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Csak alapos gyógyitás bizto
8Ít atóbajok ellen.

T i t k o s

Jutányos szükséglet! czikkek
O1PESTEN

clu«

M\
= a

Dorottya-n. 2. sz. a „magyar I
1
'
király" szállodával síemko*. I
Dohány-köblök különfélék 1.— Asztal'.-csengetyük 40, 50, 70 kr, Rugany eső-tíltSnySk ujjakkal és fej- I
íedóvel 10.50, 20.—, lovaglő-kope-|
1.25, 1.Ö0, 2,—, 2.20, 3.—, nedTO1.—, 1.50, nyomó késiolettel 1.80,
>itd clökésaniettol barna bronoból
nyek 15.—, 23.—
2.25, 3.50, 4.—, 4.60
P a t e n t t á r c á k aprópénz és bank
3.30
Köt5
és
kési-kaskik
nádból
é»
jegyeknek 30, 40, 60, 80 kr, 1.—
Finom acél-áruk.
sodronyból
45,
tíO,
85
kr,
1—5
ftig.
1.5Ő, l.SO. 2.™ 3.—
Kötés-tartók és szalagok 40, 45, Kis szivarmetsző és ftjtí-kistcsklk
["erű-tárcák acél és bronce kere60 kr, sold aelvem eiemernyók
30, 35, 50, 80 kr, 1.—,
tekkel 20, 30,50, 80 kr, 1.—, 1.50
J ó r u h a és hajkefék 45, 70,tfOkr, 40 kr. ZBebbeli-fogriiók 10, 25 kr, ZsebbiK kések egyáguak 15, 25, 35,
a.—. (>.—
késsel és körömreszelóvel 75 kr.
1.15. 1.10. l.öO. 1.75, 2-50
kr, 1.—, tobb águak 25, 30, 40,
Pénz-zacskók szarvas és más bör50, 60, 70, 85, 90 kr, 1.—, 1.50,
nomekből 10, lő, 20, 35, 50 kr, Henger a l a k ú gép hajkefék 3.—, Varró-parnák és szekrénykék
15.—
valódi angol fajok 1.60, 2, 9.50, 3.
, 30, 60 kr, 1.--, 1.50,2.—,3—Sftig.
1 —, «• —
Kalap
és
barsony-kefék
i5,
50,
E k s a e r - s z e k r é n y k é k i.—, 1.50.Szerssám-késecskék ollót, körömreSzivar-tárcák Ocuoto'rik 75, 00 k75
kr,
1.—.
1.30
s«elöt,
kesztvügombolót, fttltiflztitót
1.—, 1.50, 2.—, 2.50. finomak acél
2.—, 3.—, 20 ftig.
stb, tartalmárók 2.20, 2.50, 8 —,
te brmicc koretekkel 1.—, 1.50 J ó fogkefék 10, 15, 20, 25, 30, 40, T o l l e t t e s z e k r é n y k é k tükörrel 2.70
3.50,
6
ftig.
tiO
kr.
2.—, :;.—, io.—
3.30. 4.20, 5.—
Angol szivartárak Tállba fdigesít- Körömkefék 25, 35, 45. 70 kr, 1.— P i o k o s - t ü k r ő k 1.30, 1.80, finom Vadászkések vexir-csukóval 1.15, 2.—
Legfinomabb
oaoutohouo
fésűk
2.50,
3.—,
kanállal és villáral
hetök 25, 50. 75 szivarnak 3.30,
2.15. 2.60
bontó fésűk 15, 20, 25, 30,tíOkr,
1.80, 3.75, 4.50, 5.—, tír-alakuak
4.40. 5 — finomnbbak (1—15 {tilt.
sttrtt
fésűk
15,
20.
25,
30,
50
kr,
1.50,
2.—,
2.50
figarette (papirsiivar) tárcnk
%rW Háztartási cikkek.
njcles osztó-fésfik 25, 30, 45 kr, Kávé és thea-talcák 25, 30, 60, Vadást-tSrSk és kések Ő2- szarr és 6í1.—. 1.50, 2.—. ó.—,
lábnyelekkel 1.90, 2.20, 2.40, 2.70
T«r«k ilohAny-tárcak tő, W, Só, isebbeli é% eiakálfésflk 10, 15, 20, 80 kr, 1.—, 1.50, 6.—
25, 60 kr, zsebbeli tttkrös-fésík é» Kenyér-kosarak 25, 35, 50, 60,Legfinomabb angol asztali-kések í*
kr. 1. —. 1.50, 4.—
kefécskék
25,
40,
60,
80
kr,
1.—,
villák, tucat párja 5.30, 8.25, 9.60,
LeTél-tarcAk 1. gkülnnbnzöhb ki80 kr, l . _ , 1.50, 2.50
10.50, 12.—, 13.50, elefántcsontJillitú.*t!ak és tift^vi>ág»ik SO. 40, 2.—, kerek gyermek-fésSk 10, 15, Asitali k é s k o s a r a k 50, 80 kr, 1.—,
20,
25,
30
kr.
nyelekkel 28.—
1.20, 2.~
50. 85 kr. 1.—. 1.50. 2-10 ftisr.
Xaay foaiikjisy- <vs válMtároáK Kézi é3 b o r o t v a l ó - t ü k r ö k 40, 50, Kávé-SrlSk i . - , 1.25, i.n, 8.15, Finom himzS-ollóeskák 15, 20, 25, 30,
4.50
45,
60 kr, 1.60
Ső kr. 1.—, 2.—. nas<vitó üvegekli„it ívc'.k'nl 1.75. J.5-1. 2.S.), unom
kel 95 kr, 1.20, 5 ftig. zsebbeli Gyertya-eloltók 10, 20, 25, 30 kr. NU-ollók koiépnagyságuak 25, 35,
'suklrlti r'tr.l^kiü .'..50, 5.—, '!. —,
tükrocskék 25, 30, 40, 50 kr.
Gyertya-takarítók
10, 15, 20, 50, 60 kr, 2.—, szabáshoz való
;._, s—18 ftig.
nagyobbak 60, 75 kr, 1.—, 1.50,
X;iRy reszvíiiy - tárcák 12.—, Armee-Razors legfinomabb angol
45 kr.
2.—, 3.—, Wbb rendbeli nagysáborotvák 1.50, 2.—
l.'i.—, 25.—
Fiié bougig», sryartyabecsln&lók
gúak finom bőrtokokban 4.50, 7.—
l'erügy-tári'ák 'ízjvéiek s: imára Borotva-fenőszijjak 45 , 60 kr,
«, 12, 20 kr.
Lámpabél-vágó-ollók 25, 30, 35, 50 kr.
valódi Ooldschmid félék 1.—
5.fiO, 7.50. U. —
Aoiél k o p p a n t ó k S5, 30, 45, 60, Ktücs-lánczok, karikák és horgok 12,
Zsebbcü syiifatartók 15, 30, 30, 1.75. 2.50
15, 20, 35, 50, 60 kr, 1.—, 2.50, 75. IX) Sir. 1.—, 2.—
Dörzsölő és mosó kaztyflk ös 80 kr.
Xöi kézitáskák minden na£v>>;íkefék lo, 50, no. 70, 90 kr, 2.— EÍJell mécsek 7, 8, 20. 86, 40 kr. Csizma-felftuzók párja 60, 75 kr.
irunk acél kero'.kkel, 1.30, 1.50. Finom reggeli czipSk és papu- Gyorsforralók pléhböí 35, t o 60 Kalap/elfüggesztő horgocskák 20 kr.
80 kr.
Csinos kutyanyakravaíik 50, 70, 90 kr,
csok párja 1.30. 1.70. 2.40
1.80, 2.—, 3.50, finomabbak bronco
1.20. 1.40
keretekkel sat. 2.—. 3.50, %.— 4— Kesztyü-gombolók 5, 10, 15, 20, Sárga rélból 80 kr, 1.15, 1.50, 2.—
Tojasf5z6 Kvenyórak 50, 60 kr.
>;:> k r .
10 ftisr.
Tísal1. k P i t y ü s i e k r c n y k f k j . j o , Köröm-reszelők és tisztitek 10, Thea-szür6k 25, 40, 50, 60 kr, 3 ft
50 krig.
15. *ti£r.
C z é r n a b e f üző - g é p e c s b é k
15. 20, 30, 40, 75 kr.
5, 20, 25, 30 kr.
Kőrömvágó-ollók 40, 45, 50, 60, Késfenök és éleait5k 40, 85 kr,

Bör-árak.

Toilette-tárgyak.

i

betegségeket
8 tehetetlenséget,
elgyengült férfierőt,

gyakori magömlések, sőt a végképeni
lehetetlenséget katonai és polgári kórházakban sikerrel használt egyszerű
módszerrel bámulatos gyorsan és alaposan (az újonnan keletkezetteket 48
óra alatt) gyógyitja Weiss J . gyak.
orvos és szülész, az itteni cs. kir. garnlBon fökórházban kiszolgált osztályorvos , minden alkalmatossággal ugy a
titoktartás, mint a gyógyczélokhoz jól
beosztott rendelő-intézetében
Pest,
Sebestyén-tér 4-dik szám 1-ső emelet,
(a ,.2 huszárhoz" czimzett kávéház felett), naponkint reggel 1 órától 10-ig
és délután 1—4 óráig.
Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.
Dijjal ellátott levelekre leggyorsabban válasz, és kivánatra gyógyszerről i g
gondoskodik.
952 (12—12)

Fénykép-albumok.

I

*

Az

Sene-albumok.

Dohányzóknak.

]

MOST* E felsorolt cikkek csupán rövid kivonatát képezik raktárunk uj kimerítő árjegyzékének, melyet minden megrendeléshez mellékelünk v. kivánatra bérmentve is elküldünk. Meg nem felelő cikkek visszafogadtatnak.

Épen most jelent meg Heckenast Gasctav
könyvkiadó-hivatalában (Pesten, egyetemBtcza 4-ik sz.) éa minden könyvkereskedésben is kapható:

ISTEN TEMPLOMA.

Gyógyszerészi gyakornoknak
kerestetik egy 4—6 gymn. osztályt végzett fiatal ember kedvező
feltételek mellett, értekezni Maiéter Albertnél Jolsván.
977(3-3)

Csakis legjobb varrással!!!

IMAKÖNYV

minden rendű és állapotú

keresztény katholiknsok
számára.

HUNGÁRI A.

Női ingek, ágynemű, nadrágok, szoknyák, fökötök, pongyolák,
corsettek, fesü-köpenyek stb,;
*

a legolcsóbbtól a lagfínomabbig:

után
a gEentek és as egyház imáiból alkotva.
Egy aczélmetszettel.

(16-rét 544 lap) fűzve ára 6 0 kr.
Bőrbe kötve aranyvágással
1 ft. 2 0 kr.
Ugyanaz velinpapiros on, színezett
aczélmetszettel, franczia bőrbe
kötve kapocscsal
% » 40 »
kék vagy vörös bársonyba kötve 6 ft.

zsebkendők, harisnyák, hinizett szélek és betétek

Türsch F.-nél
& V Összes árjegyzék b é r m e n t v e . *W1

forintig.
Eítist henger órák 4 rubinra
. . 10—H
»
»
arany foglalv. rugóra 12—18
»
»
kettős födéllel
»
15—16
»
» kristályüveggel » 15, 16—1?
» horgonyórák 15 rubinra » 15, 16—1?
»
»
15 » kettős födéllel 19
20-2Í
» angol horgonyórák kristályüveggel 19
20—22-24
» ugyanazok kettős födéllel
. 24—40
» val. remontoir kengyelnél felh. 28—82
» ugyanaz kettős födéllel 85, 38, 40—45
Arany órák 8. sz. horg.15 rub. 36,40, 45—50
ugyanaz kettős födéllel 55, 58, 60—80
» valódi remontoir kengyelnél
felhúz
70, 80, 90—100
» valódi remontoir kettős fódél
lel .
.
100, 110,120,130—20$
Arany hölgyórák (3. sz.)
» henger 4—8 rubinra . • 25, 28—32
»
» 8 rab. kett. fódél. . 88, 42—4&
» horgonyórák 15 rub. kettős födéllel
50,55—60
» val. remontoir kett. födéllel 70,80—100
» h. órák zom. gyem. . 60, 70, 80—100
Inga-órák hetenkinti felh. ft. 16,20, 22—24
órai és félórai ütéssel . • • 30—82
óra és negyedórai ütéssel 48, 50—5&
Havi regulatorok
30—82
Ébresztő óra
6t
Ezüstlánczok4ft 50 kr.,5, 6, 6ft. 50 kr.,
7 ftig; legfinomabb franczia alakúak 8 ft.
é ft. 50 kr. 9, 10 ftig; hosszú nyaklánczok
7 ft., 8 ft. 50 kr., 9,10, 15 ftig.
Vidéki megrendelések a pénzösszeg elflleges beküldése vagy utánvét mellett, gyor*
san és pontosan teljesittetnek.
Egy inga-óra pakolásáért 1 ft. 60 kr.
Órák cserében is elfogadtatnak.*
S V ~ Nem tetsző ára kicseréltetik,
Jnvitasok legpontosabban és jutányos árért
eljesitetnek.
997 (2—12)
Csász. és kir. engedélyezett egyetlen patkány- és féreg-kiirtó
'szer. Ára egy bádog——- szelenczének 1 ft. o. e.
_A legkisebb megrendelés is rögtön
teljesitettetik akár az összeg beküldésekor,,
akár utánvét mellett.

