» angol horgonyórák kristályüveggel 19,
Olaszy (Wallendorf): Roth R. Szolnok: Braun J. és HoKalocsa : Behr L. B.
20—22—24
lius F. gysz.
Oravicza: Schnabel Gy.
ránszky Istv. gysz.
Kisújszállás: Nagy S.
» ugyanazok kettős födéllel
. 24—40
Csáktornya: Kárász A.
Kolozsvár: Wolf J. gysz. és Ó-Orsova : Böhme K. könyvk. S. Szt.-éyőrgy: Sigmond és
» val. remontoir kengyelnél felh. 28—50
ICsongrád: Bányai Antal.
P a k s : Flórián J.
Bogdán.
Engel J. gysz.
» ugyanaz kettős födéllel 35, 88, 40—52
Í Csákvár: Lukács Gyula gysz.
Pancsova: Huber J.
Temesvár: Quiriny A. gysz.
Arany órák 3. sz. horg. 15 rub.36, 40, 45—80
l Debreczen: Czanak József, Körmöcz : Ritter J .
Pápa:
Bermüller
J
.
Pecher J.E. gysz., Jahner K.
ugyanaz kettős födéllel 55, 58, 60—58
Rothschneck Em. gysz., Ge- Kan-Szt.-Miklós: Csappó G.
gysz. és Kuttn M.
Károlyfehérvár: MathernyE. Pécs: Zách K. Zsolnay W. E
» valódi remontoir kengyelnél
rébi és Hannig.
és Lechner testvérek.
T.-Sz.-Márton. Soltész L.
felhúz.
70, 80, 90—100
| Detta: Braumüller J . gytígysz. Kőszeg : Bründl J . gysz.
'étervárad: Junginger L. C. Thorda: Rigó J . Friedr.
Kézdivásarhely: Fejér L.
» valódi remontoir kettős födél| Déva : Bosnyák A.
'ozsony: Weinstabl C. és Hein- Trencsén : Kulka Izid.
Lippa : Csordán A.
lel .
. 100, 110,120, 130—206
jD.-Földvár: Nádhera P.
Liptó-Szt.-Miklós: Krivosz J . rici F. gysz- és Kesztler Gy. Topolya: Sárkány L. gysz.
Arany hölgyórák (3. sz.)
i Deés: Krémer S.
,'ntnok:
Fekete
F.
gysz
Unghvar: Liszkay J.
Losoncz : Blichta Lajos gysz.
» henger 4—8 rubinra . . 25, 28—82
: D.-Bogsán: Brayer Alb.
Reps: Szentpéteri János.
Uj-Becse: Weliachajun.
Lubló: Glatz J .
»
» 8 rab. kett. födél. . 38, 42—42
[Erzsébetváros: Schmidt A.
Rimaszombat: KratschmarK. Újvidék: Schreiber Férd.
» horgonyórák 15 rub kettős föl Krseknjvár : Latzko F. és fia.Lúgos : Schieszler A. fiai.
déllel . . . . . . . 50,55—60
Brammer M. gysz.
Eperjes: Pap J. S. és Holenia Léva: Boleman E. gyógysz. Rózsahegy: Jureczky gysz.
Rozsnyó: Feymann Antal.
Makó : Nagy Alb. gyógysz.
Versecz:
Fuchs
J
.
»
val.
remontoir kett. födéllel 70,80—100
Gyula.
Rom.-Lngos: Popovits J .
Magyar-Óvár: Czeh S.
Vágujhely: Baiersdorf L.
» h. órák zom. gyem. . 60, 70,' 80—100
Eszék: Czurda Rudolf gyógysz. Marczali: Isztl Nándor.
Saséin: Müke A. gysz.
Veröcze : Bési J . K. gysz.
> Inga-órák hetenkmti felh. ft. 16 20 29—91
E*
PiUer J .
:
Marosvásárhely: FogarassyJ. Segesvár: Miszelbacher és fiai. Várasd : Tauschek S. A. és | 1 - órai és félórai ütéssel . . '
80-82
Esztergom: Rudolf M. F.
Mezö-Kft vesd: Klein Jőzs. és Selmeez: Dimák J . C.
óra és negyedórai ütéssel" 48, 50-55
Halter
A.
gysz.
* "eset: Hirschl D.
Sólna: Poradowski R.
i Havi regulatorok .
on a?
Veszprém : Guthard fiai.
társ.
8 0
fehértemplom (Bánát): SieSzombathely: Tempel F.
'Ébresztőóra
.
g
Vácz: Michalik és Meiszoer.
Miskolcz:
MedveczkyF.
gysz.
g e l j . HT
Pillich F. gysz.
Vukovár: KraícsovicsA. gysz. I
Ezüst lánczok 4 ft.50 kr.,5, 6, 6 ft. 50 kr.,
Spuller F. és Pasteiner F.
és
gy
Fogaras: Megay G. A. gysz.
1 1 f Á 1 , e g f i n o m a b b franczia alakúak 8 ft.,
Munkács : Haupt J. L. é« Ho- Székesfehérvár: Deutsch R., Zalathna : Sterzing Józ». gysz.
Garansebes: Neuerer J
Zenta:
Wuits
testv.
I S « \ h n 9 L 1 0 ftÍS-> hosszú nyaklánczok
rowitz
S.
Légman
A.
és
Braun
J
.
gysz.
Gyöngyös: Koczianovich J.
i ft., 8 ft. 50 kr., 9,10, 15 ftig.
Georgenberg:HenschEd.
Malaezka : Röhrich J. gysz.
Szamosujvár: Placsintár G. Zombor: Popits J. ésFalcione
I Gölnicz : Fiseher C E
Gyula.
Hohacs: Deutsch Ant.
és fiai gysz.
Vidéki megrendelések a pénzösszeg előZágráb: Cejbeck J . J . gysz.
Nagy-Bánya: Haracsek J .
Sz.-Egersaeg: Izsó F.
leges beküldése vagy utánvét mellett, gyori
és
Hegedűs
Gyula.
Nagy-Abony: Lukács A. gysz. Szarvas: Réthy V.
san és pontosan teljesittetnek.
Zimony: Joannovicz A. D.
zathmár: Weisz J .
Egy inga-óra pakolásáért 1 ft. 50 kr.
|Gy.-8zt.-MikIÓ 8 : FröhlichE. Nagy-Karoly: Schöberl C.
Órák cserében is elfogadtatnak.
I W Nem tetsző ára kicseréltetik.
807 (7-12)
Javítások legpontosabban és jutányos árért
müvegyészek és cs. kir. szabadalmazott illatszer-gyár tulajdonosok Berlinben.
teljesítetnek.
874 (6 - 0 )