Reisz és fiai,

Pesten, váczi-uteza a nagy Kristóf mellett.
908

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

K u k o r i c z a - m o r z s o l ó kési-

Sl kr. 1.50
Saláta-készletek fából *• Mambói
gópecskék , melyekkel óránként
K e s z t y ű t a g l t ó k 20, 30, 45, 50, 40, 60, 85 kr, 1.—
1 mérőt morzsolhatui.
íio kr. 1.—
Butorporolók nádból 3», •> kr, Amerikai minta szerint készült l a T y u k s z e m v á g ó k é s e k 60 kr, 1.50
kat,
ujsiera lapos kulcsosai 60 kr.
Koet- és olaj-tartók »0 kr, 1.50, Szar<linin.-szelence n y i t ó i t
Tyakszem-karik&k 2, 3, 4 kr.
8.—, 2.50, 8 ftig.
50
kr.
Finom illatszerek, Pohár-tartók 2—8 pohárnak tod- T ű r ö s (stilet) b o t o k , kolonnvból 40, 65, 85 kr, 1 , finoronyból
líolföitli, francia é8 ansrol szappanok
böiő kiáliitasuak 1.50, 2.50, 3.—,
abbak z.su, 12 rttig.
manrist
2, fi, 10. 15, 20, 35, 50, SO. 75 kr,
3.50, 10 fti?.
Dugóhúzók 15, 20, 25, 30 kr, 3.90 Francia ó r á k 36 óra hosszáig járó
1. —, 1.50
_.....
. ; :i".St ke-.lvelt zene- Borotváló-szappanok 25, 30, 50 kr. Fa fogvájók e»re 15, 20 kr.
mOvel és felkoltóvel 6.50
dara hokit :il lo; ik mes
Cosmetique viaszhajkenócsdk 10,16, PalaokWsztltók 15 kr, 1 ftig.
Biztossági-kulcsok, melyek minI övi.lok 1 scnodnrabbftl 10.—, 12.—
A s z t a l t a k a r ó k 30, 40, 50, TO kr, den kOzOnsége? ajtolakatnál alkal20, 25. 30, 50, üO kr, 1.—, 1.20
i
„
13.—,14.—, línjkotjőosök é3 olajak 35, 50, 75
1.—, 1.50 2.—, 4.50
mazhatók 75 kr, 1.50. 2.—
IC.—, 21.—
C u k o r v á g o k 30. SO, 80 kr, 1.—,
tó k-, 1.—, 1.50. 1.75, %.—
3»uli£i-iro£agok kalonfcle állatI nsratiak '
ltí
20 25 — ÍIagT;.r bajnsrpeilrők 25, 50, 75 kr. 1.50, 2.70
fejekból es vadkanfogakból ösznegyeJr.t
ilíkusk 20.— , 25.—,Pogtisztitö porok, pas?ták és folya- Cnkor«zelenozék fából pléhból
sz'eállitva 95 kr, 1.20, 1.70, vasból
stb. 65, 75, 80 kr, 1.—, 2.—, 3.—,
.•frf._, 4(1.—
dékok 40, »0 kr, l.—, 1.26, 1.50,
összerakhatok 1.80, 2.75
Ii'ó-ma|)i)^k tireaek 75 ír, 1.—,
éd-gíyxirült zsebben hordható
2.—
1.50. -i.."»0, firrtmibbafe felszerelve Kölni vis 35, 60 kr, legfinomabb
igen ciélszeru védfegyver 55 kr,
Ércöntvóny-tárgyak.
stb. 2..VI, ;;.--. :;.5o. 4—25 ftig.
1.—, 1.50, 1.80
1.10
\<>i iií'O'^sail'ek min.lenncmft rnV' Angol Essbouriuet 2.—, 4.—
Florentini modorban broneiroivft. Angol B o x e r e k 1.—, 1.80
r«s, himzo és horao!6 eszkozökot TJtiinzott Essbouquet 50, 85 kr 1.—,Kéri gyertyatartók 40, 45, 90, 75 T ö u p i s ^ c l i a m e l e o n igen mu90 kr, 2.50
lattató láttam találmány 50, SO kr,
1.50.
bo- fejest BO. 80 kr, 1.—, 1.20, Belföldi •••• fmTiom iiiitajersk leg- Asitali gjertyutartók, p»rj» 1.Í0,
1.80
1.50, l.SO, i.—, 3.—, •».—, 5.—,
kctlveltebb nemei 85 kr. 1.80.
2.—, 2.40, 2.70, 3.—, 8 —
Angol G y r o s c o p o k , érdekos
15 ftigSaoba-fastolők 25, 50 kr, 1.—, 1.50, Kétágú gyertyat«rték pária 3.60,
természettani mulattató bírgy 95
8.50
4.50, 5.40, 6.60, tobb 4guak 11.50,
kr, 1.30
RisspOP 40, 80 kr, 2.—
25 ftig.
EJncrivoiire, uj találmány, mely
Arany,
eztlst
és
gyémánt
hajpor
1.—
Syv/atartók
46,
65,
75
kr,
1.—,
1.25,
az ujjakról robton tisztítja le a
.1 •> lajtc<kV>l kíSíOlt
2.50
tintafoltokat 10, 15, 20 kr.
l'opin azinkiik - ' . 25, 40, 75 kr. Mosó és pipere-szivacsok 30 kr,5 ftig.
Haruucsészik
25,
45,
60,
75
kar,
1.50
D
i ó k természethoen utánozva, beSebük i'< .-c!""str\])Ol 55, 63. SO,
Téntatartók 50, 75 kr, 1.—, 1.50, lől szép metszvényekkel, csinos
;fO kr, 1.—, 1.50. -rombolja citraKülönfélék.
10
ftig.
ajándék
50 kr.
ri'H- ^^ ^ízivirsíipkik 45, 50, ilO.
80 kr, l.—. ünomabbak ;«kokb:i!i D i S t ö r ő k araé'h(>; 60, 90 kr, 2.40 Óratartök 75 kr, 1.20, 1.50, 2.—, 3.— C s o d a - m a d á r madarak énokét
Tollállványok
60,
85
kr,
1.20,
2.—
ntán>ó
kis
készülék 20 kr.
!'>!v>l kéazalt s i p k á k drbja 1.—
l.«0, 2 . - . 2.50, H.—, S.—, kdlonF e c s k e n d ő - g y ü r ü b a vizet I
bozó finonnbS szipkák, simAc és Sa'gyitó olvasó-üvegek 50 kr, ToUtörülök 70, 80 kr, 1.—, 1.50
Levélnyomók
50,
70
kr,
1.—,
1.50,
3.—
felszívó
ru^any
fejecskével 40 kr. |
nietszvénTekke.l 1.40. 1.60, 2.—, l.l'ó. 2.40
asyitvüvegek a vasion megbirá- Éjjeli lámpák, szivar- és dohánytartók C r a y o n s m e c h a n i q n e s célatb.
különféle
nemekben.
szerű zsebbeli ónok 12, 20, 30 kr, I
l.li.ihoz 40. 90 kr, 1.—
l.iics'ksk 1.4;). l'.Sü, in'ko'jban 2.25,
Vljes Íróasztali készületek, 8—12 drb
Cravon mitrailieuse 45 kr.
I
.—.
2 •
evél-mérlegek 50, 80 kr, l.—, ae íróasztalra illó tárgyakat tarC h e s t i > r o t e c t o r nprol lemez I
5.10
l.'náy.'Oüjik&kaO,
40kr.
bajléko- y •
talmatok 8.—, 13 50, 15.—. 18.—
m
e
l
l
t
n
e
n
t
ő
l
i
:
a
meghűlés
ellen
I
•k, t'iutbátó keleti pi- Közi-lampások 90 kr, 1.60, 2.20,
90 kr, 1.40. l.SO, 2 25
I
i:;rzk-! i;>:»' 2.35, 3.50, 4.51). 5.50, t r t i - t é n t a t a r t ó i : kettős tárral 1.20,
Eugany-cikkek. Aiigol-leasiiisr.
l n l ' t y u k (Ca-|
Angol gyermekszoptatöszilkék25, 40 kr
ma"ChTiik) varosban és szabadba-i
l.fiO, 2 . —
liagó-tálcák ^i-nsinrkA'ftral •» kr.
1.—, legújabbak, sz anya mellét
igen ajfinlandók . bőrvászonból I
P e r s e l y e k különfélék 35, 40, 70 kr,
i.—
terraéazetbüen utánzók 3.50
párja 4 frt fényes bagariabórböl I
1.—, 1.50
l'isarftt« kt *zitö w p e c s k é k 15,
Légpárnák,
siegletes
és
ffömbölytl
6.5Ó,
7.50
I
'rancia viaszkgyufák diszes dobo'>, U'i ..r. 1.—, 1.40
Olópárnik 3.50. 4.50. 5.25, lej-Angol d u t j a s z - t a l p a b a láb-1
tokban 3. ti kr, nagvok 1.60, 2.—
a * z u r k á l ó k tőzverop pipntisstitó ráspolyok Zsebbeli-gyufatartók 30, 40, 60, párnák 5.—, 5.50, nyakpárnák 4.50
belikbe rixkbatók . nedvesség és I
Vízmentes ágyjfdők betesrek é» gvermegliülós ellen mentők, pja'45 kr. I
50 i;o
kr,kr.
:ÍD, .-iá,
SO kr, 1. -, 2.—
mekek siámára 75, 95 kr, 1.40, Tschofen J. szab. b i z t o s s i i s i
Vas ilohányvás«>5ípek 13.50
Zsebbeli ivó-poharak hírből 25,
1.70, 2.—. 2.80
z
s e b e i uri vagy női rubákba
Zsebbeli tOrtikilohány szelen30 kr, ruganyból 70 kr, éicbol Sebfecskendök 70 kr, 1.—, 1.15
varrva, ellenzik a Henlevő tárjf.cék ércbnl 09 c^oiithonebol 50, 00,
1.30
elvfszitését és ellopását 25, 40, 50 I
AUSvet-fecskendSk
(Clysoirs)
2.20.3.—,
SO kr. l.—, 1.30, 1.50, chinai
.élszero g y e r m e k k ö t é n y e k bőr70, 80 kr, 1.—
4.—, ti.—
ez<!»ból 3.—, 3.75, 4.50
TAstonból 1.75, 2.50
nek 20. 4". 5,) !;:•.
50. 80 kr, 1.—,1.50.
2.-, 5 . iiO kr. l.SO. 1.75, 2.—,
3.50, :5.—. 3.—
3.—, :;.5O, 4.—, 5.—10.—
.
4.50 5.—,.>.—. S—25 ftisr..

Pest, február 19-én 1 8 7 1 .

g f Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujsóg és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
többszöri igtatásnál csakÍ 1 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számara hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9.—
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajezár.

Újdonságok.

i

Tizennyolczadik évfolyam.

S-ik szám.

(&—6)

az első magyar kir. engedélyezett gyára az
apróférgek kiirtására szükséges vegytani
készítmények, Pesten, király-uteza 46,
szám alatt.
983 (9-25)

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

A mult vasárnap reggelén a hivatalos
lap első rovata meglepte a világot. Egyszerre három miniszter kinevezését hozta,
s ezzel véget vetett az Eötvös halála óta
kivált az ő üresen maradt széke betöltése
iránt élénken megindult találgatásoknak.
A volt belügyminiszter visszalépéséről már
régóta mint bizonyosról beszéltek, de helyének végleg, vagy csak az eddigi államtitkár helyettesítése által ideiglenes betöltése iránt a közvélemény nem volt tisztában.
A bánná kinevezett horvát-szlavon-dalmát
miniszter utódja iránt legkevesebb kiváncsiság uralkodott; részint mert e tárcza
kevésbbé érdekli közvéleményünket, mint
a más kettő, részint mert
itt kétségbe nem vont határozottsággal lépett föl a
hir, hogy Bedekovich helye
gróf Fejacsevich-csal töltetik be.
A „Vasárnapi Újság",
lépést tartva mindig az idővel és eseményekkel, kötelességének tartja, a menynyiben szükségesnek véli,
a három uj minisztert bemutatni olvasóinak.
Az uj belügyminiszter .
Tóth Vilmos arczképét s
életrajzát 1866. évi 49-ik
számában közölte volt. Kevesebb idö telt el azóta,
mintsem uj arczképét adnia szükséges volna; csak
az életrajzi adatokat kell
kiegészítenie.
Tóth Vilmos, Nyitramegye nyitravárosi választó
kerületének képviselője, s
az 186%-iki országgyűlés
első szakában, t. i. az alkotmány helyreállításáig,
a képviselőház egyik jegyzője, a Deákpárt fiatal erői
közt'a legjobbak közé tartozott. Jó toll, ügyes szónoki előadás, kivált eleven
vitatkozási tehetség különböztették meg. Az 1867-ki
belügyminiszter b. Wenckheim Béla a párt óhajtásával találkozott, midőn

uj

miniszterek.

minisztériumához miniszteri tanácsossá nevezte ki a megyei életet jól ismerő s szervezési tehetség hirében, bár némileg czentralista hirben is álló fiatal képviselőt. B.
Wenckheim visszaléptével alkotmányos szokás szerint, államtitkárja Szlávy is visszalépvén, ennek helyét Rajner miniszter alatt
Tóth Vilmos foglalta el. Fokozatos előlépése
most — miniszterségben tetőz. A jelen országgyűlésen is előbbi kerületét képviseli,
már 3-ad (illetőleg, 1867-ki újra választását
is bele számitva 4-ed) izben. Szónoki ereje
első fellépte óta folyvást növekedett, s ha
szónoklatának hibája van: azon néha túlságos élesség és csaknem daczos bátorság,

Dr.

PAULER

TIVADAR.

melylyel az ellenpárt ellenében föl szokott
lépni. Hiszszük, hogy mint miniszter, hangja
némileg változni fog.
Az uj kultusz- és közoktatási miniszter,
dr. Paiúer Tivadar (kinek arczképét s életrajzát már elég rég közölte lapunk arra, hogy
annak uj közlése igazolva legyen) nehéz feladatokkal áll szemben. Magában az sem
közönséges nehézség, hogy — b. Eötvösnek
közvetlen utóda. A hely, melyet ez európai
magaslaton álló államférfi, e minden magyar parlamenti nagyságok legeszmedúsabbika, e nagy szellem, magas ész és nemes
sziv ritka egyesülete, e kitűnő első rangú
szónok üresen hagyott — meg sem hűlt
még, midőn a gyászlepel,
mely székére borult, alig
néhány nap múlva levétetvén, utóda helyére ül. De
ezt nem tekintve is, dr.
Pauler föladatai, ha nem is
a legnagyobbak, mindenesetre a legnehezebbek, melyek ez idő szerint magyar
miniszterre várnak. A katholikus autonómia s átalában a felekezetközi viszonyok kérdéseiben, a határozottan szabadelvű közvélemény hangos követelményeinek ugy tenni eleget, hogy a papi párt hatalmas töredékét se taszitsa
el: oly feladat, mely szilárdságot, eszélyt, fólvilágosult nézeteket s magas államférfiul tapintatot
egyenlő mértékben kivan.
Nem kisebb (halehet: még
nagyobb) fontosságú reform kérdésekkel találkozik az uj miniszter a közoktatás ügyében. Az egyetems átalában a felsőbb oktatás
kérdéseiben öt, ki az egyetemi tanszékről lép a miniszteri karszékhez, mindenki szakembernek fogja
elismerni: de kérdés nem
lesz-enagyonis szakember:
azaz, egyoldalú s elfogult?
Ö mindenek fölött jogász,
kitűnő jogász. De érzi-e