s f

Raymond és társa

H i'i

I i

\

515
514

harangöntö,

4 ft., 5 ft., 6 ft., 8ft.,10 ft., 15 forintig

Türsch F.-nél

Pesten, váczi-ut 19-dik szám.
JKF"" Mindennemű hímzések, csipkék, vászonnemüek bármely áron. ^

nagy kereszt-utcza 3-ik szám alatt

904 ( 1 - 6 )

ajánlja magát a t. ez. közönség és érdemes községnek tetszés
szerinti nagyságú s tiszta egész összhangzatu

valamint a legújabb szerkezetű

a nagyérdemű közönségnek gazdag raktárát,

A fakalap vagy a régiebb szerkezetű
korona.

mindennemű

porczeilán-edényeket,

polgári házasság.

valamint

étel-, kávé- és thea-készleteket
hat vagy tizenkét személyre

\" t '
I. A gazdasszony. F"-há
J
^
tanulmány.
II. Egynémely föt!s?.t. é* nagyságos
a«yvelőnek sajnos a? erratioí aj
polgári házasság dolgában. Tiszteletlen polémia.
Irta

a legolcsóbb gyári árakért.

Kitűnő íozo-edények chamott-földböl.
Az atalauosan jónak elismert valódi s egészen frisen érkezett

SGHNEEBHRGI NOVENÍ-ALLOP

PAPRA Sí O R « Ó
a „Barátfülek" szerzője.
Nagy nyolezadrét. — Ara 1 forif; t.

mell- 8 tüdőbetegek számára.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában (egyetem-utcza 4-dik szám) Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-ik szám) megjelent
megjelent és mir.den könyvkereskedésben kapható:
tek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók tSR^/DBflHT

Anemzet gazdaságtan
rendszere.

A ni. tud. akadémia által Marczibányi-dij.jnl koszoruzott dolgozat

kézikönyvül

fő tanodái- és magánhasználatra
irta

Kantz Gyula,

jogtudor, a nemzetgazdaság- és pénzügytan, valamint a magyar közjog rendes nyilvános
tanára s a jogtörténelmi és az államtudományi államvizgálati bizottságok tagja a pesti
egyetemen; a magy. tud. akadémia rendes tagja; s országos képviselő.

Második, átdolgozott és javított kiadás.

(Nyolezadrét 520 lap fűzve.) — Ára 4 ft. oszt. ért.

Árjegyzék!!!
Pesten, váczi-uteza a nagy Kristóf

SEB-TAPASZ,

ajánlja

készítésére.

Türsch F.-töl

Foríy orvos-féle áíalános

PESTEN,
bálvány-uteza, Mocsonyi-féle házban,

Az én találmányom módja szerint megujitott és a magas kormány által szabadalmazott öntött-vas kalappal ellátott harangok a legnagyobb előnyt nyújtják, mert koronájuk, azaz kalapjuk fordítható és igy a harang nyelvének felütési helyét megváltoztathatván a harang megrepedése lehetetlen s legnagyobb tartóssága biztosittatik, azonkívül a.z újonnan szerkesztett és szabadalmazott surlodnsment persely által, mely igen könnyen fordul, a harangozás is igen kevés erőt igényel; továbbá a torony szilárdságát
sem rongálja, mert könnyű forgása által a haranglábat legkevésbé sem ingatja m«g. Az ily módon felszerelt harangot tökéletesen
kiioditani lehet, mely által a hang is egészen kitólul, s igy teljes hangját és erejét éri el; minden Kavart hang és az oiy ijesztő
• •' ^ongas ped'K • mely tökéletesen ki nem lódítható harangoknál előfordulni szokott, teljesen elmarad.
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>
Kívánatra öreg harangok is megváltoztathatnak uj rendszerem szerint, és uj felszereléssel láttatnak el a legjutányosb áron.

Tartalma:

Mindönkinek különös figyelmébe ajánltatik a

karlsbadi porczellán-raktára

PESTEN,

Épen most jelent meg Heckrnast Gusztáv
könyvkiadó -hivatalában (Pesten, egyetemutcza 4-ik sz.) és minden könyvkereskedésben is kapható:
i ^ Szabadalmazott vaskalap legújabb
szerkezetű.

Coclibáttis

" HOFFHANN A

WALSER FERENCZ

Függönyök

(17-25)

A Bach-korszak adomákban.

BUD A N : Sebwarzmeyer J.
gyógyszerész urnái.
Kolozsvárit: Megay M. C. S.-Sz.-Győrgydn: Ötvös P.
Aradon: Probst F. J

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

I

SZIMÁR J. FIAI I
arany-, ezüstdrágakö-ékszer-üzlete Pesten,
kigyú-uteza 1. sz.
Kivonat a nagy árjegyzékből:

3 próbás

Az árak készpénz fizetés vagy utánvétel mellett értetődnek.

Női-vászoiinemüek mmburgi vagy hollandi vászonból.

Nappali-ingek, darabja: 4, 5, t>, 8—14 forintig.
Magas éjjeli ingek, darabja: 5.50, 7, 9, 12 —18 forintig.
Nyári éjjeli ingek,
»
6, 7, 9 -12 forintig.
Vánkoshéjak
»
2.75, 3.75, 5, 6 —10 forintig.
Paplanlepedók
„
5, 7, 9, 12 —16 forintig.
Alsólepedök varrás nélkül — '/« széles, 8% röf hosszú, — darabja 4, 5.25, 6 ft.
Hálófökötök hollandi vászonból 1, 1.50, 2, 3, 4 forint.
Reczefökötók szallaggal diszitve 1, 1.75, 2 forint 50 kr.
Lábravalók hollandi vászonból 2.75, 3.76, 4.75, 5 forint 75 kr.
Lábravalók perkálból vagy schirtingböl 2.25, 3, 3.75, 4 forint 75 kr.
»
barehentból jí, 3.75. 4 forint 50 kr.
Éjjeli köntösök (Corset)'perkálból vagy sehirtingbój 2.25, 3, 4, 6—10 forintig.
Éjjeli köntösök barehentból vagy piquétból 3.20, 4, 5, 7—10 ftig.
Fésüló-köpenyek perkálból 2.50, 3.75, 5, 7, 10, 15—20 forintig.
. Alsószoknyák 4.50, 6, 7, 9, 12, 15—20 forintig.
»
barehentból vagy piquéből 4.25, 5.40, 6 forint.
»
fésülő köpenynyel vagy paletot-val 18, 24, 30 forint.
Reggeli öltözékek, perkál- vagy mollból 25, 30, 40, 60, 60 forint.
Kemény szoknyák, fodorral vagy anélkül 7, 8 75, 10 forint.
Pipere- (Toillette) kendők rojttal, piquétből 3.25, 4.50, 5 ft. 75 kr.
Nyári piquét-takarók 7, 9, 12 forint
Valódi irlandi vászon zsebkendők, tuczatja 5.30, 6.50,8, 12, 15 forint.
» nehéz batiszt
»
»
&-S0, 6.50,8, 12, 18 »
„ könnyű »
»
»
15, 20, 30, 36, 42
»
Szegett
batiszt zsebkendők, tuczatja 18, 24, 30, 36, 42 forintig.
Himzett
»
.
»
darabja 2.50,3.75,5, 7, 10 »
Szines nyomott »
»
»
1.30, 2, 2 forint 50 kr.
Pamut harisnya, tuczatja 4.75, 5.75, 7, 10, 15 forint és feljebb.
Fii d'Eccosse harisnya, tuezatja 12, 15, 18, 24, 30 forint és feljebb.
Selyem harisnya párja 4.75, 6, 8 forintig.
Áttört Fii d'Eccosse harisnya, párja 1.50, 2, 3 forint 75 kr.
Koczkás kemény-szoknyaszövet, % széles, rőfe 62, 68, 75 kr.
Több ezer rőf himzett jaconet szél és betét röfje 15, 20, 30, 75 krig, vászonból 30, 40, 50, 60, 80 krig.
Legöjabb chemisettek, ujjak, fAkAtök, csipkék, betétek, medaillonok etb.
jutányos árakon.
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PESTEN: Tőrök József gyógyszerész urnái a király-utezában, - dr. Wagner D.
gyógyszerésznél a váczi-uton, Thalmayer A. és társa, — Oszetszkj
¥.,— Schirk J., — és Gerhardt A. uraknál.

Összegyüjté egy Bach-huszár

legfinomabb

mellett.

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodáe,
torokgyuladások s nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható:

azaz: 18 karátos aranyból.

Hiteles próbával ellátva.
Gyermek fülbevalók 1 ft. 70 krtól és félj. 12 evőkanál
72 f t . — k r t ó l
Fülbevalók gömbö12 kávéskanál . . . . 24 » — »
lyűek
5 » —
1 tejmérő
7 » 50 »
Fülbevalók hosszuk 7 » —
1 főzelékes . . . . 9 » — »
Keresztek . . . . . . 2 » 50
1 levesosztó . . . . 18 „ — »
Csattok
. 1 » 20
Keresztek zománIng-gombok . . . . 2 » 50
czal nyakba . . . 1 » — »
Női gyürük jó kővel 2 » 50
Emlék gyürük felNői pecsétnyomó
v 25
irással
gyürük
» 75
Gyermek játékok .
Karika gyürük . . .
50
» 50
Óralánczok . . . .
Férfi gyürük pecsét
» 50
Karpereczek . . . .
nyomó forma . .
Garniturok (Broche
Nyakkendő tűk . .
és fűggó)
6 » —
Nyaklánczok, kereszt
Thea szűrők . . . . 2 » 50
vagymetállhoz . . 6 » 50
Czukor fogók . . . 4 » —
Metállok
6
Keresztelési és bérMelltűk (Broche) . 6 » — » » »
málási emlék kéGarniturok (Broche
pek
2 v 50
és függő)
15 » — » » »
Só- és borstartók
Karpereczek . . . . 18 » - - » » »
együtt
Óralánczok rövidek 24 » — » » »
Gyermek evőeszköÓralánczok hosszuk 28 » — » » v
5 » —
zök tokban.
3 ( 1 3 ) p r ó b á s ezüstbe)!.
Varró eszközök
Mataillok felnyilós. 1 ft. 20 krt. és félj.
tokban
5» — »
Gyűszük
— » 60 » » »
Poharak
7» — »
Csemegekések . . . — » 60 » » »
Czukor edények . . 6 » — »

és
»
»
»
»

félj.
»
»
»
»