elég élénken és elég mélyen, hogy kivá- folyóiratokban jelentük mog; ujabban pedig
A görögökhöz,
lólag jogász-nemzet lenni, ha nem szűn- — bár a „Jogtudományi Szemle" alapitói
tünk is még meg tényleg, meg kell szűn- közt olvashattuk nevét, — csupán az „Aka- kik eljöttek íYaiicziaországért harczolni.
De Lapra de Viktortól.*)
nünk szükségkép? hogy közép- és felső ok- démiai Értesitö"-be dolgozott. Egyes értetatásunk irányait, az eddigi szűk mederből kezései közt nevezetesebbek: a „Tudományszélesebb, termékenyítőbb mederbe kell térí- tár" 1842 — 43-diki füzeteiben „Az észjog- Görögök, jertok és adjatok példát a
kiket mi menténk meg hiába;
tenünk? S hogy a kérdéseket (melyek azon- tudomány fejlődése és jelen állapotáról", Képeknek,
Európa gyáván, hidegen néz rátok,
ban nem akarnak kételyek lenni) egyszerre aztán akadémiai két bekö-szöntöje: ,,Az Mig véretek értünk melegen ontjátok.
befejezzük: érzi-e azt, mi Eötvöst, a magas álladalom jogalapjairól" és „Az elévüléselmü tudóst, ki bármely perezben lehetett ről." Ezenkívül emlékbeszédei Virozsil,Mit- Csak ú emlékeztek Frankhonra hálásan,
volna a legkitűnőbb egyetemi tanár, oly termayer stb. fölött, legújabb akadémiai Ha mindenki sérti, feledi gyászában;
mélyen áthatotta volt: hogy bármily fontos értekezése az észjogtan egyetemi tanárai- Csak ti mondjátok ki e szót fennjen: hála!
Büszkén kiáltjátok világ hallattúra,
legyen is a felsőbb oktatás, tudományossá- ról, stb.
gunk felvirágoztatására, s a közép-oktatás
Sokkal becsesebbek azonban ezeknél Isten áldjon érte dicső nemzedék te,
egy mivelt nagy osztály megteremtésére kézi-könyvei,melyeknek mindegyiketöbb ki- A szabadságnak a legrégibb vitéze!
nálunk : ezeknél még végetlenül sokkal adásban forog a közönség kezén. „A jog- és Csak ti érdemeltok helyet zászlónk mellett,
fontosabb a ncjmevclés,oly igen hátramaradt államtudományok encyklopaediája," „Ész- Kiket Thomistokles, Leonidás nemzett.
népünk nagy tömegének a legsiralmasabb jogi elő- és alaptan"-a, végül „Büntetudatlanság nyomoritó ködéből való kieme- tőjogba ismertek ugy a magyar, mint a Közöttünk járjatok büszkén és nyugodtan,
Hol vagytok, gyászban is dicsfény ragyog ottan,
lésére ?
külföldi közönség előtt, s ha egyes elvek Essetek
el velünk, mint estek a hŐ3ek,
Pauler előde mindezt érezte, mindezt homályosságban hagyását be is kell ismer- Kik Thermopilanél koszoruzva lőnek.
megindította. Most reá a hivatás vár: di- nünk: a klasszikus rövidség és világosság,
csőén fejezni be a nagy és messzeható kez- s mindenekfölött az összes szakirodalom Nép, kit az ég legszebb kincsekkel megáldott,
figyelemmel kisérése, e müvek által Pauler Oltárt a múzsa is legelőbb te nállad
deményeket . . .
Életrajzi adatait s eddigi pályája és nevét halhatlanná teszi, s csak erősebb lesz Emelt, jer, tanits a barbárt kikergetni:
szakszerű tudományos működése f>bb vo- fájdalmunk, meggondolva azt, hogy e szob- i Meghalni és mégis halhatlannak lenni.
nalait , egy lelkes tanítványa, György rok alighanem tetözetlenül maradnak akkor, j Harczfiak, kiket már megsirat a gyermek:
Endre, következőkben adja, a Fővárosi ha Pauler sokáig lesz miniszter.
Kiketás, Canaris, Botzaris, üdv nektek!
Lapok egyik közelebbi számában:
A tanár Pauler közönségesen ismeretes. Fiaitok hősek, felismertem okot,
„Pauler Tivadar 1816. ápril 9-én Budán Huszonkét év alatt legalább is tízezerre Kiket Athén Paris lányának köszönhet.
született, hol atyja a magyar főhadi kor- megy pesti tanítványainak száma, kik mindmánynál szolgált. Édes anyja a hazai jog- annyian a tiszteletet legmelegebben érezték Jertek mindennünen, honnét a fény árad,
az embernemre ragyogó nap támad;
irodalom történetében ismeretes Markovics iránta. Előadási kitűnő képessége mindig Hol
liomér szép nemzete, hunok éjjelétől
Mátyás leánya. Iskoláit a budai fögymná- tömötté tette auditóriumát, s sok nevezetes Mentsd meg a fáklyafényt, mit kezünk tart még föl.
ziumban s a pesti egyetemen kitűnő siker- férfi, ki már a közéletbe lépett, járt el előrel végezte, s az alatt nemcsak tanulótár- adásaira, hogy némely fontosabb kérdésről Dicsőség vár rátok, ha el kell vesznetek,
saijiak, hanem tanárainak, köztük — mint | meghallgassa előadását, melyet Kautz Gyula Rólatok zengenek, messze száll hirotek.
magától tudjuk, — a korán elhunyt Viro- — egykori tanítványa — méltán nevezett Athénben, Spártában ha rólatok dalinak,
zsilnak és Frankinak (kik közül az előbbi- „klasszikusénak. E téren pótolhatlan lesz. Frankhon azt feleli: „Szabadságért haltak!"
nek utódja is lett) becsülését, szeretetét és
Pauler modora az életben ritka szeren- Két nemzet, egymásnak eszmékben rokona,
barátságát is kinyerte. Hosszas levelezése csével egyesíti a szeretet és tisztelet fölkel- Szelid törvényeknek, irgalom szenthona
Virozsillal valóságos kincse lesz jogirodal- tését maga iránt. Tanítványainak mind- Fon e halottaknak koszorút gall tölgyből
munknak, ha közzététetik többi között amaz egyike tapasztalhatta szívességét; tanács- És borostyánból, mely Attikában nőtt föl.
emelkedett emlékbeszéd, melyet elődje fö- csal, jóakarattal, gyakran anyagilag is segi- |
lött tartott.
tett rajtuk."
j És ti isten-ősök, tanuk ti legyetek,
Az életrajz adatait mi fejezzük be. Ta- j Parthenon csúcsáról mireánk nézzetek!
1832-ben a bölcsészet, 1836-ban pedig
S kiket az embernom tekint mesterének:
a törvények tudorává avattatott föl, s mi- nitványai, alig értesültek kineveztetéséröl, Méltó fiaitok, oh üdvözöljétek!
\
után 1838-ban Pesten a természeti jogot másnap reggeli előadásán üdvözölték uj
rövid ideig helyettesként tanította, ugyan- állásában, mit ő szívélyesen s azon biztosí- Nemes lángolásban hasonlók hozzátok:
azon évben a zágrábi akadémiához a ter- tással viszonzott, hogy mint eddig, ezentúl Emelkedett költők, harezosok, szobrászok,
mészetjog és magyar közjog rendes tanító- is az ifjúság javát szivén viselendi. Szerdán, Testük olyan deli, lelkűk telve lánggal,
jává nevezték ki; 1845-ben pedig Zágráb- febr. 15-dikén, ünnepélyesen búcsúzott el Tőletek tanultak érzeni hazánkkal.
megye rendéi az ottani megyei törvényszék tőle az egész egyetemi ifjúság. A képviselőGörögök! Könnyeim miatt elhal dalom,
közbirájává választották, s a rögtönitélő | házban ugyané nap jelent meg először, Hálánk'
kifejezni erőtolen nagyon.
szék s megyei levéltár rendezésére kiküldött most még csak mint miniszter, de valószínű, Alphaeus hattyúi előtt üdvözletem
hogy miniszterelődjének a budavárosi kép- Én, a gall pacsirta, C3ak halkan zenghetem!
megyei választmány tagjai közé emelték.
viselőségben
is utóda leend.
1845. nov. 22-kén választotta a magyar
De ott fen az égben, távol e világtól,
tud. akadémia az értekezései és előadásai
Mely
beszennyezve lőn annyi zsarnok lábtól —
által már akkor is kitűnő nevű tudóst
Hátra van még a harmadik uj minisz- Milyoket
Homér fest: tündöklő egekbe
levelező tagjai közé; majd 1855-ben rendes terről szólnunk.
lm két fényes csoport találkozik egybe:
tagjai közé vette föl. Értekezései, melyekkel j
Gróf Pejacsevich Pétert illetőleg, valószékét elfoglalta: „Az álladalom jogalapjai- ban igen kevés adattal rendelkezünk; talán Ott vannak mind:Bayard, Turenne, Achil, Ulyss,
ról" és „Az elévülésről," nagy hatást idéz- később módunk lesz e hiányt pótolni; e Plató, Phidias és köztük Lamartine is,
tek elő a tudományos irodalomban.
perezben csak e kevésre szorítkozhatunk. Előttük Corneille ép fogja Eschyl kezét,
1846. szept. 13-án a pesti királyi, 1847Gróf Pejacsevich Péter nem az ujabb S őt megölelve szól: Oh köszönot ezért!
Hegedűs István.
ben pedig a grátzi cs. kir. egyetem jogtu- kor gyermeke már; közéleti pályáját még a
dományi karának tagjai közé vétetett föl. j forradalom előtt kezdette meg s már 18451848-ban a pesti egyetemnél lett jogtanár, ben mint Körös-megye főispáni helytartója
A szajna-balparti Paris.
hol azóta a jog- és államtudományi ency- működött. Később is viselt főispáni hivatalt,
klopaediát, bölcseleti jogot és büntetőjogot s jelesen akkor, midőn a horvát-magyar ki-!
in.
tanitá. Nemrég egyizben a legfőbb itélőszék egyenlítés megtörtént, melynek ő legmele-!
Mielőtt a Jardin des Plantes-t elhagyva
előadó birói állásával cserélte föl az egye- gebb és legtevékenyebb barátai közé tartó- '
„,„
temi katedrát, de azután megint visszatért zott, 1868 és 1869-ben Szerém-megye főis- az Arrondissement du Pantheon - ban
a csöndes, melegítő laresekhez, hogy foly- páni székében ült. Politikai és magánjelleme, folytatnók utunkat, nem íeend talán érdektassa a munkát, mely elismeréssel jutalmazá valamint hivataloskodása által HorvátSzla- telen, egy pillantást vetni a Jardin des
nevét. Az utolsó választások alkalmával — von országban a közbecsülést vívta ki ma- Plantes-tól délre elterülő Arrondissement
s ez volt első föllépése a politikai téren, — gának; s miniszterré kineveztetését még a des Gobslins-be, mely ha nem is versenyezhet nevezetességeire nézve a már emliugy volt szó róla, mint a ráczkevei járás horvát ellenzék is bizalommal fogadja.
deák-párti jelöltjéről, de innét is visszavo*) E kitűnő szépségű hazafias költeményt De Laprade
Ennyi, mit ez alkalommal az uj horvátnult, hogy most egyszerre beledobja magát szlavón miniszterről írhatunk. Arczképével j Viktor, a franczia akadémia tagja irta a hazája segítségére
sietett görög harezosokhoz. A'„K*«'*" czimü, Triesztben
a pártküzdelmek hullámaiba.
is adósok maradunk még most, de reméljük megjelenő uj görög lap, franczia eredetiben közölte azt,
felhiva hazája költőit, hogy forditsák le. Hegedűs István,
Első magyar irodalmi munkái a „Szá- csak rövid ideig.
fiatal irtínk,'megelőzte őket s az itt közlött fordítást adta a
zadunk", „Athenaeum", a „Tudománytár"
„Hon".ban, honnan mi is átveszszük. — Szerk.

tett három szajna balparti negyeddel, de ponti raktár közvetítésével veszik, adják el ben katonai kórházzá átalakított épületeket
annyit mindenesetre megérdemel, hogy egy és cserélik bortermesztményeiket s a cham- védni volt hivatva. E templomnál minden
perezre megállapodjunk s benézzünk e sü- pagnei gyáros Rheimsböl Parisba utazik s tekintetben érdekesebb s nagyobb mértékrün lakott, szélein pompás széles boulevar- itt veszi a szomszéd Burgund borát. Csoda-e, ben figyelemre méltó a Pantheon, melytől
dokkal környezett, de beljében annál ódo- ha ily óriás forgalom óriás helyiségeket e városrész nevét nyerte, vagy eredeti nenabb, piszkosabb házaktól, a proletariátus szükségei s vesz is igénybe, ha egész ház- vén St.-Genoveva temploma. Alapját 1764egészségtelen hajlékainak ezreitől borított sorok, utczák szolgálnak e helyen Bacchus ben XV. Lajos tette le az építész, kinek
városrészbe, melynek szűk utczái akaratla- czéljaira, ha a földfeletti irodák, raktárak alkotó kezét e nagyszerű mű dicsőíti, Souffnul eszünkbe juttatják a franczia rémregé- oly labirinthot képeznek, melyből alig le- lat. Alakja e templomnak három hajós kenyek rajzait.Nem sok fantasia kell hozzá, s het a helyet nem ismeröntk kiszabadulni. reszt, közepén 65 láb átmérőjű kupolával,
az ember megnépesülni látja e sikátorokat j E borvárost öt főút szeli át, melyek Fran- melynek mechanicai constructiója a Renaisa notre-damei toronyőr vagy „Mystéres de cziaország ugyanannyi borvidékének nevét sance ilynemü alkotásai közt első helyet
Paris" rejtélyes, éjféli alakjaival, melyek viselik s terményeit választják el egymás- foglal el, mig szépészeti szempontból ugy
gonosztetteit alig lenne képes lemosni ama tól, ezek: a Rue de Touraine, deLanguedoc, e fő rész, mint az egész épület nem elégit
keskeny vizszalag, mely e negyed homá- de Bordeaux, de Bourgogne s végül a fran- ki, s főhibája, mi kivált az együttes benyolyában végig kigyód/ik. A la Biévre fo- cziák legnépszerűbb s busásan hamisit- másra zavarólag hat, hogy nem látszik ki
lyócska partjait számos iparvállalat borítja tatni szokott borának termelőhelyéről neve- alakjából, egészéből rendeltetése, nem az,
— de épen ez, s a beléje ömlő számos csa- zett Rue de Champagne. Mennyi bor, mennyi mit monumentális épületeknél első sorban
torna oka, hogy vize nemcsak nem iható, tűz, mily sereg üveg — egész battériák, megkívánunk: az eszme, melyet képvisel.
hanem kivált száraz időszakban környé- ! melyek robbanó löveggel explodálnak, s Az ember nem tudja, hogy templom, vagy
két is egészségtelen s az orrnak nem igen az ellenséget (de a barátot is) földre te- dicscsarnok, vagy mauzóleum előtt áll-e; e
kövekből nem szól hozzá az eszme, melynek
kellemes kigözölgéssel tölti el. De a fo- • ritik.
Hogy fogalmat szerezzünk az itt felhal- dicsőítésére emelvék.
lyócska mellett vagy felett emelkedik Pa- i
Kupolája magában véve, kivált mecharis egyik nevezetességei, melynek pár- ', mozott italmennyiség óriás voltáról, elég
ját vagy hozzá hasonlót hiában keresünk j lesz tmlitenünk, hogy Paris ostromzárol- nikai szempontból remekmű, három egybárhol a világon, mely fényt vet e sötét ! tatása alkalmával, midőn hus, kenyér, s az másra hajló bolthajtásból áll, melyek művékörnyezetre, megvilágítja e homályos zugo- I élelmiszerek számtalan faja már fogyatékon szi összevágását a kupola tetejére felmenés
kat s nevet ád az egész arrondissementnek, í vagy elfogyva volt, midőn az éhség az éhest közben láthatni s csodálhatni leginkább.
mely rajta: a Gobelins hires szövet- s szőnyeg-j tisztátalan állatok megevésére kényszerité, Az alsó kupola nagy nyilassal végződik a
gyárán kivül nem sok nevezetességet mu- j az ökörhust lóhus, ezt macska, sőt egér s templom belseje felé, melyen át a második
tat fel, — az igaz, hogy ez az egy is elég patkány váltotta fel, Parisnak még mindig kupola gyönyörű freskója tekint alá a mevolt bora, s nem is volt arról szó, hogy fo- sés magasból oly természethiven, az arágyatékán volna, pedig ki a párisit ismeri, nyoknak oly kitűnő figyelembe vételével,
kénytelen bevallani, hogy legalább egy üveg hogy az ember azt hiszi első pillanatra, hogy
-lvész a gobelin - szőnyegek híres gyára, vin ordinaire vagy Macon oly annyira élet- a„Szt. Genovéva Apotheosisa" Grostól, nem
mely a sévres-i porezellán-gyárral együtt a szükségletét képezi, mint akár a hus, akár is festmény, hanem maga a hus és vérrel
franczia müipar szemfénye, a páratlan fran- a kenyér, vagy a magyar embernek a pipa biró valóság; a világitást alólról láthatlan
czia ízlésnek világra szóló bizonysága. A s káromkodás; oly kevéssé hajlandó diner- oldalablakok eszközlik s jól intézett fényüklegrondább s a legalsóbb néposztálytól lakott jét bor nélkül költeni el, hogy talán képes kel a hatást még inkább emelik. Legfelül a
szűk Rue Mouffetardban emelkedik e gyár, inkább nem enni semmit, mint valami- felső kupola s ennek tetején az úgynevezett
a la Biévre patakja felett. Eredetét s nevét hez nem inni. A párisi központi borraktár- lámpa (lanterne) tetőzik be — messze kiemela gazdag Gobelin családtól nyerte, mely- ban rendes viszonyok közt készletben levő kedve Paris háztengeréböl — St. Geneviéve
nek e helyen a 15-ik században festő-gyára bormennyiség egy millió litre-re megy, nem templomát. E magasból felséges kilátás nyívolt; ezzel utódaik szőnyegszövődét kapcsol- számítva e mennyiségbe a pálinka s egyéb lik Paris alant elterülő házaira s a különben
tak össze, s már al7-ik században oly hirre szeszes italokból felhalmozott készletet. is emelkedettebb helyen 300 láb magasra
tudták emelni, hogy XIV. Lajos nagy mi- Legjelesebb tulajdonsága e pinezéknek az, kiemelkedő pontról akadálytalanul végig
nisztere, Colbert, kinek a hazai kereskedés hogy átalában tiszta, hamisítatlan bort tekinthetni a világvárosra, mely a városok
és ipar emelése annyira szivén feküdt, 1672- bocsátanak a piaczra, mi maguknak a gaz- közt nem kevésbbé magaslik ki, mint a
ben az állam számára megvásárolta s első dáknak s kereskedőknek jól fölfogott érde- Pantheon magas kupolájával és — hisz ezt
igazgatójául a nagy festőt, Lebrunt tette. kén kívül, a kitűnő rendőri felügyeletnek majdnem elfelejtök: mély sírboltjával. Ezt
hirdeti az oszlopsoron nyugvó homlokzaEnnek hires szövetrajza, mely a „négy év- érdeme.
tot
díszítő hatalmas dombormü, a nagy
szak"-ot ábrázolja, ma is a művészet éneméVegyünk búcsút a borcsarnoktól, hagymester
Dávid vésőjének teremtménye, mely
nek legelső termékei közé tartozik. Az juk el Bacchus ez országát, üljünk léghaközépen
a haza jelképes női alakját ábráállam eleinte spekulatív s kereskedési ezé- jóra (ez Parisban ugy is divat volt nemrég)
zolja,
amint
jutalmakat, diadalmi koszorúlokra dolgoztatott, de az üzlet ily irányban s nézzünk szét az Arrondissement du Pannem fizetvén ki magát, a gyártást az udvar theon alattunk elterülő házcsoportjaira; kat nyújt körűié csoportosuló fiainak, kik
szükségleteire s idegen udvaroknak teendő szemünk két imposans kupolán fog meg- erkölcsi vagy szellemi tekintetben kitűntek.
ajándékozásokra szoritá. X. Károly e gyár- akadni: egyik a Val de Gráce, másik a Itt van a harezosok közt Bonaparte táborral egyesité a Medici Mária által 1604-ben Pantheon kupolája, mindkettő kitűnő müve nok alakja, biztos lépéssel előzve meg tárhason czélokra alapított Manufacture royale egy építészeti iránynak, mely több termé- sait a nyújtott babérkoszorú elérésében. A
de la Savonnerie-gyárat, hol ma a hivatalo- szetes ösztönnel, mint öntudatos tanul- dombormü alatt a felírás: „Aux gra-nds
san „artiste"-oknak (művész) nevezett mun- mánynyal tért vissza az ókor klasszikus pél- hommes la patrie reconnaisante" („Nagy
férfiaknak aháláshaza"), mely a „Pantheon"
kások dolgoznak ama páratlan szépségű dányaihoz.
névnek magyarázatául s azon jelesek legszőnyegeken, melyek némelyikének előállíA Val de Gráce alapkövét XIV. Lajos szebb siriratául szolgálhat, kik sírboltjában
tási ára 60—150,000 frank, s melyek az rakta le hét éves korában, az ily nevű apát1867-ki párisi világkiállitáson is annyira ság szintén neki köszönvén lételét, a meny- aluszszák az örök álmot, mig szellemök
felülmúlták összes konkurrens társaikat. E nyiben azt anyja Ausztriai Anna születésé- tündökölve világit messze századokra. Mért
városrészben megemlíthetőraégaSalpetriéi^e nek emlékére alapitá. Az építés tervezője emlitenök Lagrange, Lannes, Soufflet neveit,
kóroda, eredetileg fegyvertárnak építve, ma s megkezdője az idösb Mansard építész mért sorolnánk elé néhányat azok közül,
Európának legnagyobb kórháza, melyben volt, Lemerciér folytatta, le Duc és Duval kiket jól végzett szolgálatok jutalmául na4500 beteg, köztük 1340 tébolyodott nő ré- bevégezték e nagyszerű müvet, mely belse- póleoni kegy juttatott e legfőbb kitünteszesül ápolásban ; 45 mellék épületével jében is a leghíresebb mesterek remekeit tésre, melyért hazafinak szive feldoboghat.
Ott fénylik két név s fényével elárasztja a
valóságos kis külön városrészt képez.
tartalmazza. Érdekes e templomról tudni világot, regenerálja az emberiséget, újjá
A Jardin des Plantes északi oldalán terül azt, hogy ide temették a Bourbonok sziveit, alkotja az államot s a társadalmat: ott van
el Paris borpiacza s Francziaország legelső mig a test többi része St.-Denisbe vándo- Rousseau és Voltaire — ott nyugosznak a
borraktára: a Halle aux Vins, melybe, mint rolt. Sokról közülök talán nem tudta, vagy szent poroka Pantheon alatt, s ha egyéb nem,
a szabad kikötőkbe, vámmentesen szállítják nem is hihette volna az ember, hogy szive csak e két szerény koporsó is elég lenne
a borokat, sigy vihetik ki innen a tartomá- ; van, ha a Val de Gráceba nem vitték volna arra, hogy örök fényt áraszs'-on a városra,
nyokba is ; csak az, mi Paris szükségletének I — igy legalább anatómiai szempontból melynek kebelében ily porok nyugosznak,
fedezésére a városban adatik el, esik a vám- ! nem lehetett kétségbe vonni. A Val de melynek népét ily szellemek lengik körül.
hivatalnok kíméletlen octroi-ja alá, s innen !1 Gráce a németek lövegeitől aránylag sokat
T. L.
szenvedett, daczára a felette lobogott genfi
magyarázható, hogy a tartományok rende- j keresztnek, mely az apátságból már régebsen nem közvetlenül, hanem a párisi köz-
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Trencsén Tára.
Ama vadregényes szikla-ormokat, melyek a
rohanó Vágfolyam völgyét köritik, számtalan várrom koszoruzza. Ezen ős emlékek legnevezetesebbike kétségkivül, nemcsak kiváló történelmi
múltja és a többit meghaladó erőditményi nagysága és fontossága miatt, hanem regényes nagyszerűségénél fogva is Trencsén vára, molynek
rajzát Ligeti olajfestménye után sikerült metszvényben veszik itt olvasóink.
A Vág völgyén fölfelé haladva, Beczkón túl
kitágul a szilaj folyam völgye, melynek szélein a
hegyek mindinkább nagyszerű alakot öltenek,
mig Kosztolna helységnél már magas, meredek
sziklán büszkén tűnik föl az erős, hatalmas királyi vár, messzeható hírére még romjaiban is
annyival jogosultabb igényekkel, mert régiség,
nagyság és erő tekintetében vele az ország kevés
hasonló váromladványa mérkőzhetik. Eredetét a
római korban Tcrentius no vével szeretik összekapcsolni; minket történelmünk atyja, a névtelen
jegyző hitelesen biztosit, hogy őseink a honfoglalás korában már készen találták Trencsén várát,
mely hóditmánvuk egyik végőrségét képezte, és
az egész vármegye székhelyéül lőn megállapítva.
Ettől kezdve történelmünk minden korsza-

tos viszontagságok mellett is megmaradt annak
birtokában az utolsó Illésházj-ig , kitől legvégre,
vétel utján szállott 1835-bon b. Sina Györgyre, a
hozzá tartozó nagy uradalommal együtt.
Viszontagságait, mig az Illésházyak kezében
volt, nem akarjuk részletesen fejteni. Csak azt
emiitjük, hogy a múlt század közepén, az örökösödési háború kitörésekor, 1742-ben, Mária Terézia királyasszony rendeletére Trenesénvárának
gyöngébb déli oldala a felső sziklagerinczen jelentékeny erődítést nyert, s a háború esélyeivel
szemben fontos pontnak tekintetvén, császári
őrséggel rakatott meg. De 1782-ben elveszte a
császári katonai őrséget. Még ekkor teljes erejében
állott. De 8 év múlva, 1790. június l-jén egy
pusztító tűzvész a végső csapást mérte ez ősi emlékre, megrongálván erőditvényeit, melyek többé
helyre sem állíttattak. Azóta mindinkább pusztuló
rommá változott a hajdan oly erős vár.
Képünk mai állapotában tünteti fel a történelmi nagyság ez egykor oly büszke emlékkövét.
A várkapun kívül, de még védmüvekkel körülfogva, hegy közepén áll a régi anyatemplom,
melynek birtoka fölött egykoron a katholikusok
és evangélikusok versengettek. Ennek történelmi
nevezetessége, egy oldalkápolnában rostélyzattal
elzárva, az Illésházyak sírboltja, hol a többi emlékek közt Illésházy Györgynek életnagyságu ala-

gosságot nyertünk. És mégis, állítani merem,
hogy Paris most, bukásában volt legnagyobb.
Erdélynek van nem egészen két millió lakosa.
Már most képzelje el akárki is ezt az egész Erdélyt egy roppant városba bezárva, melyből senki
ki nem jöhet, mely csak madarak utján közlekedhotik a külvilággal, mely élelemmel ellátva nincs,
mivel ily borzasztó szám egy nap alatt is tömérdeket elfogyaszt s a kellő élelmet beszerezni idő nem
volt, képzelje, mondom valaki egész Erdélyt ily
állapotban hónapokon keresztül, a nélkül, hogy a
társadalmi rend bárminemű megzavarására valaki
gondolna, mert ily gondolat egyenlő a hazaárulással.
Pedig igy volt Paris, a lázas vérü, élénk képzeletü, lelkesedésre, kihágásokra és féktelenségre
oly végtelen hajlandó kedélyü Paris, éhezve, fagyban, egy nagy börtönbe zárva, ágyuk torka előtt
— nyugodtan, méltóságteljesen, mint egy istenszobor.
Meglátni a halált, nézni, mint közelit nap nap
után, mindig egy-egy lépéssel közelebb látni, mint
nyújtja ki lassan karját felénk s érezni csontkezének fordítását torkunkon: és mindezt hideg vérrel,
nyugottan, — haldokló szemmel és merészen tekinteni a halál szemüregébe: ez a valódi hősiesség.
A ki ezt meg tudja tenni, az a valódi hős és nem
a kit a harezmezőn egy véletlen golyó szivén talál.

mikor egy porosz gránát süvöltve közéjök csap és
sistergő csattanással robban szét közöttük. Több
ember megsebesül, nők kartácsdarabtól találtatva
esnek el, egy gyermek ijedten rejti arczát megrémült anyja ölébe. Pusztulás halálos veszély mindenütt, s még az „örök nyugalom" is örökké nyugtalanítva van s nem tudhatja senki, hogy a ki a
temető felé indul, maga lábán jut-c oda, vagy
mások viszik ki.
Iszonyú lehetett a nyomor az ostrom végnapjaiban. Borzad az ember, h i végig tekint azokon a

fűtöttek, a szegények középületekbe jártak melegedni. De végre a fütőszer itt is elfogyott.
És akkor a végszükség arra kényszerité a
nyomorultakat, hogy neki menjenek a Páris-melléki gyönyörű ültetvényeknek, mulató erdőknek s
azokat a fákat, melyek évek hosszú során át
minden egyes darab külön gonddal volt nevelve,
pusztitsák, szekérre rakják és fűtsenek vele.Második képünk egy ily jelenetet ábrázol.
A lakosságnak éhezni, fázni kellett. Etelekkel élni, melyekre undor gondolni is, s a fagy ellen

adomák és jellemvonások a skót
életből.
— Dean Kamsay könyve. —
(Folytatás.)

Castle Grantban folyt a vendégség, s ott álldogált két férfi cseléd az ebédlő terem ajtajánál,
hogy a vendégeket egyenként hálószobáikba vigyék. Azonban néhányan ezek közül, akár avatottságuk, akár erősebb természetük következtében,
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Trencsén vára. — (Ligeti "olajfestménye után Keleti Gusztáv.)

kán át szerepelt Trencsén vára. Az Árpád királyok korszakának olső századában háromszor állitá
meg falai erejével a hazánkra betörő ellenséget:
Salamon és nagybátyjai viszályakor, az azt felhasználni akaró Vratizlav cseh fejedelmet; majd
Ottó morvái őrgrófot, s végre Svatopluk cseh
fejedelmet, V. Henrik császár szövetségesét. A
tatárjáráskor is megkimélve maradt.
Trencsén eddig királyi vár volt. A XIII.
század második felében már a hatalmas Csák
nemzetség birtokában találjuk; s e nemzetségből
származott a hires Máté nádor, Kóbert király
hatalmas ellenfele, ki Trencsénből felső Magyarország nagyobb részének parancsolt. Halálával
ismét a koronára szállt vissza Trencsén vára _s
Nagy Lajos király gyakran időzött falai közt. Ö
uralkodása végéveiben Bebek Györgynek adományozta, de már Mária királynő ismét bírta a
várat; s ezontul még két nemzedéken át volt királynői birtok: Czilley Borbáláé s Albert nejéé,
Erzsébet királynőé.
A Hunyadiak korszakában, miután a nagy
kormányzó ^ s fia a nagy király is birták, ez
utóbbi a Zápolyáknak adományozta. De Ferdinánd király, birtokába ejtvén azt, a Thurzóknak adta.
Még néhányszor változtatott birtokost, mig a
XVI. század végén Illésházy István főkomornokmester kezére került, kinek nemzetsége vált-iza-

Az ily embernek szobrot kellene emelni!
bástrom-szobra, neje Thurzó Ilona által állitva,
mint a szobrászat sikerültebb műveinek egyike,
S mivé magasztosul ezen, egyeseknél is ritka,
megtekintést s figyelmet érdemel.
csodálatra kényszerítő hősiesség, ha egy óriás
város elmondhatja magáról: „nekem két millió
gyermekem van ilyen!"
És Paris elmondhatja ezt. A közelebbi ostrom
Paris ostroma.
története ezer meg ezer esetet fog feljegyezni, meKarthágó nem akkor volt a legnagyobb, mi- lyeknek mindegyike evangyeliomnál ékesebben
kor az ismert világ minden tájaira szétrajzottak fogja hirdetni, mi nagy, mi dicső volt e nép az ő
úszó városai s hirdetek küldőjük hatalmát és dicső- rongyaiban, nyomorában, haldoklása a közepette.
ségét : de akkor, midőn féríiai városuk élő védfaA vakmerő „gamin," az utczagyermek, ki egy
laként kiállottak Scipio Africanus testudói és lecsapott bomba füstölgő kanóczát lopja ki, a beteg
faltörő ballistái elé, a nők pedig levágták hajukat nő, ki csatába menő férje táskájába csempészi az
s húrt fontak belőle a haza védőinek nyilaira. Igon, utolsó falat kenyeret, a kis fiu, ki öngyilkos tottre
Karthágó nem hatalma tetőpontján, de bukásában szánja magát, mert nem találták elég erősnek, hogy
volt legnagyobb.
ütközetbe vigyék, a koldus, ki apjává szegődik
Nem hiába, hogy e romokon ontá Márius leg- az elesettek árváinak: oh ezek mind hősök, méltók, hogy Homérjok akadjon!
keservesebb könyeit.
Mai nagy képünk egyiket ábrázolja azon jeJeles történészek állítják, hogy a történelem
egy-egy kiválóbb mozzanatai évezredek múlva leneteknek, melyek megdöbbentik még azt is,
megszoktak ismétlődni, s igy leli párját Nagy a ki csak papiron látja, de a milyenhez hasonlókat
Sándor Napóleonban, a vandalok hadjárata a ta- mindennap lehetett volna látni Paris utczáin, s a
tárokéban, Leonides halála a Zrínyiében és Kar- miket a párisiak végre oly közönyösen vettek mint
thago — Parisban.
mi egy elcsúszást a járdákon.
Egy nemzeti gárdista gyermekét kisérik örök
Paris nagy volt XIV. Lajos óta mindig.
Költők, tudomány, művészet, kereskedés, hadve- nyugalomra. Az apa fegyverrel kezében kiséri
zérek, ipar hirdették dicsőségét, nagyságát, ő volt gyermeke koporsóját, a temetési kiséret csöndesen
a világ ragyogó napja, melytől meleget és vilá- halad az utczán a Mont Parnasse temető felé: a

Porosz bomba lecsapása Parisban a mont-parnasse-i temető elött.
jelentéseken, a melyek p a r ; s élelmezéséről emlékeznek. Pedig nem egyedül az éhség volt az, a mi a
szegény lakosság életét oly keserűvé tette. Volt
még egy más körülmény is, méltó szövetsége az
éhenhalás rémének: a fagy. Ember-emlékezet óta
nem volt oly hideg tél, mint az idén. S Paris védői, ha a várhatott ostrom hírére gondoskodtak is,
a mennyire lehetett, élelmi szerekről, de fütefszerekről: fáról, kőszénről mar a szállítási eszközök
hiánya miatt nem gondoskodhattak kellő mennyiségben. Deczember elején már csak a vagyonosak

oly pusztításhoz folyamodni, mely évtizedek múlva
se lesz kipótolható, s melynek átgondolásától elszorul az ember szive.
Oh ezek ugyanazt tevék a mit Karthágó
gyermekei.
Ah, a nap akkor legszebb, mikor leáldozik!
Paris leáldozik. De éjjele nem tarthat soká.
Megérkezik a hajnal, a leáldozott nap fölkel újra
és lesz szebb, ragyogóbb, molegitőbb, mint valaha
volt.