» »

v »
» »
» v
Nehezebb arany és ezüsttárgyak, u. m. lánczok, garniturok, evőkészletek,
6, 12, 24 személyre, a munka különfélesége szerint, gyártási áron számittatnak.
A fantasie-darabok, finom drágaköves tárgyak, Loius Laine legújabb rajzai
után vannak dolgozva.
Cserénél, az arany vagy ezüst egyenlő finomsága mellett, csupán a munka
fizettetik.
Kijavítások, czimerek, betűk metszése kőbe vagy aranyba gyorsan eszközöltetik.'— Saját használatunkra vásárlunk gyémántokat, gyöngyöket, szines köveket,
ócska aranyat és ezüstöt.
Arany-ezüstpénzt, bel- és külföldit beváltunk a napi árfolyam szerint.
Vidéki megrendelések a szokott módon pontosan teljesittetnek, és nem tetsző tárgyak másért becseréltetnek.
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I

gyógysz.
Vsuodon: Sperlagh J. gy. Kftrmöczön: Draskócsy gy.
Baján: Klenautz J.
Karolyfehérvár: FischerE. Sopron : Voga és RuppBrassóban: Gyertyánfy Fa- Kuliinban: Stojánovics.
recht.
bick és Jekelius gysz.
Knn-Sz.-Miklós: Stoits A. S.-A.-üjhelyen: Deutsch J ,
Sasvár: Mücke A gy.
j
Battonyán: Bignio K.
Lagoson: Arnold J.
Belgrádon
Nicolacovics test. Médiáson : Breiner K.
Segesvár: Misselbacher J
g
Beszterczén : Dietrich és Mosonban: Pranter J. gysz. Serajevoban: GyulekaN.Q. í
Sziszeken: Kubányi F.
Miskolczon: Spuller J.
Fleischer.
Bonyhádon : Kramolin J gy. Mitrovicz: Krestonoshics A Szombathelyen : Mitter- '
mayer gyógysz.
{Mohács: Pyrker Gyula gy.
Brassóban : Fabicfc Ed.
Székesfehérvár
: Say R
|Marosvásárhely:
Jeneygy.
Csáktornyán: Kárász A.
gyógysz.
JMnnkácson:
Gröttier
L
C suton : Bórsav F. gysz.
Siklóson: Nyers S. gysz.
Debreczenben: GöltlN. gy {Mohácson: Kőgel D.
Nagybányán: Horacsek J . Szathmáron: Juracsko D.,
Deésen: Krémer S.
Szent-Miklóson: Haluschka
Dettán : Braunmüller J. gy |Nezsiderben: Fuchs J.
gygy
Devecserben: Hoffmann B JKyitran: dr. Láng E.
Eszéken : Kawilowicz gysz |Nyíregyházán :HönsebEde Szarvason: Réthy V.
Szentesen: EissdorferG.gy
. gyógysz.
Eperjesen: Zsembery Ign
és Prohaszka Gyula.
Érsekujvar: Conlegner Igu. j Nagy-Becskereken: NedelTemesvár : Kraul és Roth :
Egerben: Wessely gysz.
I kovics és Haidegger.
gyógysz.
—
fiai
és; Nagy-Kanizsán : Welisch
Eszéken : Thürner
Tokajban: Krötzer A. gy
és Lovack gyógysz.
Dessáthy gyógysz.
iNagy-KaroIy: Sehöberl C. Tordan: Welits és Wolf. i
Győrött :Brunner F.
!
KomkaA. J . Tatán : Niertit F. gysz.
Gyulán: Lukács gysz
,JNagykikinda:
... .
Tőrők-Szent-Miklós: Piu
Haczfeld: Hagelschmidt V.|Nagyvaradon: Janky A.
lösz M.
Hátszesc«n: Mátesy B.gysz.|Nagyszombatban: PantotTrencsénbén: Simon A. gy
Ipolyságon: Mikulási T. ; schek R. gyógysz.
Unghvartt: Telendy gysz.
Jánoshazán : Kuna gysz. j Orosházán : Vangyel M
özv. Benesch P.
i
Jolsván : Maleter gysz.
j Pancsovan : Graff gysz.
Újvidéken: Schreiber F.
Kaposvárit: SchröderJ.gy. Pécsett: Kunz Nándor.
Varannón: Elizárgysz
>
|Posegan:
Ke p
Shl
Posegan: Balogh gyógysz.
ó
Keszegen: Strehle gyss.
Veszprém: Fremmel.
|
IPntnokon: Szepessy
Karolyvártt: Benich
Benh J
J
p y gysz.
gy
Karolyvártt:
Váczon : Tragor A.
j P b
S
h b
Kis-Mártonban:
KodolányijPozsonyban:
Schneeberger
K i M á t b
K
d l
Varazsdon: Halter gysz.
és Dussil gysz.
gysz. és Spatay A.
Verseczen: Herzog gysz. ;
Bosnyón : Poseh J. gysz.
Kassán: Eschwig E
Késmark: Genersich C és A Rimaszombat: Hamaliárgy. Zimony : Ivácovics és fia.
Zalatnán : Mégay Gyula
Hiinian: Milutinovitz S.
Kecskeméten: Papp M.
Knránsebesen :Weber A. gy j ü é k á s o n : Boromi K. gysz. Zombor: SteinfiaMárk
Karolvfehérvártt: Fischer Szászváros: Sándor R. gy. jZsámbokret: Neumann M.
Kd gyógysz.
! Szabadkán: Hofbauer I. gy. | Zentán : Wu.ts testvéreknél.
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Egy üveg ára 1 forint 26 krajezár.
~>
Ugyanezen bizományos uraknál kapható :
alódi
ó
szer
Legjobbféle
Dorsch-fllájolisj, '
« gy t y U k S Z C n i - t a p a S Z j í'íiütegek'Tat. gyStásári. Együveg

á c h m i d t cs. kir. főorvostól, egy skatulya

ára 1 ft.

l)r. Belir irteg-extraefusa. i

« i d e g e k erősítésére . a «est e d z é s é r e áraj

70 k r

^

Stíriai Stub-havasi-iioveny-

ára 28 kr

I

nedv

mell- s t ü d ő b e t e g e k s z am
E

gyüve£

ára 8

ára.

Die „Zeitschrift für gerichtliche Medicin, ftffentllche Gesundheitspflese und MedicinaI-Ge8et«KebunR«' bnngt in *r. ^48 vom 27.