fel tudtak sétálni saját lábukon, s visszautasiták a
felajánlott segélyt. A cselédek bámulva néztek
egymásra, s némi botránkozással mondák: „bizony , az idők szomorúan megváltoztak Castle
Grantban, mikor már a gentlemanek saját lábukon
képesek aludni menni."
Elég ügyes ivó-anekdota a következő is. Egy
igen fösvény agg kisasszony felfogadta John Colguhount, hogy kaszálja le a füvet a kert oldalon,
nagyon a lelkére kötvén, hogy csak jól tövön vágja,
mert a fűből egy hüvelyk az alján többet ér, mint
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— Magyarország összes népessége (13.219,350
kettő a tetején. Elvégezvén John a munkát, még a vén kocsis történetében, a ki egy előkelő úrpedig egészen a kisasszony kedve szerint, ez kivetto hölgynél szolgált, annyi terhet és kellemetlenséget lélek) hivatása és foglalkozása szerint következőa whiskys üveget, meg egy lefelé karcsúsodé boros csinálva a háznál, a mennyire csak őt helyzete leg csoportosul; van ugyanis:
pap lelkész stb. 17,515; közhivatalnok (megpoharat, 's azt félig megtölté. De John ravaszul feljogositá. Végre az úrnő szépen tudtára adta
pislogva monda neki: „Tele csak asszonyom, mert neki, hogy keressen más helyet s hogy távoznia jegyzendő, hogy a gazdaságnál, iparnál stb. fogez nem olyan mint a fű s egy hüvelyk ennek a te- kell. Do az egyetlen elégtétel a mit a kocsistól lalkozó állíimhivatalnokok az illető rovatokban
nyert, annak nyugodt felelete volt: „Nem, nem, fordulnak elő; átalában pedig a rovatok az annak
tején többet ér, mint kettő az alján."
Do a legfurcsább adoma az ivásról, a mely nagyságos asszonyom; én vittem önt monnyegző- idején kiadott utasítás értelmében töltettek be) és
még most is kereng Skóczia déli részében, a kö- jére, s megvárom azt is, mig sirjába kiviszem." pedig állami 10,740, megyei kerületi stb. 7785,
vetkoző. AGalloway nemes urak nemzedéke hires Még erősebben nyilatkozik ugyanez annak a cse- városi, községi közhivatalnok 12,778; tanár s tavolt vendégszeretetéről, valamintarról is, hogy Doni lédnek a feleletében, ki urától szintén azt a ren- nító 25,222; tanuló 59,362; író 677; művész 10,944:
iwen tudott mértéket tartani. Abban az időben, a deletet hallván, hogy elmehet a háztól, nyugodtan ügyvéd 4634.
Egészségügyi személyzet, és pedig orvos:
mikor még- az utak roszak voltak,s az utazókocsik válaszolá neki: „de hiszen , én el nem megyek.
csaknem ismeretlenek, egy öreg lady ment haza Ha az ur nem tudja megbecsülni a jó cselédet, én 2562, sebész 880, bába 5089, gyógyszerész 1316,
egyéb 3347.
valamelyik esti vendégségből, lóháton, s neje háta megtudom ám a jó helyet."
megett ülvén a nyeregben. Midőn az Urr folyaA föld-és erdőmivelésnél: birtokos 1.631,071,
Természetes, hogy a régibb elkényeztetett
mon keresztülmentek, épen az öböl táján, a hol cselédek sokkal többet megengedtek maguknak haszonbérlő 46,317, tiszt 14,860, éves szolga
az a tengerbe ömlik, az öreg lady lemaradt a uraikkal szemben mint a maiak. A Dee partján 1.331,559, napszámos 1.314,292. — A vadászat és
nyeregből, de a férj nem vette észre, mig haza nem lakott egy urasági vén cseléd, a kit foglalkozása halászatnál 4115. — A bányászat és kohászatnál
ért. Akkor természetesen rögtön embereket kül- miatt „Csajkasnak" neveztek, minthogy a folya- és pedig: birtokos 1250, haszonbérlő 966, tiszt
dött \i39za keresésére, a kik még szerencsésen élet- mon szokta keresztül hordani az urakat, s halász - 1905, munkás 45,248.
ben találták a ladyt, a mint a szájába nyomulni gatni velők. O maga is igen ügyes halász volt, s
Az építészeti és művészeti ipornál, és pedig :
akaró ár ellen a következőleg remonstrált: „Kö- egy alkalommal egy sportstmnt vitt csónakában, önálló vállalkozó 15,399, _ tiszt 1249, munkás
szönöm, egy csöppet sem kerekse hidogen, se mele- a ki kitűnő szerencsével halászott, s minden fogott 40,687. — A fém-, kő- és faipnrágaknál, és pedig:
gen." (A whiskyt mind forró, mind hideg vizzel hal után egyet húzott pálinkás butykosából a önálló vállalkozó 68,123, tiszt 2049, munkás.
egyaránt iszszák.)
nélkül, hogy Csajkást megkinálta volna. Az öreg- 86,690.
A vegyészeti, élelmezési és dohányezikkek
Az iváson kivül egy másik kedvencz-foglal- ben tán a foglalkozási féltékenység is felébredt,
kozása volt[a régi nemzedéknek a tubákolás, a mely meg az utóbbi dolog is bántotta, s egyszer csak termelésénél, és pedig: önálló vállalkozó 29,876,
ép oly mindennapi szükséggé vált nálok, mint a falat parthoz hajtja a csónakot, összeszedi a halászó tiszt 2000, munkás 44,580.
A szövőiparnál, és pedig: önálló vállalkozó
kenyér. Egyszer egy erős hózivatar a skót felföl- eszközöket s indul szó nélkül haza felé. Társa egydön, mely több héten át tartott, megszakitottmin- j átalában nem lévén még a mulatsággal megelé- 45,751, tiszt 866, munkás 42,990. — A bőr-, paden közlekedést a szomszéd vendéglők között, s a gedve, utána kiáltott, s parancsold neki, hogy pírgyártás és egyéb iparágaknál, és pedig: önálló
tubák-tartók mindenütt kiürültek. Akkor min- jöjjön vissza. De a megsértett Csajkás csak ar.y- vállalkozó 78,185, 1745, munkás 77,897.
denki a szomszédját próbálta meg, de sikertelenül, nyit felelt vissza neki: „Nem a'; a kik magukban
A nem közvetlen termelő foglalkozásnál, es
s igy elkezdődött a tubák utáni epedés, melyről isznak, csak halászszanak is maguk."
pedig: önálló vállalkozó 30,896, tiszt 1246, muncsak annak a nagy pipás embernek lehet fogalma,
Egy másik vén cseléd egymaga szolgált fel kás 28,040.
a kinek esetleg minden dohánya elfogyott. A falu egy meglehetős nagy ebédlő társaságnál; s a kérés
A kereskedelemnél, és pedig: önálló vállallelkésze szintén a szerencsétlenek között volt, s egy vagy más után a társaság különböző tagjaitól kozó 53,855, tiszt 6031, munkás 34,746. — A
az ohajtozás oly erős volt benne, hogy képtelen oly sürüvé és olyan hangossá lőn, hogy az örog szállító vállalatoknál, és pedig: önálló vállalkozó
volt a predikáczióra készülni, s nem találta helyét. egészen megzavarodva elveszte türelmét és nyu- 6943, tiszt 4775, munkás 14,029. — A pénz és
Mint végső segélyforráshoz, elküldte az ogyházfit a godtságát. Végre méltatlankodásának a következő hitelintézeteknél 2259.
szomszéd korcsmába, de az ugy jött vissza, a hogy szavakban nyitott utat, az egész társasághoz forHáztulajdonos35,723,járadéktulsijdonos 38,650.
elment. ,,No, John, mit csináljunk?" volt a papnak dulva : „Csak ordítsanak mind egyszerre, igy lehet
személyes
szolgálatot teljesítő 1.105,910.
pathetikus fölkiáltása. John megrázta fejét, mint- az urukat legjobban szolgálni."
Bizonyos
foglalkozás nélküli egyén és pedig
egy azt jelezve, hogy ő nem tudja, amidőn hirteEgy öreg lady ismerte már vén és elkényez- 14éven felül: férfi 236,730, nő 2.118,625; 14évig
len elfutott, mintha valami uj eszme ragadta volna totett szolgájának rósz szokását, s mikor valami
meg. Néhány perez múlva jön vissza kezében a tu- ezédulát gyorsan akart helyére eljuttatni, ki- fiu 2.167,568, leány 2.240,803.
— Könnyebb áttekintés végett ezon fogl: !bákkal, s a papra rákiáltva: „hae!" A pap először nyitá azt előtte és fölolvasá tartalmát, hozzá tekozási
nemek külön csoportokba is foglaltattak, s
is egy hosszú mély szippantást tett belőlo, s csak vén: „No Andrew most már tudod, hogy mi van
azután kérdé: „Hol vetted?" ,.AÍegseportcm a pul- benne; aztán ne állj meg az útban azt fclnyito- kimutattatnak megyék és városok, szám és százalékok szerint a népszámlálási főmunkában. E
pitust!" volt John kifejező válasza. A mitubákot gatni, hanem vidd egyenesen, a hova szól."
csoportok országos összegei a következők: Az
a pap vasárnaponként a pulpituson elszórt, annak
(Folyt, kövotk.)
őstermelésnél (föld- és erdőmivolés, vadászat, hamost jó hasznát vette.
lászat, bányászat) van birtokos és haszonbérlő
Sajátságosán kedves képet ad a múlt évtize1.679,604, tiszt és munkás 2.711,979, együtt
dekből a cselédek és urak -viszonya egymáshoz. E
4.391,583;
— ipar és kézmünél: önálló vállalkozz
Magyarország népessége.
részben a legtöbb skót családban igen nagy fami268,230, munkás 330,039, együtt 598,269; — keliaritás uralkodott a kettő között, a melynek okát
A népszámlálás vezetésével megbízott statisz- reskedésnél: önálló vállalkozó 60,798, tiszt és
könnyű megérteni. Azon időknek egyszerű élet- tikai osztály közelebb közzétett jelentése szorint j munkás 61,840, együtt 122,638; — értelmiségi
módja, mely fölöslegessé tette a szertartás és eti- 1869-ik decz. 31-én volt:
keresetű (pap, hivatalnok, tanár, ügyvéd, orvos,
íjiiette különböző módjait; a visszavonult és folyművész, stb.) 162,851; — birtok után élő (ház- és
férfi
nö
összesen
vást egyforma háztartás, a melyben alig volt egy Magyarországon
5.499,462 5.618,161 11.116,623 járadéktulajdonos) 74,373; — személyes szolgálatot
egész emberéleten át változtatás, s éhez még a skót Erdélyben . .
1 051,145 1.050,582
2.101,727 teljesítő (cseléd, hivatalszolga, stb.) 1.105,910; —
remzeti jellemben gyökerező szabad, őszinte, terEgyütt . . 6.550,007 6.668,743 13.219,350 bizonyos foglalkozás nélküli 14 éves koron felül
mészetes, formalitásokat nem szerető módja a
A fentérintett napon az országban jelon volt 2.355,355, — 14 éves korig 4.408,371, együtt
társalgásnak: mindez elég közelivé tette a vinépesség
hitfelekezete szerint következőleg oszlik 6.763,726.
szonyt a gazdák és cselédek között. S ha elgondoljuk, hogy a cseléd jókor a családba jutott, s el. Van ugyanis:
Magyarorsz. Erdélyben
összesen
tívet év után töltött el ugyanazon emberek közt!
A Kisfalitdy-társaság köziüése.
0.884,472
263,769
6.148,241
O mnga megvénül, s az ura ott előtte lesz emberré, római kath
görög kath
981,304
596.502
1.577,806
férjjé, családapává. A vén cseléd nem felejti el örmény kath. . . .
Kisfaludy Károly születése napján^ február
* 842
i,V20
4,962
midőn ura még gyermek volt s aző hátán lovagolt, görög "keleti . . . . 1.140,993
652,945
1.793,938 5-én tartja rendesen évi közülését a nevét_visolő
s ő hozzá fordult segítségért bármely bajában a örmény keleti . . .
223
224
447 társaság. Most két éve, e napra virradó éjjel az
209,080
1.081,753 akadémia palotájának födele kigyuladt s félszárhalászatnál, vagy a nyulak körül, vagy a ponyvái, evang." ágostai . . . 872,673
2.013,545 nyon elégett; e miatt az ülést el kellett halasztani.
vagy mikor iskolába kellett menni. Az ogész csa- cvang. b e l v é t . . . . 1.717,085 296,460
unitárius
788
53,539
54.327
lád tudja, hogy mennyire ragaszkodó az öreg, és más kereszty. fel. . .
2,407
223
2,630 Az idén sokkal nagyobb kár esett az akadémián,
senki se szeret hozzá keményen beszélni. Ö egy izraelita . " . . . .
516,658
24,848
541,506 mely a Kisfaludy - társaság nagylelkű szállás178
17
195 adója, oly kár, moly e társaságot is ép oly érzékeprivilegizált ember, a ki néha teherré válik , de a más nem kereszty. . .
kinek a helyzete annyira szilárd a családban, hogy
Ü33zesen . . . 11.117,623 2.101,727 13.219,350' nyen s közvetlenül érintette, mint az akadémiát.
a tőlo való megszabadulás szinte lehetetlen. Az
Ugyanezen népességnek műveltségi állapota Épen fobr. 5-én feküdt a gyászravatalon b. Eötöreg Mi\ Erskincnek volt egy ilyen szabású vén következő számokból derül ki:
vös József az akadémia elnöke, a Kisfaludy-társacselédje, kinek társalgási hangja és követelései
Magyarországon csak olvasni tud: 383,940 ságnak is 1838 óta egyik legfőbbdisze és 1860—66
regota terhéro voltak az urnák. Epon azon gon- férfi, 811,490 nő. Erdélyben 33,938 férfi, 53,372 években egyszersmind elnöke is. A pótolhatlan
gy
dolkodott, hogy miként szabaduljon meg tőle, nő.Összesen csnk olvasni tud 417,888 férfi, 864,871 veszteség eléggé
indokolta a kitűzött ülésnek egy
veszteség
gg
gy
veszteség eléggé
midőn vele együtt sétálván a mezőkön, az ur fel- ,nő. = 1.282,750.
héttel
Igy az febr. 12-én tartatott
h é l elhalasztását.
lhlzá
kiáltott: „Ott szalad egy nyúl!" Andrew arra!
Magyarországon olvasni-irni tud: 2.020,590
felé nézett és hidegen válaszold: „ilicsoda beszéd i férfi, 1.285,400 nó\Erdélyben 191,345 férfi, 9(5,140 mog. Daczára a gyakori klfakadásoknak, melyekez, mikor az ürge." Az ur egészen haragba jőve, i nő. Összesen irni olvasni tud: 2.211,935 férfi, kef bizonyos lapok a Kisf'aludy-társaság működését kisérni szokták, a jelen ülés is megmutatta,
most egyenesen megmondd neki, hogy el kell vál- | 1.381,540 nő = 3.593,475.
hogy
e társaság bírja a közönség rokonszenvét átaniok. Azonban a sok esztendőknek kipróbált cse- j
Magyarországon
sem
olvasni,
sem
irni
nem
lában
s különösen a közönség azon két alkatrészét,
lédje, nem is álmodván lehetőségéről annak, hogy I
ií bocsáttatnék el, ártatlanul kérdé: „Ugyan uram, tud: 3.094,891 férfi, 3.521.293 nő. Erdélyben mely a költészet iránt legfogékonyabb, t. i. a hölgyhova készül menni ? higyjo cl, esak legjobb dolga 825,802 férfi, 901,070 nő. Összesen sem olvasni, világét és az ifjúságét. Az akadémia nagy dísztelesz itthon." Föltette, hogyha kettőjük közül sem irni nem tud 3.920,753 férfi, 4.422,363 nő. remének tágas karzata, sőt a terein első széksora
is, hölgyekkel telt meg, a terem többi része férvalakinek el kell távoznia a régi helyről', az a gaz- = 8.343,116.
Mesjogy
zenélő,
hogy
a
sem
olvasni,
sem
irni
fiakkal, túlnyomólag az ifjúságból.
da ja lesz.
nem tudók szimában bennfoglaltatnak a gyermePontban tíz órakor' (a betegeskedő elnök
Kemény Zs. helyett) a másodelnök Toldy Ferencz
' • Hasonló helyhez való ragaszkodás nyilatkozik kek is.
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nyitotta meg az ülést. Elnöki beszédében a mlvelt akarjuk önöket meglátogatni: bizonyosak vagyunk csak holt kincs volt volna e pillanatig, midőn az
olasz napfény első sugarában életre kelt. Belvilánépek szellemi solidaritását hangsúlyozta, melyet benne, hogy otthon találjuk."
gának
egész költői ereje feltárult, föléledett, most
Ezután
elősorolván
a
társaság
egyéb
munkülönösen irodalmaik által tartanak fenn; s rámutatván a külföld azon költői romekeire, melyeket kálkoiását, beszéde végén meleg szavakkal for- már tüzes hévvel folytak tanulmányai, s tanulirodalmunk, főkép a Kisfaludy-társaság közvetí- dult Toldy Ferenczhez, ki ez évben éri meg írói mányait rohmios sebességgel nyomban követte a
tése által átvett, a magyar Shakespeare-re, működése 53 éves jubileumit. Greguss szavait a siker, a sikert a hír, a hirt a tömeges megbízás, s
Moliére-kezdeményeinkre, Puskin Anyeginjére, a szeretet és tisztelet heve hatotta át azon férfiú a megbízások ostromát a dús jövedelem."
Markó műveit Keleti következőleg jellemzé :
Nibelung-énekre, Frithjof-mondára, Calderon és iránt, ki őt is az irodalomba bevezette s buzditotta,
kinek
halhatatlan
érdeme,
hogy
irodalmunk
múlt„Minden
műve egy-egy revélatio, minden festMoreto vígjátékaira, a Luziadára, igy folytata:
„Mindezekkel kivétel nélkül büszkén léphe- ját megnépesitette. Éljen soká, kívánjuk mi is, ményében a természetet amaz idylli, békés, ünnetünk a művelt világ elébe, s mondhatjuk: íme a hogy nagy müvét: a magyar irodalom történetét, pios jellemében tünteti elénk, melynek elringató
nyelv, mely képes minden népok, korok és mű- melyre annyi becses anyagot hordott Ö3sze, telje- nemes költészte olykor az epikai nagyság fokáig
emelkedik. Ugyanazon költői derült alaphangulafajok müveit, szellemben, hangban és formában, sen befejezve hagyhassa hátra nemzetének!
Greguss előadása után megkezdőitek a ron- tot bámulatos következetességgel, egyúttal kifogyhíven, hathatósan és szépen megszólaltatni!
„íme a nemzet, mely a világ nagy szellemei- dos előadások. Első ezek közt Keleti Gusztáv mű- hatatlanul bő változatban tolmácsolja műveinek
vel társalkodni szeret; melynek érzéke és ízlése vészi jellemrajza volt id. Markó Károlyról, a hír- túlnyomó számában, s mintha a fénv és meleg nevan, érezni és kedvelni, mit az emberi szellem, neves tájfestőrol, kinek jellemzéséro senki sem továbbját is ke veseiné, nem ritkán magát a sugárzó
nagyot és szépet alkotott. íme a kelet népe, mely lehot hivatottabb nálunk, mint Keleti, ki maga is napkarikát is merészen oda festi az égboltozatra.
„Holdvilágos méla tájképet alig, téli tájképet
gondviselésszerü behelyezkodése által e földre, a jeles táj festő, s mint az ecsettel, oly jól tud bánni a
gyermekkori
zsengéjén kivül nem ismerünk tőle.
középkorban védfala lett Nyugot-Európának a műbirálói tollal is. Felolvasásából, mely a halk
A
zivatart
is
csak
elvonulóban festi, győzelmesen
olvasás
miatt
kissé
hosszabban
tartott,
mint
óhajbyzantismus s a bizanti, erkölcsileg megvesztegetett, babonás és állványos polgárisodás ellen; tandó lett volna, de mely olvasva még sokkal job- kitörő napfény mellett, vagy ugy, hogy az eső ázvédfala utóbb a kelet romboló hatalma ellen; véd- ban fogja ér Jekelni a közönséget, meg nem tagad- tatta táj fölé egész ragyogó szinpompájában hajlik
fala tán jövőben az északi byzantismus ellen — hatjuk magunktól, hogy egy pár érJekesb részle- át a kiengesztelést hirdető fényes szivárvány.
ekkép köszönve meg a nyugatnak kultúráját, me- tet ne közölj ünk:
„Amely erdő templomszerü magányát, a lomblyet Géza és István csodálatosan bölcs politikájuk
„Találgatásra vagyunk utalva, mihelyt csak sátor alatt terjengő félhomályt — azt, a mit a
folytán onnan vett, s melynek ezer év óta főkép- azt is kutatjuk, hogy mely körülményeknek lehet latin költő oly találólag „frigus opacum"-nak neviselője lett Kelet-Európában. S íme, igy fogja tulajdonítani a gyermek művészi hajlamának föl- vez, fényt és mindig csak fényt szomjazó képzelete
fel missióját most is, igy érzi közösségét e nép ébredését.
már korüli, az árnyék nyirkos mélységét is csak
ma is a nyugattal, ellenére üldözői rágalmainak
„Hasonló kérdésekre sokszor a szülőhely mi- ellentétül használja ott, hol a meleg fény széles
és gúnyainak, kik még ma is ázsiai barbárnak nősége és körülményei vetnek világosságot. Markó áramlatának fokozása végett ki nem kerülheti.
hirdetik a magyart, kit Ázsia jeges síkjaira, Károly Lőcsén született 1790-ben. A természet
„ Atermészetmegdöbbentő nagyszerűsége elől
vagy a Számum forró homokhonába számkivet- iránti fogékonyság atyjától származtatott reá, ki kitér, a tér végtelenségével meg nem küzd soha,
nének, ha az ugy hatalmukban volna, mint a hogy a székely havasok közül átjött és megtelepedett a az ég és föld szenvedélyesen hábox'gó tüneményei
óhajtják."
Szepességen; a gyermek Markó tehát első benyo- számára viszhangja, viszfénye nem volt alkotó ereAzután a társaság másik irányzatos működé- másait a Kárpátok alján, egy bérezés vidék gazdag jének.
sére, a hazai külön nemzetiségek népköltészetének természeteiből morité. Itt hosszura nyúlnak a hó„Szélvészt soha, csak saellőt, hullámtorlatot
a magyarral, s a magyar irodalomnak ama nemze- tömegekkel mindent elborító telek, rövidek a nya- nem, csak csillámló habot, nem rongeteg erdőt, csak
tiség irodalmával való közvotitésére mutatván, rak, ború és derű hatalmas ellentétben és sürün berket és ligetet, nem pusztát, csak virággal hímkövetkező szavakkal végzó nagy hatást tett be- váltakoznak. A párolgó hegyek pillanat alatt fel- zett mezőt, átalában az elemeknek nem pusztító
szédét: „Nemzetünk fenmaradásáról külső es'kö- hővel töltik a szűk völgyeket, a villám mindig hatalmát, csak gyönyörködtetve onyelgő játékát
zök által gondoskodni azok kötelessége, kik az készen áll le-lecsapni a gránitszirtek közé, s mig ecseteli; nem széles vonásokban, hanem a terméország élén állanak: az írói és művészi körök, s kőomladékáikat a völgy talpáig zuhogtatja, ha- szet microcosmosában búvárkodó, s mondhatni dőezek közt e társaság teendői a szellemi, s legkü- talmas dördülése ezerszeres viszhangban végig zsölő részletezés és apróra megfigyelő gyöngéd
lönösben a költészeti téren vannak kijelölve. Ha rengeti a bérczeket. A másik perezben a szél a szom- utánzás modorában.
ezen sikerrel működendünk, e működés is — széd völgybe fújja a zivatart, utána még tisztább,
„Ez édeni tájakat azután, néha meglepően
műveltségünk emelésére irányozva — a nemzet még átlátszóbb lesz a levegő, a mélység még sö- gazdag alakcsoportozatok alkalmazása mellett a
fenntartására fog hatni, s ez öntudatban ragadom tétebb, az ormok fénye még derültebb, a patak keresztyén és ó-görög hitrege patriarchális jelenemeg végül a jelen alkalmat is, társaságunkat s zúgóbb, a fenyvesek illata áthatóbb lesz, s mire a teivel, isteneivel és nemtöivel népesíté legszíve•annak vállalatait nemzetünk hű fiai és leányainak felhő árnya végig suhant a haragos zöld pázsiton, sebben, s e mytholigiai staffage bevégzi a tájkép
erkölcsi és anyagi támogatásába újra meg újra millió harrníitcsöppben ragyog az éltető napfény. ideális, mondhatnám tulviligi jellemét.
ajánlani."
E fény, e szin, ez árnyék és illat, ez a vizbőség,
„Markó vallásosan-költői szelleme , e művéToldy beszéde végeztével Oreguss Ágost, a e csöndes tengerszemek, a nagyszerű magány köze- szeti subjectivitásban tetőzött, s ha sokan modern
társulat buzgó titkára lépett az emelvényre szá- pette hátaim is nyelven szólanak a fiatal kedély- Claudo Lorrainnek nevezik, mi a jogosság namot adni a társaság egy évi működéséről. Mindjárt hüz, az iíju szív szűz érzelmei, az ébredő képzelet gyobb látszatával nevezhetnők őt a tájfestészek
jelentése kezdetén melegen emlékezett meg atársa- mámoros ábrándjai csakhimu* meghitt viszonyba Fiesolejának.
ság nagy halottjáról; s a veszteség, monda, oly lépnek a helyszín költői geniusával, s innen tul
„Fiesole lángoló kedélylyel felülmulhatatlanul
p-yászszal borit, hogy örömünk teljes nem lehet, már csak az alakító tehetség egy szelid intés érc szép angyalokat festett, melyeket ma is bámulméc örvendetes gyarapodásunkon s működésünk van szükség, hogy az embrionicus műszellem tettre nunk kell, de az ő idealismusa s a mienk között
sikerein sem. Majd a föld legmiveltobb nemzetei gerjedjen.
a századok tátongó örvényt zavartak, melyet a
közt dúló rettenetes háborúról emlékezett meg s
„Az ifjú Markó e részben is saját atyja útmu- Tantalusokepedésá vei sem bírunk áthidalni többé."
méltó keserűséggel kelt ki az álmivoltság ellen, tatásával élhetett, ki a mérnöki tuelomány gyaKeleti után lyrai költemények következtek
melylyel korunk oly nagyra van, pedig tulajdon- korlása mellett olykor festészeti kísérletekben is Tóth Kálmántól, „Anyja emlékére," érzéssel irva és
kép „politechnikus barbárság" az csak. Tilta- kedvét találta. A kis Károly már most versenyt érzéssel előadva s tetszéssel fogadva, épen mint
kozzunk, monda, ez ellen! Bár a tiltakozás, mint rajzolgatá atyjával együtt a várakat és sziklákat, Dobsa Lajos végül fölolvasott költeménye, mely
a kisebbség utolsó védsáncza, közvetlen nem ér- az erdő és mező részleteit, de az ily gyermekded hévvel írva, hévvel előadva s szintén tetszéssel
vényesítheti magát, de közvetve szellemi hatása kísérleteknek, habár szűkebb körben meg is bá- fogadva, fejezte be a műsort.
megvan; tiltakozuznk ne csak röppenő szóval, multatnak, komolyabb jelentőséget nem igen szokDe a két vors-olvasó közé esett az ünnepély prohanem főkép példaadó tettel: a társaság, hivatás- tak tulajdonítani. A rajzolgató gyermeket apja grammjának azon száma, mely — ha nem csalódunk
szerű irodalmi munkálkodással, a közönség, ér- Lőcsén, majd Kolozsvárt és Pesten iskoláztatá, — leginkább vonzotta s mindvégig teljesen együtt
deklődéssel, részvéttel e munkásság iránt. S itt hol mérnöki oklevelet nyert, s mint igen fiatal is tartotta a nagy közönséget. Jókai Mór népszerű
áttér a társaság munkálkodására. A mit a már-már mérnök előbb a lublyói kamarai uradalomban, regényirónk „A. magyar Faust" cám alatt állitá
befejezett Shakespeare-ről s a munkába vett Mo- utóbb a rozsnyói püspök szolgálatában lelt alkal- össze a hires Hatvaniról szidó népmondákat. Laliéreről mondott, érdemesnek véljük ide igtani:
mazást. Szabad óráit a megkedvelt festegetés haj- punk olvasói közelebbről ismerték meg a történe„Shakespeare művei, úgymond, annyira be- lamának szenteli, s őzen korából való vizfest- lem, a való Hatvaniját, az erre legilletékesebb
folytak a mai művelt világ szellemi fejlődésére, ményoi közül többet a nemzeti múzeum képtárában Révész Imre tollából. Jókai a monda Hatvanijával
hogy hiányuk bármely nemzet irodalmában lénye- is szemlélhetni. Többnyire gömör- ésszepesmegyei ismertet meg, szeszélyes, humorteljes, eleven előges műveltségi hézag: e hézag betöltése hazánkban vidékek látképei, közbe-közbe egy-egy magasabbra adásban. S Jókai a mily kitűnő iró, oly páratlan
mindenekelőtt Tomori Anasztáznak köszönhető. ezélzó képzeleti táj festmény kezdetleges kísérlete, fölolvasó is. Fölolvasása mindvégig nagy derültOly érdem, mely neve emlékét fönn fogja tartani! melyekben a természet iránti kegyelet, a kivitel- ségben tartotta, olykor hangos kaczajra vilianyozta
,,A legnagyobb tragikus mellett a társaság nek sajátságosán száraz, éles és aprólékosan rész- a közönséget, még azokat is, kik a Hatvani adoelhatározta kiadni a legnagyobb vigjátékirót is, letező modorában nyilvánul. Gondos kivitelükben mák nagyrészét épen Jókai által megírva („AmaMoliéret. Müvei közül már közrebocsátottunk merev szabatosság s a halvány, hideg sz'nezetbe gyar nép adomái"-ban) ismerték. Meg nem állhatötöt; hat, Szász Károly fordításában, kész; a bizonyos komor hangulat vegyül, de valameny- juk, hogy az érdekes felolvasásnak, mely méltó hetöbbire számosan jelentkezik a vállalkozó; a nyiben van egyéni jellem, habár a törekvés szin- lyén az „Üstökös"-ben jelen meg egész terjedelemszellemi munka tehát bizto&'tva volna; sőt felé- vonaláig az avatatlan kéz, az iskolázatlan műérzék I ben, legalább rövid bevezetését ide ne igtassuk.
i
„Ne csak a németek dicsekedjenek vele, hogy
ben biztosítva e munkának dija is, a mennyiben föl nem hatott.
fedezését Orczy Bódog b. a nemzeti színház részé„Markóra ráillik Heine szép verse az északi ' volt nekik olyan hatalmas emberük, mint doktor
ről kitűnő előzékenységgel felajánlotta. S meg fenyvesről, midőn hóleple alatt a sugár pálmaszál- | Faust, akit életében tenyerén hordozott, halála után
vagyunk győződve — fenkölt lelkű irodalombará- ról álmodik, a moly déli forró homokban megváltója ' pedig pokolba vitt az ördög; a mi elég szép kitüntaink sérelma nélkül, nem is lehetünk máskép meg- után cpedez. Rómában, Tivoliban, az albunoi he- \ totés: más szegény ember a maga lábán jár oda.
győződve — hogy a honfiúi buzgóság szaporán gyek között egyszerre csak lehullott szemeiről az | — Nekünk is volt ilyen kitűnő emberünk, akinek
össze fogja teremteni a még födözetlen költségeit. ösztönszeruség hályoga. Erezte, hogy ez az ő ígé-! hírét mi is emlegeti minden ember Debreczenben:
A magyar Moliére-kiadás teljes biztosítására, tisz- retének földje, érezte azt is, hogy ez áldott földet ő doktor Hatvani István.
telt gyülekezet, elegendőnek hiszszük itt nyilvá- van hivatva színekben mogénokelni, megörökíteni. I
„Abba se bizza el magát a német, hogy az
nosan és előro kijelenteni, hogy aláírási iveinkkel Egész fáradozása, tanulmányai, készültsége mintha 1 ördög frakkot visel, mert a hogy egészen hiteles
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adatokkal be tudják bizonyítani, a mi ördögünk
És oly szomorú. . . .
De még ezerszer
Hatvani idejében hosszú kapcsos tógát viselt,
Három ezerszer
a mi ajánlatos öltözet rá nézve a miatt, hogy
A frank háború.
köztudomásúlag hol ludlábat, hol lólábat használ:
Tudod-e rózsám
ez utóbbbit valószínűleg olyankor, mikor nagy
Mi az ebédem?
sár van.
Nem halok éhen. . .
„Még azonfelül az is bizonyos, hogy a mi örÉtelem lóból
dögünk vagy kálvinista, vagy lutheránus; a mi
Italom hóból.
— Ez az ebédem.
ismét nagy triumfus ránk nézve, hogy e szerint
nem orthodox az ördög, és igy nemcsak a mennyTudod-e rózsám
országhoz, hanem a pokolhoz is van már jussunk.
Milyen az ágyam,
Mely ringat lágyan ?
„És mind e tudományt a Hatvani-mondakörnek
Jéghideg kövön
köszönhetjük, mely mind a mai korig teljes fényéTeritett köpöny
ben fentartotta magát; nem homályosittatva el a
— Az az én ágyam.
hitetlenek és ördpgtagadók azon felfogásától, mely
Tudni
óhajtod
szerint Hatvani nem lett volna egyéb egy igen
Milyen halálom?
kitűnő természettudósnál, kinek csodatetteit megSzép harczi halál,
magyarázza a villany, delej és vegytan bámuÉszre sem veszem
latos működése; kinek prófétai tehetsége nagy
A földre esem
S jó kardom alám.
világismeretén alapult; garabonczássága a légtüneményettan mély ismerete volt; emberösszerakó,
Tudni óhajtod
halottföltámasztó büvészete, egyszerű orvosi és
A temetésem?
Miséznek szépen
műtői ügyességgé halványodik el; s elkölthetetAz öreg ágyú
len gazdagságát épen e tudományosságának köS a dob a bárgyú.
szönheté e vers szerint: Dat Galenus opes, dat
— Az temetésem.
Justinianus honores; a mi magyarul annyit tesz, hogy az orvosokból lesznek a háziurak, s az
ügyvédekből a méltóságos urak;
s hogy az ördöggel való tréfáinak
hire mind csak az akkori diák
sereg pajkoskodása.
„Hanem hát az csak mind a
skeptikusok szóbeszéde, mi igazhivők nem engedhetjük magunkat
a mi ogyotlen ördögünktől megfosztatni, s ha más ember azt állitja, hogy ő csalhatatlan, bátran
szembeállítjuk velő a magunk
csalhatatlanságát, nekünk is van
encyklikánk, nekünk is van syllabusunk, minden hozzávaló aparatussal együtt stb. stb."
Az ünnepélyes ülést a pályázatokról szóló titkári jelentés
8 az uj pályázatok kihirdotése
zárta be. A ballada- díj, melyre
harmineznégy mű pályázott, nem
adatott ki; három ballada némi
kitüntetéssel mcgemlittetett, u.m.
„Ervin király", „Hét dalnok" és
„Két anya" czimüek. Sikeresb
volt az elméleti pályázat: „A
tragédia elmélete" — mely a birálók jelentése szerint egy valóban jeles s az irodalomnak kitűnő
nyereményül szolgáló értekezést
hozott létre; felbontatván a pálya
nyertes mű jeligés levele, a társaság régi szerencséje ismét valósitotta magát: hogy t. i. uj, ismeretlen neveket von elő a homályból, mint egyszer Pap Endréét,
Szilágyi Istvánét, Gondol Dánielét, legkivált Arany Jánosét s
ujabban Madách Imréét. Az uj s
vajha az emiitettekhez méltó fényességűvé válandó név, mely ez- .
úttal föltűnt :Névy László premontrei rendű nagyszombati tanár.
Száraz fagalyakat szedő párisiak.'
1 óra tájt az ülés bevégződvén,
a társaság rendes, alapitó és pártoló tagjai s iro(A hasznos házi állatok száma hazánkban.)
dalmi barátai közül mintegy ötvenen, vidám lako- A hasznos házi állatoknak a népszámlálással egymára gyűltek össze Frohnernél, hol mindvégig időben végrehajtott számbavétele következő eredszivélyes jó kedv s pohárköszöntések élénkiték az ményeket tüntet ki. Volt ugyanis 1869 decz. 31-én:
évenként egyszer előkerülő együttlét pár óráját.
Magyarországban