November 1866 über „Schneeberpi Krauter-AIIop" Fo »ende8
„Der aus Alper-krautern

tó^Z^r^dS^

bereitete „Schneebergs

Krauter-Allop

mely rendkivüli gyógyereje, elválasztó, érlelő s fájdalmat csillapító hatása által
leggyorsabb, legbiztosb s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemü
bajokban. — Ily bajok a torokgyuladás,
légcsőhurut $ I
bőr kés- barnaság,
hártyásgyik (Croup, j
angina) mindenne-I
mü megsértések, harapás, szúrás, vágás
vagy égés által támadható s e b e k ,
megforrazások, davázs- vagy méhszurások, konok-fekélyek, zúzátok (contusiók) — meglepő
gyors fájdalomcsillapítással — rögzött I
daganatok, gümők. •
tályogok, pokoívar
(carbunculus pnstula maligna), megkeményedések, genyedések, vérkelések, minden mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg, vadhús, tagszivacs, csontszú, kificzamitás és megrándulások, helyi csúz; továbbá a szülés
folytáni lábfelfakadások, és sebek, fájós fekélyzett vagy már genyes nöi mell. — Sok
nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi
műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles septapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méhfulánkja 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 jelessége leghitelesebb egyének
számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a
legfényesebben elismertetett — rendkivüli, s legkülönnemübb esetekben megpróbált hatásánál és feltűnő sikerdús eredményeinél fogva, melyek használata által
még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hírét kétségbevonhatlanul igazolja.
A csomagok ára 50 kr. és 1 frt,használati utasítással együtt.
Központi küldemenyező raktár: Pesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész
urnái király-uteza 7-ik szám alatt.
Továbbá kapható Pesten: Jezovits M. a „magyar királyhoz" czimzett kir.
udv. és Scholtz János a „szentháromsághoz" nevezett városi gyógyszertárában, és
Emresz K. a váczi-utezában az .,arany oroszlányhoz" és az uri-utezában a „két
matrózhoz," czimzett üzletében. — Botka és társánál a nagymező-uteza 45. sz. a. —
Budán: Pichler Gyozö kir. udv. gysz. A Krisztinavárosban Wlaschek E. gyógysz.
és a császárfúrdői dohánytözsdében. — Becsben: Plebán F. Xav. gysz. urnái (Stock
im Eisenplatz) Nr. 1. Dr. Girtlergysz., Freiung 7. sz., dr. Strasky Nándor Karntnerstrasse 34. sz. a.— Prágában: FürstJ. — Grazban: Dr. Grablovitz V.—Aradon:
Szarka J.-nál. — B.-Újfalun: Vass Jenő. — Békés-Csabán : Biener B. — Debreczenben: dr. Róthschnek V. E. — Duna-Földváron: Nádhera P. — Egerben: Plank
Gy. és Schuttág J. gyógyszerész. — Eperjesen: Isépy Gy. — Érseknjvárott:
Conlegner J. — Esztergomban:Kégl L. — Gyöngyösön: Kocianovich J. — Győrött: Lehner F. — H.-Szoboszlón:Beszédes J. —Hajóson: Az ottanim.k. postahivatalnál.— H.-M.-Vasarhelyen:OblatL.— Hogy észen: özv. Fischer Kr. gysz. — Jólsván :Maléter Alb. — Kaposvárit: Schröder S. — Kassán: Koregtkó A. — Késmárkon: Genersich C. A. gyógysz. — Komáromban: Grötschel Zsigmond. — Léván:
BolemanEde. — Makón: "VVeilM. — Maros-Vásárhelyi:BucherM. — Miskolczon:
Dr. Csáthi Szabó J. — M.-Szigeten: HéderL. —Mohácson: Kreitl G. — N.-Kanizsán : Wajdits J. — N.-Szcbenb<>n: Zöhrer .7. F. — N.-Szombaton: Pántotsek R. —
N.-Váradon: Huzella M. — Nyir-Báíhoron : SztruhárJ. Nyíregyházán : Kovács
S. — Pakson: MalatinszkyS. — Pécsett: SipőczJ.— Podolfnban : Fayx József. —
Pozsonyban: PisztóryB. — Bimaszombatban.-HamaliárK.— Hozsnyón.-Pósch J.
és Hirsch J. K. — Sopronban: Bock Gy. — Selmeczen: Vitkovics János. — Szabadkán: Hofbauer V. — Szathmáron : Juracsko D. — Sz.-Feliérvarott: Braun J.
— Sz.-Györgyön : Neumann F. K. — Szombathelyen : Pillich F. — Temesvárott:
Pecher J. E. és*Quiriny A. gysz. — Técsön : Ágoston Gy. — fntrvárott: Okolicsny
J. és Krausz Adolf. — Vasvart: Árndy P. és íiossás A. — Versetzen: ílam L. —
Verpeléten: Mersitz J. — Veszprémben : Ferenczy K. — Zágrább in: Hegedűs Gy.
városi gyógyszertárában a „fekete sashoz" és Mitlbach Zs. — Zirczen : Tejfel J.
Kolozsvárott: BINDER K.. gyógyszerésznél.
Brassón: FABltK E. és GYERTYÁN! VY J . és F1ANAL.
Hátszegen: MÁTÉFI B. gyógyszerésznél.
Czernowitíban: SCHN1RUH J.-nál.
Főraktár Moldvaországra nézve: Jassiban: JASSINSKI A. gyógyszer.
A t. ez. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók
lennének, felszólittatnak^ miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FÓRTY LÁSZLÓHOZ czimezve: Budára beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
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g8P" Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni
beküldése, vagy postai utánvét mellett tüstént és legpontosabban telesittetnek.

des Herrn

KrankheUen^der ^spiratio^-Organe «n

vorzügliehes Unterstütznn^amittel Er mildert besser als allé anderen byruparten jeoen

Rei. L Kehlkopfe^nd S Í
acíter und chronischer Heiserkeit, be. empfindhehen
AÍTectionen der SchnLwerkzeLe beim Lungen-Katarrh, dem Kenohhurten n e w.
wegen seiner v o r z ü g E eTnhüUenden, beaínftigenden und reizm.ldernden E.gensohaften mit günstigem Resultate angewendet."
,

Főraktár: B I T T N E R GYULA gyógyszerésznél (rloggmtzDan.