Egyveleg.
— (Egy érdekes tót népdal.) Hogy hazánk
népe, nemcsak a magyar ajkú rész pedig, a \ilágesemények iránt érdekkel viseltetik, bizonyitja az
alább közlött népdal is, mely legújabb keletű termeké a tót népköltészetnek, s melyet, tót eredetiből fordítva, Uj-Zsélyről (Nógrádra.) Mikszáth
Kálmán ur küldött bo lapunk számára.
Paris alatt . . .
Paris alatt áll
Fekete lovam
— Tombol szüntelen —
S azon a lovon
Fekete lovon
Én és fegyverem.
Veszélyes csata
A német csata

Erdélyben

Együtt

ló
. . .
1.631,388
188,264
1,819,652
öszvér . .
2350
298
2648
szarvasmarha 3.569,543
927,371
4.496,905
(e közt bivaly) 14,658
58,310
72,968
juh . . . 11.919,739 1.840,961 13.760,700
kecske . .
217,827
191,415
409,242
sertés
. . 3.071,480
501,751
3.573,231
méhkas . .
365,711
122,718
488,429
** (Paris környékéről.)
körmiekéről.) A kapituláczió után
irja egy angol levelező: Lagnyban nyüzsögnek a
németországi zsidók, gsheftolési vágytól égve s
türelmetlenül várva az időt, midőn felhatalmazott
készleteiket szabad lesz Parisba bevinniök. A fővárosból kivezető utakat franczia népség lepi el,
mely siet vissza Paris körül fekvő lakaiba, minden lépten a legszomorubb jelenetekkel lehet találkozni: vannak családok, melyek kétségbeesetten
állnak meg halomra lőtt házaik előtt, mások félénken kérnek engedőimet
német katonáktól,