H^ckenast Gaszfav könyvkiadónál Pesten (egyetem utcza, 4-ik szám) megjelent és
minden könyvárusnál kapható:

TÖRVÉNYEK

HIVATALOS RENDELETEK
gyiijteméiiye,
a nemzeti felelős kormány visszaállításától fogva.
Kiegészítő jegyzetekkel.
Szerkeszti

Ö K R Ö S 8

BÁLINT,

hites ügyvéd s magyar királyi igazságügyi miniszteri titkár.

1867-ik év hét füzetben, egy-egy füzet ára . •
Ugyazez egy 38 ívre terjedő kötetben ára . •

•5 0 kr.
•3 ft.

516

41-ik szám.

ÉLET-ITAL

Henry-Rifle.

gyomorbajok, váltóláz,
epeinger. álmatlanság

stb. stb. ellen.
Egy nagy üveg 65 kr., kisebb 50

kr. | |

Amerikai Mtultöltó ismóíló-fegyve

["

vadászat és fegyver-kedvelők

Sósborszesz

(Prilp. FrnHzlíriinníwein)
rheuma, csúz, fogyás, fog- «
P
fülfájdalmak ellen.
,
Ára egy nagy üvegnek 80 kr, kisebb- f
nek 40 kr.
\í

ti

RéfzlefeshasínBlati utasitás minden üveghez mellékelve van.
Mocca-kávé. arabs-faj I. rendű ft. 1.10
» 1.' »
indiai. . I.
»
A r a n y Jáva k á v é . . I.
»
-.95
Jaiiinikai ká>é . . . . I.
»
—.85
C e y l o n - k á v e . . . közép »
—.70
C'iibn-kávé
.
. I.
— .85
»
t u b a gyftntsykavé . I. »
— .85
t'eylon tryfiüítykáve I.
»
-.80
Cortarika-kávé . . .
—.67
— .65
Laqnayra
Rizs Olaré
—.18

9ilÖ lépésre be lévén lőve medre, vaddisznó , szarvas, túzok, daru s egyéb ffl- éa szárnyas vadak vadászatára, kft önöfpn pedig n.int vódí'egyver, útközben éa a háznál minden szakértőt meglepő, kitünö szerkezete végett ig n ajá'lh to
Ara minden kellékekkel együtt 125 frt ezflst pénzben vagy bankjegyben a napi árfolyam szerint, vörös réz tölt.' yhüvelyeknek száza 2 ft 40 kr. Részletes rajzával és leírásával kívánatra bórmentesen szo'gálunk.

ÜHT" Ajánljuk továbbá egyéb fegyvereink dus választékát.

•iW Eéícsövü Lefaucheis-fegyver

inban- es ssinóros
5.—, finom angol
ina»k-cső?ekkel ft
115.—, 125.—,

damask-csOvekkel ft 36
, 40.—,45.—,
moite, patkószeg, Bemard és rízsa-da60
,65.—, 75 , 05.—, 9 5 . - , léO.—,
finom Lancaster-fegyverek ft 125.—.

^ P * Eétcsovű percussiós-fegjrverek

keményen forrasztott vascsövekkel ft 15.50, tíi.50, 17.50,
18.—, finom Ruban-csövekkel ft 20.— 21.—, 21 50, Ü2 ,
-'2.50, 24.— , finom zsinóros damask-csOvekkel ft 25.—,
3 — , 30.—, finom angol moire, patkészeg, rózsa- és Ber, rd damask-csövckkel ft 35.—, 38.—, 42.—, 45.—, 50.

Fioretton

Ezenkívül rznkor, thea. rhum. liqueurfik, siimiai szilvorium, sardi- ;
nia, mustár. íinom minőségűek, árjegj - ]
zékünk szerint legjutányosb áron.

WERTHEB és JtRÁZAY.

Pest, orszagnt 26-dik szám, a mu-j
zenni átcllenében.

Heckenant Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egvctora-utcza 4. sz.) megjelent
és minden könyvái-usnál kapható:

ISiÜN TMPLOMA
minden rcudii ós állapotú

keresztény katholiluisok.
számára.

'$sr EgycsőTű percussiós-fegyversk

i. ...Z' k, kerülök, falu-órök sat. számára, vascsövei, patent-.n rtal, félig airyaava ft 6.50, 7.50, végig ágyazva ft 7.80,
y.—, Kubán-csövekkel ft la.— !„•, — .

marok-rsvolverek,

legkisebb védfejiyrer 6 perez alatt
alatt hatszor
hatszor elsüthető
elsüthető
.-ima 7m/m 7.50, 9m/m 12 ft, finomabbnemüek
ftig.
imabbnemüek 12—18
12—18 ftig,

»ima 6 lövetüek, egyszerű
Caliijer V
9
Í'/UÍÍM
mozgással
ft
10. — — . —
^ —
sima 6 lövetüek, kettős mozgással
„ 1 2 . - 14.—
16-18
középfinomak véséssel . . . „ 15—16 19-20 22—24
finomak, Chanvot, Arendt s más
legújabb szerkezetűek , finom
vésésekkel aranyése-.üst berakatial, szép agyakkal pontosan
belőve, kiállításukhoz aránylag, ft 25—27 28—30 31—40
10 és 12 lövetüek, diszesen kiállitva
ft . - . — 39.—
45.Kéaz vörösréz-töltények száza
„ . 3.20 3.80
4.20
Eevolver-táakáic, minden nagyságúak, öv avanant feksatolhatók ft 2.—, 2.30, 3.—, 3.60.

Flobertfáls szoba-fegyversk,

nem i urranváu, mulatsággal párosut gyakoriathoí, a tu'.o lövészetben sján:andük, kisebb pisztolyok i't 9. — , 13.50
czéipÍMtoly.ik 13.50—18 ftig, ezélpuskák 19—25 iti;;,kppz
töltényeknek száza 6m/m 70 kr, 9m/m ft i'.2 . V. i<
czéltáblák, líugró bohóczezal s elsülő mozsárral ft 9. -

Jóminőségü vadászszerek.

í.cfauchi ux-fegyvertölíények
Calibcr
Ifi
12
M nJennemü íőkup-c.ok.
iöiönségesek ezre
ít 16
22
Lőkupacatartők 30 krtól 3 ftig. Vadász és jelsípok 10 krtól
ín. mak
,
„ 22
28
1 ft 30 krig. VadászkörtöSt 1 50—80 ftig. VadászsióTöltí-készüleíek LeíV.uchsux-fegyverekhez ft 1.30,
1.80,
kek 3.50—9 ftig. Vadászkések 1 - 3 ftig. Gyufaiartók
finomabbnemüek, valamint ezen fegyvernemhez szük85 krtól 2 ftig. Kutva-oatorok 60 krtól 3 ftig. ICutya
séges legújabb egyéb készületek dus választékban.
zsinérok és vezeték 45 krtól 8 ftig, nyakravalók l"2t)
Lefanchfux tölténytarróir, 5vek és vadá;ztáskák 4—5—6—
—3 ftig, tanitó-nyakravalok 1.40—2 ft'ig. Fegyrerzía8-10-12—16 ftig.
kok 3.80—8 ftig, szekrények 1 és 2 fegyvernek 7
Vaditztískák, kisebbek ás nagyobbak 3.50, 4.50, 8—8
12 ftig. Különféle vadcsalogatók.
10-12-15 ftig.
Czélszení tapló vadász-sipkák dbja 1 ft.
. .iMir-tnlkök érezből és szaruból 75 krtíl 4 ft 50 krig.
Kimaritő rajzokkal ellátott árjegyzékekkel
• /wiiitnMivi^^cuelaárhatók 1—ö fontnak 2.50—fixO krig.
kívánatra bermentesen szolgáiiínk.
t j . u t z»csk<k, kurták és válibafCiggeszthetők 3()kr--5.50-ig.
I
^^,
Irásbeíi
megrende'áfek különös figyelemmel gyorsan eszközöltetnek.
^ ^

3Jf~ Minden tőlünk vett fegyvert, hogy ha az 3 hét lefolyta alatt változatian tiszta karban áíiitíatik vissza, mással csereiünk ki vagy esetlegesen annak értékét készpénzben teritjük meg.

HUNGÁKI A.
után

a szentek és az egyház imaihof alkotva.
Egy aczélmetszettel.
(16-re't Ő44 lap) fiizve ára 60 kr.
Bőrbe kötve aranyvágással

KERTÉSZ és EISERT Pesten,
Dorottya-utpza 2. sz., a „magyar király" czimü szállodával szemközt.

1 ft. 20 kr.

Ugyanaz velinpapiroson,szinezett
aczélmetszettel, franczia bőrbe
kötve kapocscsal
2 » 40

Tizenüetedik évfolyam.

878 (4-6)
»

KURTZ ALAJOS

újonnan megnyitott papir-kereskedése
Pesten.

a hatvani ós a majívar-iiícza sarkáis, az orvosi kar qnüeténck
átcllcnében, ajánlja gazdagon felszerelt raktárát.

Iskolai szükségletek.

Mindennemű rajzpapirok és rajzeszközök; úgymint minden
iskolai szükségletek és rajzszerek a legjutányosabb árak mellett
úgymint:
albumokat, iró- és levél-larezákat. táskákat, perutarczákat, Íróeszközöket;
ugyszinte mindennemű iró- és bördiszmuiikakat, nemkülönben mindenféle és
mindennemű levélpapírok a kívánt névjr{tyi;yel és dombornyomatban és színben készülnek ugyszinte minden fajta könyvnyomdái munkák gyorsan és olcsó
arca elkészíttetnek
100 db. látógatójegy
— ft. 90 kr.
100 » 8-rét levélpapír névvel vagy betűkkel
— v 50 »
100 »
„
finom
»
„
» .
— .. 75 »
100 »
»
»
»
névjegygyei
1 » 20 »
100 »
»
»
v
színes
•.
1 » 50 »
100 »
»
»
»
» névjegygyei
.
2
— »•
minden 100 darabhoz egy díszes papirtok ingyen adatik.
Ajánlja továbbá legjobban berendezett raktárát mindennemű iró- és rajzszerekben — nagy raktárt vonalzóit kereskedelmi és üzleti könyvekben és irodai szerekben legjutányosabb árakért.
fp^~ Megrendelések a vidékről utánvét mellett legpontosabban teljesiftetnek.
894(4-8)

lleckenast Gusztáv könyvkiadónál Pesten (ejíyetem-utcza 4-ik szám)
megjelent és minden könyvárusnál kapható:

Altalános vagy elméleti

ÁLLAM TAN.
Irta

Kogler ^rpp János,
ogtudor, köz-és váltó-ügyvéd éa kassai királyi jogakadémiai nyilvános rendkívüli tanát,

8-rét (228 lap), fűzve 1 forint 60 krajezár.

IJuile

(balmmos-olaj),

jónak tapasztalt s a legnagyobb tekintélyek által
számtalan bizonyítványokkal igazolt szer a fülféreg-rákfene ellen, vadász és vizslakutyáknál.
1 tíveg ára 3 ft. 25 kr. a. é.

Life preservers, !*ílls for dogs.
(kutya lapdacsok.)

Egy hírneves angol állatorvos által 30 éven át
használt kutya-labdacsok nemcsak előmozdítják a
^W
fül-rákfene gyorsabb gyógyulását, — hanem megóvjak, a kuty.ík.i ii M, ,, ,, I M ^ . bb betegségektől, u. m. nehe'zkór, vidatáncz, köszvényn
s ruh-töll, az eb-duh ellen pedig a legnagyobb sikerrel használható.
E$y skatulya ara ! ft. 10 kr.
Bérmentes levelek által megrendelhető: Bittner Gyola gyógyszerésznél
aii
(1—6)
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Kiadó-tulajdonos lleckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Pest, október 9-én 1870.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
Oopán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft. - Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50

kr.

( y
Hirdetési dijak a Vasárnapi ÜJság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatasnál 10 krajezárba; háromszor- v»g,
többszöriigtatasnál csak 7 krajezárba számittatik. - Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos. Wollseile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9 . Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Munkácsy

Mihály.

A 48—49-diki mozgalmak után nagy- ségében, s nemsokára ő festette az egész
A ki az utolsó időkben hirlapot olvasott,
rögtön tudni fogja, hogy Munkácsy Mihály bátyja elvesztette ügyvédi oklevelét, s többé műhelyben a legszebb tulipánokat és koszo„magyar festesz." Ez nála tulajdonságot nem gondoskodhatott rokonáról oly mér- rúkat. Hogy még szebbet fessen, tanulgatta
jelent, mint a külföldiek is elismerik, mert tékben, mint szerette volna. A gyermek a rajzolást is, és nemsokára jobban szerette
müvein oly kiváló a népies jelleg, hogy ifjúról ugy kellett gondoskodni, hogy ha a rajzónt és krétát,mint a gyalut és fürészt.
nemzetisége benne rejlik rajzónjában és ecse- egyedül és támasz nélkül marad is, szembe Később Aradra ment mesterségét folytatni, s
itt már érezte, hogy hivatása elvonja eddigi
teiben. Hogy pedig a művészetben és iroda- nézhessen a mindennapi élet esélyeivel.
pályájától.
Tett erről emlitést nagybátyjának
„Miska, mesterséget kell tanulnod." Es
lomban nemcsak frázis a ,,nemzeti," azt
is,
de
ellenkezésre
talált, mert a művészet somindenki tudja, a ki ismeri például Petőfi Miska asztalos lett, s Békés-Csabán deszkávány
kenyér,
s
nagybátyja
kételkedett, hogy
lyráját, vagy ismeri Murillo és a németal- kat gyalult. Talán még maga sem hitte,
Miska
öGscséből
más
legyen
szobafestőnél.
földi művészek életképeit, melyeken a spa- hogy az a czeruza-vonás, melylyel megjelöli
Mindazonáltal
Munkácsy
szakitott
(1861nyol és flamand nép van bemutatva teljes, a deszka elvágási helyét, egy uj életpálya
ben)
pályájával,
s
Gyulára
menve,
Szamosi
első feladatából való. A durva vörös festék,
eredeti vonásaival.
Elek festőtől tanulni kezdett.
Most, midőn a harezok és
De nem találkozott semmi buzdiplomaczia szereplőiről szeret
dítással. Nagybátyja határobeszélni egész világ, jól esik
zottan
kijelentette, mikép ronekünk művészi kis világunkszul
tett,
hogy a tisztességes
ból oly tehetséget és oly mümesterséget abban hagyta.
vet bemutatni, melyekről soEgyedül
Szamosi biztatta.
kat beszél a külföld.
De
végre
a gondos nagyE fiatal festőt gyorsan szárbátya
is
megadta
magát. Munnyaira emelte a hirnév, s nagy
kácsy
ugyanis
arra
kérte egyNémetország művészi köreiben
szer,
hogy
engedje
magát lealig van valaki, ki ne ismerné;
rajzoltatni.
A
nagybátyja
azt
sőt napirenden volt neve pár
mondta:
„Szívesen,
mert
mahó előtt Parisban is, midőn a
gad is meg fogsz győződni,
lapunk mai száma mellett láthogy semmire sem vagy kéható képeért arany éremmel
pes."
A fiatal rajzoló hosszabb
tüntette ki a művészetek akaideig
rajzolta az arczképet,
démiája. A sikernek, melyet
mig
végre
elkészült. Nagybátyszorgalmaés tanulmánya eddig
ja
meg
volt
lepetve. „És csakelért, az elismerésnek, melyet
ugyan
én
vagyok.
Ha már
eddig oly nagy körben kivivott,
ennyire
vagy,
Isten
neki!"
Es
annál is nagyobb jelentősége
többé
nem
szólt
ellent.
van, mert még fiatal, és hosszú
Munkácsy még rövid ideig
pálya áll előtte, a folytonos
tanult
Szamosi mellett, 1863emelkedés föltételeivel.
ban
pedig
Pestre jött. Itt csakMunkácsy 1844-ben szülehamar
megismerkedett
Thántett Munkácson. Szülőhelyétől
nal
és
Ligetivel,
kik
mindvette föl nevét is, mert atyjáketten
fölismerték
tehetségét,
tól a Lieb nevet örökölte.
gyámolítottak és oktatták.KezAtyja kincstári tisztviselő volt,
detben történelmi vázlatokat
ki azonban korán elhunyt; őt
készített,
de mind Thán, mind
követte az anya is, s a zsenge
Ligeti
hamar
fölismerték, hogy
gyermek nagybátyjánál: Rock
tehetsége
és
megfigyelő érIstvánnál találta meg a szülői
zéke
inkább
a
népéleti vonáMUNKÁCSY MIHÁLY.
gondosságot. De ifjú évei nem
sokra
utalják.
Ezek tanácsa
voltak nyugodtak, s tehetséfolytán
festett
aztán
életképeket,
s első műve,
gére akkori környezete nem volt semmi be- melybe a vonalzó zsinórt áztatta, volt az
folyással. A festészet iránti hajlam nem kül- első szín, melylyel festett. De volt itt is mely a képzőművészeti társulat kiállításábehatások nyomán fejlődött ki benne; el- valami, a mi egyszerre megragadta. A jó ban közszemlére volt téve: „A regélő huszár."
Meg kell itt említeni azon buzgalmat,
rejtve szunnyadt annak csirája, s mint az alföldi nép számára sok tulipános ládát kell
melylyel
Ligeti Antal (a múzeum képtáréletteljes mag, később kipattant hüvelyéből. készíteni! Ezeket szerette legjobban mester-