hogy saját házuk egyik szögletében megvonhassák magukat gyermekeikkel együtt. Láttam egy
előkelő francziát, ki idegenként kért egy pohár
bort a német katonáktól saját pinczéjéből. Láttam
finom delnőket arany-gyürükkel ujjaikon, áskálni
a fagyos földet, néhány darab zöldségért, mig a
férj galyat szedegetett, hogy megrongált villájának tűzhelyén tüzet éleszszen; láttam földbirtokosokat, megdermedve szemlélni a német ágyuütegeket szántóföldjén a mögöttök felhalmozott
golyópyramisokkal. — Egy belga, kinek sikerült
élelmi szállítmányával a fővárosba hatolni, nyugodtnak, de egyszersmind igen komornak rajzolja
a lakosság hangulatát. Megható, a mit az éhező
lakosság magatartásáról ir, mely a kenyér és élelmiszerek láttára csoportosan tolongott körülötte,
de senki sem akart többet elfogadni/mint a monynyi a pillanatnyi szükség kielégítésre nélkülözhetlen volt. „Nem, nem, — mondák egyesek
midőn a belga egész kenyerekkel kinálta meg
őket, — egy darab elegendő; ugy m a j d több szütólködőn segithet." S igy kényszerítve volt adományát több részre felmetélni.
** (Benőit^ d'Azy,) a franczia nemzetgyűlés
korelnöke, 75 éves, politikai elveire nézve ultramontán legitimista, ki politikai
életének különféle szakaiban hevesen kikelt az orleanismus, köztársaság s a császárság ellen. 1851.
decz. 3-kán a tizedik kerület
mairie hivatalában az ő elnöksége
alatt tartatott az ismert képviselők ülése. Ő volt az, ki ama végzetteljes napon Bonaparte Lajos
elnök letételét kihirdeté, s ismét
ő az, ki a császárság bukása után
az első köztársasági gyülekezetet
megnyitotta. Hogy jelenleg ő a
korelnök, annak az a körülmény
az oka, hogy a képviselők nagyrésze még nem érkezett meg, a
kik közt van a 80 éves Changarnier tábornok.
© (Érdekes ünnepély Velencéében.) A múlt hó végén Velenezében sajátságos ünnepély ment
végbe. Ugyanis van ott egy földalatti kápolna, melyet Szt.-Márkról neveznek el, s melyet az apály
és dagály több század óta tartott
a viz alatt. Most e kryptát, mely
60 szebbnél szebb, görög márványból faragott és külön oszlopfőkkel díszített oszlopon nyugszik, miután pergatroi vízmentes
czémenttel tökéletesen biztosi- '
tották, ismét megnyitották. Ez
ünnepélyen több ezer ember vett
részt. A kápolna belterét 50 gázfény világitá meg s az egészet
erős tömjén illat lengte át; az
ünnepélyes dalokat harmonium
kisérte. A helyreállitás 30,000
lírába került.
** (Az emberi természet mit
képes elviselni,) mutatja a következő eset. — Nem messze Montbeliardtól egy összelődözött házikóban 7—8 halott közt, egy,
alig 17 éves s még élő sebesült
találtatott, a ki halkan segítségért
nyöszörgőit. Nagy ügygyel-bajjal a hullák közül
kiemeltetvén, a szabadba vitetett. Az igen fiatal
sebesültnek, ki a háború kitörése előtt Avignonban tanuló volt, egy porosz gránát mind a
két lábát térd alatt csúfosan szétszaggatta. Ily
helyzetben egészen elhagyatva, étel , ital s
egyéb segitség nélkül, hét álló napig a hullák
közt feküdt. Sebeit a ruhájáról lehasogatott rongyokkal ő maga kötötte be. — A szobában feküdt
halottakhoz nagy nehezen hason mászott, s az
azok zsebeiben talált egy pár darabka kétszersült
volt eledele, szomjuságát pedig az ablakokon keresztül a szobába bőven esett hóval csillapitá.
— A szerencsétlen ifjút Svájczba szálllitották, s
orvosa azt hiszi, hogy talán sikerül még életét
megmenteni.
** (Casper nevű angolt,) épen abba a pillanatban sikerült elfogni, midőn Liliéből Calaisba
vasúton akart menekülni. Casper ugyanis vállalkozott, hogy a franczia hadsereg számára nagy
mennyiségű lábbelit fog szállítani; az északi hadsereg részére szállított is 15 ezer darab topánt, de
talpaik kemény papirból voltak. Casper mint csalóhadi törvényszék elé fog állíttatni.
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1871-iki ménállomások Erdélyben," „Eszmecsere Bezdántól a telecskai fonsikig, s hosszaságban a
a gyümölcstárlatok felett" czimü czikkeket. Az Duna alsó részéig terjed, s nemcsak a szántóföl_ (Bévész Imre) „Magyar Protestáns egy- „Erdélyi Gazda" rendes rovatot visz az erdélyi dek nagy részét borítja el, hanem több községházi és iskolai Figyelmoző"-jéből egyszerre jelent gazdasági egyesületről; továbbá „Levelezés" czim ben a házak szobáiban is felakad; ennek következmeg az 1871-diki (második) évfolyam I. és II. (ja- alatt eredeti leveleket és „Egyveleg" czim alatt tében a falak alulról megpuhulván, az épületeknek
nuár- és februári) füzete. E tudományos irányú érdekesen szerkesztett közgazdasági vegyes híre- le kell dőlniök. Némely községek óriási erőfeszífolyóirat uj évfolyamát alig lehetett volna mél- ket közöl. A lap előfizetési ára egész évre egyleti tést tesznek ugyan a viz locsapolására nézve, azontóbban nyitni meg, mint Imreh Sándornak, a tagoknak 2 ft., nem tagoknak 4 ft.
ban a szomszéd községek is, melyek felé a víznek
debreczeni reform, kollégium jeles tanárának s a
** (Az „ErdészetiLapok") idei, 10-dik évfo- lefolyását lehetne eszközölni, töltések hányása
m.tud. akad. tagjának „Felsőbb iskoláink életkér- lyamának 1-ső füzete megjelent. E füzetben a által mindent elkövetnek, hogy a viz határukba ne
dései" czimü nagybecsü tanulmányával. Korszerű földművelési minisztérium által készített „erdő- ömöljön, s a töltések mellé fegyveres Őröket állíértekezés nemsokára törvényhozásunk elé is ke- törvényjavaslat"-ot Diwald Adolf tárgyalja; egy tanak; megtörtént, hogy más községek lakói
rülendő tárgyánál fogva s figyelemre méltó ala- másik czikk szól „a fürészporról, mint tápszerről a töltést erőszakkal felnyitották, Isv a közséeok
possága és meggyőző világossága által. E jeles a kérődzők számára" ; továbbá egy a „szállitható lakói folytonos harezban vannak egyrészt az eledolgozat után Révész Imre közöl „Rövid pillantást utczagátor"-ról, egy közlemény pedigaLo-Presti- mekkel, másrészt az elemek miatt egymás közt.
a magyar protestáns egyház múlt évi főbb mozza- féle hegyi vasutat ismerteti, két rajzzal.
Az állapot borzasztó!
nataira," melynek szellemét s hangulatát Petőfi**
(„Komáromi
Lapok")
czimmel
Siegler
Ká*• (A vizáradás Bécsben) nagy pusztítást vitt
ből vett jeligéje mutatja: „Nem foglak oda irni
roly
helyi
kö
lönyt
indit
Komáromban.'A
lap
ápril
véghez.
A bécsi lapok fölhívást intéznek a csátégedet — Hol boldog évim följegyezve vannak."
l-jén
indul
meg,
s
hetenként
egyszer
jelenik
meg.
szári
székváros
valamennyi lakosához, melyben
Majd „A felső-lövői evang. tanintézet rövid isElőfizetési
ára
vidékre
postán
küldve
egész
évre
előadják,
hogy
száz
meg száz család csak a puszta
mertetése következik" — tanúság s buditó ol7
frt,
évnegyedre
1
forint
80
krajezár.
életet
birta
megmentem
az ár elől, a hatósági
vasmány a szellemi ügyek munkás és buzgó baj** („Testvériség") czimmel az átalános mun- rendszabályok már nem elegendők a veszély elnokainak. — E nagyobb dolgozatok után a tárcza
irodalmi, egyháztörténelmi s más az egyházi és is- kás egylet kisebb alakú magyar hetilapot indított hárítására, felszólittatik tehát Bécsnek valamennyi
kolai élet körébe vágó apróbb közleményekot tar- meg Politzer Zsigmond szerkesztése mellett. Mi munkaképes karja, hogy a közös veszély o pillatalmaz. Végül Ballagi ellen pollemizál a szerkesztő. még nem láttuk, hanem a „Magyar Ujság--ban natában siessen mindegyik megtenni a maga köteA füzethez, mint az eddigiekhez is, érdekes hitté- ezt olvassuk első számáról: „A lap törekvése a lességét, rögtön és tömegesen. Ily mértékben
ritési tudósitások vannak adva mellékletül. •— A bérmunkának megszüntetése, productiv társula- Bécset, még soha sem fenyegette az áradat. A
tartalmas folyóirat előfizetési ára egész évre 4 frt, toknak államsegély utján való életbeléptetése — lakosok eleintén, mitsem gyanitva a veszély nagyságáról, csak nézték a lefolyó jeget, melyet mind
meg aztán egy kis véresszáju izgatás is."
félévre 2 forint, negyedévre 1 forint.
** („Orosz bessélyek") czim alatt két kötet rohamosabb és dagadóbb víztömeg követett. E hó
** (Károli Gáspár,) magyar biblia-forditónak fog megjelenni hat kitűnő orosz író: Puskin, Tur- 12-kén 3 órakor már a Duna-csatorna mindkét
állitandó emlék-alap javára, Nikházi László genjev, Sollogub, Kukolnik, Gogol és Boev müvei- partján kiöntött. Egy társaság, a mérnök intése
ref. segédlelkész „Huszonkét közönséges egyházi ből, melyeket Fincziczky Mihály az eredetiből for- daczára, még délután sétát tett a Práter egyik
beszéd"-et adott ki (könyve azonban nem 22, hanem dít magyarra. E két kötetre a fordító előfizetést kávéházába, de kávéjukat sem ihattak meg, s a
24 beszédet tartalmaz). Valóban közönségesek, nyit 2 írtjával; a pénz hozzá,ünghvárraküldendő. mérnöknek már csónakon kellett haza szállítani
nemcsak azon értelembon, melyben szerző azok- A első kötet márcziusban, a 2-ik áprilban jele- őket. Este 9 órakor már a belvárosnak egyes
nak nevezi. Az élőbeszéd Károli Gáspár életada- nik meg.
részei is viz alatt voltak. 14-éről írják : a Brigittait rövid vázlatban összeállítván, jeltelen — sőt
tenau elárasztatása iszonyú; a házak eg^sz a tető**
(Egervári
Ödön)
tudatja
előfizetőivel,
hogy
bizonytalan — sírjáról, a gönczi, akkor protestáns,
kig jég alatt vannak, s az embereknek fákon
az
általa
kiadandó
„A
protestantizmus
élethalál
most r. kath. temetőben, emlékezik meg. A szán- harcza a jezuitismus ellen Magyarországon" czimü kellett menedéket keresni. Albrecht herczeg megdék mindenesetre kegyeletes s méltó a pártolásra. munka Pesten Vodianer Ferenc*, nyomdájában jelent a veszély színhelyén s az ottlakók panaszAzért ajánljuk e kötetet az érdekletteknek. Ára szedés alatt van, s jü v ő márczius hó elején minü kodtak, hogy a menekülési eszközöknek teljes
1 ft. 30 kr.
híjával vannak.
két kötet meg fog jelenni.
** (Az 1870. évi országgyűlési törvényezilckek)
** (Az 1871-diki magyar hírlapirodalomról)
Mi újság?
csinos kis 8-ad rétü kiadásban jelentek meg az szóló közleményünket illetőleg még egy helyreEggenberger-féle akad. könyvkereskedésben. A igazítást kell tennünk. A „Nagyváradi Lapok"
** (Pauler búcsúja az egyetemtől.) Az egyetem
13 ivre terjedő kötet az országgyűlésünk által megszűnt, mig ellenben „Nagy-Várad" czimü nagy dísztermében az összes egyetemi polgárság
múlt évben hozott és szentesitést is nyert, ötven vegyes tartalmú (nem politikai) napilap létezik, és több tanár jelenlétében febr. 15-én vett bucsut
törvényezikket tartalmazza , hiven a hivatalos a melyet ezennel beigtatunk a sorba:
dr. Pauler Tivadar azon országos intézettől, mely,Törvénytár" után. Ára 1 frt., diszes angol vászonNagy- Várad. Szerk. dr. Báttaszéki Lajos, kiadó Hügcl
nek oly sokáig disze volt. Belépésekor zajos élOttó. II. évfolyam. Megjelen hetenként 6-szor. Ára 8 ft.,
kötésben* 1 frt. 60 kr.
jenzéssel fogadtatván, a terem felső végén fölállí** („A csődrendszer,) különösen a magyar csőd vidékre 10 ft.
tott piros bársonyszék előtt állott meg'a, közoktaés csődeljárás részletes ismertetése, irománypéltási
miniszter s itt ifjabb Darányi és Beöthy Zsolt
Közintézetek, egyletek.
dákkal ellátva, elméleti és gyakorlati használatra."
joghallgatók beszédeit .hallgatá. Első a fájdalmat
Irta óvári Kelemen, jogtudor és egyet, magánta** (A magyar tud. akadémia) febr. 13-ki ülé- tolmácsolta, melyet az egyetem a kitűnő tanár elnár. Kiadta az Eggenberger-féle akad. könyvkesében
Krusper István r. tag tartott fölolvasást a vesztésén érez, másik az örömet azon magasztos
reskedés. Oly kézikönyv ez, mely hiányt pótol
meter-prototyp
ügyében múlt nyáron történt pá- hivatás fölött, melyet a kathedrából kilépő férfiú
irodalmunkban, mert a törvénykezésben oly fonrisi
tanácskozásokról,
a melyben 25állam képvise- nyert. Pauler meghatottan válaszolt. Harmincztos csőd és csődeljárásra nézve még nem bírunk
lője
vett
részt.
Ezután
Arany János titkár jelenté, három éves tanári pályájának örömét az képezte,
oly kompendiumot, mely a különböző elszórt joghogy
a
Gorove-alapitvány
pályakérdésére egy mű hogaz ifjúság mindig ragaszkodott hozzá, s ennek
szabályokat egy rendszeres egészbe csoportosítulajdonítja azt is, hogy a tavalyi jogászgyülés,
totta volna össze. Szerző súlyt fektet az elmélet érkezett, czime: „Hazai és külföldi iskoláztatás a melynek ezernél több tagja legnagyobb részt taXlV-ik
században";
a
Dóra-féle
alapítványra
kifejtésére, de emellett a gyakorlati szempontokra
nitványa volt, majdnem egyhangúlag választotta
is figyel, azért ezen alapos tanulmányon nyugvó szintén egy dolgozat érkezett: „A kereskedelmi elnökévé. Érzi, hogy nagy feladat áll előtte, akár
müvet mind az elmélet, mind a gyakorlat férfiai szaktanitás"; a Vitéz-alapitványból kitűzött pá- a férfiút tekintse a kinek helyébe lép, akár hivalyakérdésre nem érkezett be pályamű.
előnyösen használhatják.
** (A kolozsvári színház ötven éves jubilaeumát) tása teendőit. Nagy súlyt fektet a közoktatásra,
1
** („A hivatalos statisztikai közlemények' ) 8-ik
mert a szellemi műveltségtől függ nemzetünk
évfolyamánakIV.füzete megjelent. Tartalma: Át- a jövő hó három napján (márcz. 21— 23-kán) fog- jövője. Az ifjúságnak a távozó tanár azt a tanálagos gabnaárak 1869-benMagyarországfőpiaczain. ják megünnepelni. Az első napra főúri műkedvelő csot adja: miveljék a tudományokat. Végül igy
Átlagos terményárak a pesti piaczon. A hitelesen előadás van tervezve, a másodikra — ha Jókainé szólt: „A kötelék megváltozott, de meg nem szűnt.
jegyzett magyar értékpapirok közép-ára és hul- asszonyt megnyerhetik — „A szigetvári vérta- En, ez egyetem tanítványa, évek hosszú során át
lámzása 1869-ben. A magyarországi vasutak álla- núk", a harmadikra pedig egy vígjáték, Szerda- tanára, azt emlékezetemben mindig meg fogom tarpota 1867-ben és 1868-ban. Magyarország bank- helyi és Prielle Kornélia asszony közreműködésé- tani,^ mit ugy ez egyetem, valamint az összes ifjúvel. A „Magyar Polgár"^ azt is ajánlja, hogy e
és hitelintézetei 1867., 1868 és 1869-ben.
ság és egyesek javára tenni képes leszek, azt tenni
szinház történetének megírására 500 frtnyi dijat el nem mulasztom." — E beszéd után a miniszter
(A „Természettudományi Közlöny") I I I . tűzzenek ki a színház segélypénzből.
szűnni nem akaró éljenek között elhagyá a termet.
kötetének 21-ik füzete megjelent. E folyóirat
** (A magyar mérnök - egylet) ez évi rendes
** (Az Arad védelmében elesett honvédek emlészerkesztését Szily Kálmán visszalépése folytán
ülését febr. hó 26-kán tartja az akadémia kére) Aradon febr. 8-kán, a 22-ik évfordulón,
két fiatal tudós : Lengyel Béla és Petrovits Gyula közgyülé
vették át. Az uj füzet az eddigiekhez hasonló ér- Kisfaludy-termében. A tagok meghivó levelei ünnepélyes gyász istenitiszteletet tartottak. A
dekes tartalommal jelont meg; a gyermeknyelvről minden magyarországi vaspályán f. hó 15-iktől minoriták temploma alig birta befogadni a vallásP. Thewrewk Emiltől, az egyetemi oktatás"lénye- márcz. 15-ik napjáig Pestre és visszautazásra fél- s nomzetiségi különbség nélkül megjelent közönges kellékeiről Thán Károlytól találunk benne | vitelbér élvezetére jogosítanak, az észak-keleti séget. A gyászravatalon az Arad védelmében hősi
vonatain pedig a meghivó előmutatására ingyen- érdemeket szerzett: Asztalos Sándor s Boczkó DáNagyobb közleményeket.
jegyek
adatnak ki.
niel arczképe volt elhelyezve, örökzöld lombozat** („Erdélyi Gazda.") Az erdélyi gazdasági
tol környezve. Az egyházi szertartás végeztével, a
fgyesülot szakközlönyét a f. évben is kiadja s az
Balesetek, elemi csapások.
honvédegylet kebeléből néhány tag a temetőbe
idei két első számban több érdekes czikket taláunk. g z o k jj-jjyj felemlíthetjük „A georgikai
** (A vizár Bácskában.) Alsó-Bácskából ir- indult, hogy megkoronázzák a hantokat, melyek az
ieiolvasások,«„A gyümölcstárlatról," „A pinczeAzon föld-alatti árviz, mely vidékünket 1849. febr. 8-kán elesett honvédek tetemeit
takarják.
egyiet nagygyűlése," „Mezőségi levelek," „Az
elönti, végtelen kárt okoz. Az ár szélességben
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** (Magyarországi orosz irodalmi csélokra) a Adakozás a franczia foglyok cs sebe- mértéket. Nem oly könnyű ám „népdalt" „irni." Az í. talán
leginkább beválnék, de az is csak szükségből.
pétervári szláv jótéteményező egylet 40Ü rubelt
— „A vidéki ügyvédjelölt Pesten" nem oly sikesültek
javára.
és a tanuló ifjúság f'ölsegclyezésére folyó é\i adorült, mint az előbbi közlemény volt. Nem közöljük.
mány fejében 240 rubelt utalványozott.
— R. M. „Döbröczeny." Az ily betű-vetés egy-két
VI. közlemény. A „Vasárnapi Újság" szerkeszembert érdekelhet, de a nagy közönséget bizonyára vajmi
** (Szerencsétlen család.) Közelebb Budán, tőségéhez beküldetett:
kevéssé. Felesleges erőlködés a nagy magyar alföldi város
egy asszonyság I . . . mérnök neje, sokat betegesHanusfalváról Kazimir István gyűjtése: Kazímír Ist- nevének ilyetén származtatása.
kedvén, pisztolylövéssel vetett véget életének. E ván és neje 1 ft 53 kr. Szöghy Ferencz 20 kr. Kiss Ferencz
szerencsétlen testvére mintegy 18 év előtt szintén 50 kr. Kiss Ferenczné 50 kr. Nedeczky Pál 40 kr. Tramer
Sámuel 20 kr. Szkrinyak Mihály 20 kr. Weisz Sámuel 50
öngyilkos volt. Az akkor fiatal leány ugyanis egy kr.
Beyern S. 10 kr. "lleld Dávid 10 kr. Preisz B. 10 kr.
SAKKJÁTÉK.
katonatisztbe lévén szerolmes, mivel szülei elle- KleinmannS. 10 kr. Neumann M. 32 kr. Grünvald Áb. 5 kr.
586-ik sz. f. — Madarassy Lászlótól
nezték házasságukat, felöltözködött menyasszonyi Kazimir Etelka és Ilona 20 kr. — Összesen 5 ft.
Egerallya községe Nagy Sándor biró és Ferenczi Sánruhájába s átlőtte szivét; kedvese szintén megölte
(Kecskeméten.)
dor elöljáró által 5 ft. 20 kr.
magát.
Tataházáról Nagy Ferencz jegyzői gyakornok által:
Sötét.
** (A Szederkényi-féle párbajpörben) a királyi Deák István 1 ft. Veis'z Izrael 1 ft. Galicz János 1 ft. Tüske
tábla a hevesmegyei törvényszék Ítéletének meg- Mátyás 1 ft. Vajda István 10 kr. Ágoston Márton 10 kr.
Markó Antal 20 kr. Csapiáros Mihály ifjú 20 kr. Markó
semmisítésével Szederkényi Nándort 6 hónapi fog- József
10 kr. Veisz Lipót 40 kr. Ács János 20 kr. Barta
ságra és 200 frtnyi vérdijra, a párbajsegédeket Ferencz 10 kr. Pálinkás László 30 kr. Kalmár János 20 kr.
egy-egy havi börtönre itélte, az orvosokat pedig Juhász Máté 20 kr. Krizsán József 20 kr. Elek Márton 20
kr. Kollár József 10 kr. Szakács Pál 10 kr. Gussmann Ilerrfölmentette.
mann 40 kr. Kövosdy Ignácz 10 kr. Bokor János <50 kr.
** (A vidéki, színészek nyugdijának) megalapi- Szakács Ferencz 10 kr.*Nagy Benedek 40 kr Nagy Ferencz.
tásához megtörtént az első lépés. Győry Vilmos 1 ft. — Összesen 9 ft.
ugyanis kijelentette, hogy n „Közönyt köszönyTornallyáról Palm Nándor gyűjtése: Szcntiványi Miknyel" czhnü spanyol vígjáték fordításának elő- lós 50 ft. László József 1 ft. Palm Nándor 1 ft. Sznt. 1 ft.
adásijogát, illotőleg az avval járó jövedelmeket a Szentiványi Árpád 12 ft. Lipthay József 1 ft. — összesen 56 f t
vidéki színészet nyugdíj-alapjára átengedi.
Bars-Sz.-Keresztröl Simonyi Ignácz gyűjtése : 5
'•'* (Adományok.) A király Maráza baranya- ft. 30 kr.
Kun-Sz.-Miklósról Mészáros János által ajan.28- és
megyei község tüzkarosult lakosainak 250 frtnyi
rendezett tánczvigalom jövedelme: 68 ft. 50 kr.
púizsesrélyt engedélyezett magánpénztárából. A 29-énTörök-Sz.-Miklósról
az ottani kaszinó részéről Végh
király-asszony ugyané község tüzkárosult lako- Gyula által: 33 ft és egy öfrankos arany.
sainak 50 frtot, a balaton-fiiredi szeretetháznak
Az ó-budai hajógyári magyar hajóácsok e czélra rende;ett tánczvigalmának jövedelme: 134 ft.
500 f'tot adományozott.
A péczeli olvasó-kör jan. 28-ki tánczmulatságának jöx* (Vj-posfahivatal) Pomáz postmegyei hely- vedelme, a felültizetcsekkel együtt: 21 i'tés 1 dbcs.k.arany.
ségben febr. 15-én postahivatal lépett életbe.
Az orosházi polgári kaszinó febr. 5-ki tánczvigalmának
a
b
e
d
e
f
g
•* (A pesti nemzeti dalkör) február hó 20 án tiszta jövedelme: 138 ft.
Világos.
A párkányi olvasó-kör febr. 1-sei tánczvigalmának jöaz az farsang hétfőn a polg. lövölde termében vedelme: 22 ft.
Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond.
zártkörű, dalostélylyel egybekötött tánczvigalinat
Izsákon t. Szvacsina György plébánosnál egy barátságos estély alkalmával Szvacsina Teri k. a. lelkesítő fölhírendez.
Az 581-ik számú feladvány megfejtése.
adakoztak: Szvacsina Teri 1 ft. Ráth József 3 ft.
** (Heves sakkozók.) Az „Eli." irja: Doutsch vására
(Grimshav M.-től Londonban.)
Vicián Ádám 2 ft. Szvacsina György 2 ft. Baur József 1 ft.
Lipót és Schütz János nevű uri emberek sakkoz- Hacker Lajos 1 ft. Kovács János 1 ft. Mészáros József 1 ft
Világos.
Sötét.
tak együtt egy dunasori kávéházban. A mulatság 50 kr. Teischler János 1 ft. Németh András 1 ft. Csillay
1. Bg3-h3
setsz. szer.
egy darabig cgés.'.en békésen folyt, a mennyiben József 1 ft. Reviczky István 5 ft. Spitzer H. József 2 ft.
2. V vagy H. ad mattot.
Heim Gergely 2 ft, Deutsch József 2 ft. Ráthné 1 ft. Veisz
a liáboru csak a sakk-táblán volt megizenve. Ha- József
Helyesen fejtették me« : Veszprémben: Fülöp József.
1 ft. Varga Mór 1 ft. Nagy Lajos 1 ft, Csernyus Jó- — Harasztiban:gr. Festetics Benno. — Miskolczon: Czenthe
nem hát nem igy rendelte el a magas végzet! zsef 2 ft. Izsák András 1 ft. Jávorka András 1 ft. Németh
— Jászkiséren: Galambos István és László. —
Deutsch sakkot ad a királynak és királynőnek s János 1 ft. Magyar Péter 1 ft. Bognár György 1 ft. Damásdi József.
Pesten : Beck Dénes. — Nagy-Szalontán: Kovács Albert. —
győzelme tudatában önelégülten szivarra gyújt. Károly 50 kr. Csizmadia István 50 kr. Damásdi Sándor 50 Soos-mezó'n: Seipel Sándor. — Sárospatakon : Gérecz KáA mint azonban a szivargyujtással el volt fog- kr. Mezeji János 50 kr. Izsák János 50 kr. Agócs János 1 roly. — Petéi-sen: Rády György. — A pesti sakk-kör.
István 1 ft. — Összesen 12 ft.
lalva, a nézösrg egyik swílemilVis tnsxjn ogy <>lál- ft, Henusz
A siinontornyai kaszinó I3<UW-v Ivíirol.v által: 1 3 ft.
i
kodó ,,parasztot" huz a király elébe. Deutsch azon
Nagy-Mihályról (Zemplénmugyo) 1'olányi Géza által
hitben, hogy ezt a húzást Schütz tette — irgal- 124 ft. mely összeg egy tánczvigalom alkalmával akkép
matlanul pofon üti Schützöt. Ez sem volt rest s gyűlt össze, hogy a nők kotillonjegyekül szolgáló virágcsokElőfizetési felhívás
e<iy kéznél levő kávé-csészét vág Deutsch fejéhez. raikat a férfiaknak elárusiták.
A VT. közlemény összege 140 frt, egy cs. k.
Ezen ügy a fenyitő-törvényszek elé kerül, hol
Benedek Aladár
mind a két sakkozó 10 frt pénzbirságban niarasz- arany cs egy •"> frankos aranij.
Eddig begyült összesen 2333 írt 30 kr., egy
t« Itat ott el.
= (Bordeaux-ból irják,) hogy a nemzetgyűlés darab cs. k. arany és három db. 5 frankos arany.
háromtagú bizottságot nevez ki a béketárgyaláczimu
Nemzeti színház
sokra, s ha a békeegyezményt a nemzetgyűlés
költeinény-l'üzérére.
elfogadja: akkor az üléseket azonnal Parisba teszik
Péntek, febr. 10. ,,Lccouvreur Adrienné." Dráma 5 felv.
át. A mint írják, Thiers bir most döntő befolyás- írták Seribe és Legouvé; ford. Csepregi és Egressy.
E könyv csinos gyéinántkiadásban, jelSzombat, febr. 11. ,,Áz álarezos bál." Opera 5 felv. Zesal, s a kormány elnöke valószínűleg ő lesz. Franképes,
színezett boríték-lappal február végén
néjét szerz. Verdi.
eziaországban erősen beszélnek az ürleansok resVasárnap, febr. 12. ,.Aetopns." Vigjáték 5 felv. Irta jelonik meg, melyre ugyané határidőig lehet megtaurácziójáról. — Belfort kapitulált; a várőrség Rákosi Jenő.
rendelést tenni, akár a pénz előleges, akár (postai
fegyverével és hadiszereivel szabadon elvonul. —
Hétfő, febr. 13. ,..FerM<i»f'7e."Színmű 4 felv. IrtaSardou, utánvét által) utólagos megküldése mellett.
Gambctta veszélyesen beteg. Garibaldi visszatért ford. Paulai és Szerdahelyi.
Előfizetési áru 1 ft.; alevelekszeraü nevére
Kedd,íehr. 14. „íVmíí." Opera 5 felv. Zenéjét szerzetté
Kaprcrára.
Pest ezimzendők.
Gounod.
A gyüjtiik 6 példány után egy fűzött és 10
— (Halálozás.) Mclna MiJiály czinkotai ev.
Szerda, febr. 15. .,A i-sapodáv.1" Vigjáték 3 felv. Irta
Sardou,
ford. Bérezik A. és Fésűs Gy.
példány után egy diszkötésüpéldányt nyernek kölelkész váratlanul elhunyt, életének 62-ik, hivafebr. Ifi. „/ampa." Opera 8 felv. Zenéjét szönetül.
taloskpdásának 32-ik évében: gyásztisztolete al- gzerzéCsütörtök,
Herold.
fg^ST Figyelmeztetés : Szerző eddig megkalmával Dobronyovszky Károly péteri lelkész
jelent müvei ez alkalommal kedvezmény-áron megtótul, Margócsi József irsai lelkész magyarul tarSzerkesztői mondanivaló.
rendelhetők, és pedig:
tott fölötte megható szónoklatot. — Borostyányi
— Garami. A beküldött arczkép és életrajz tárgya.
„Összes költemények*' czim alatt (2 kötet)
Alfonz reáltanodái tanár Szegeden meghalt. —
Szkgeti Pál. kisújszállási fi, 30 évi szolgálata után bár derék fcríiu, oly szerepet a közéletben, nem játszott, 2 ft. bolti ár helyett 1 ftért.
közlését eléggé indokolva látnók, akkor, midőn annyi
nyugalmazott cs. k. kapitány, meghalt. — Osap- hogy
„Ujabb költemények" ezim alatt (1 kötet)
sokkal kitiinöbb egyén arczképe közlésén' 'sem került még
rendeki Csapi János zalamegye sőjtöri közbirto- sor. Tessék azért mind a kép. mind a kézirat iránt mielőbb 1 ft. "30* kr. bolti ár helyett 1 ftért.
kos, 33 éven át idősbb Széchenyi Pál gróf uradal- rendelkezni..
„Legújabb költemények" czim alatt (1 kö— Pest. F. I, Linczig János történetét az erdélyi ka- tet) 1 ft. 50* kr. bolti úr helyett szintén 1 ftért.
mán buzgó gazdatiszt, január 20-án életének 64-ik
versben és prózában, több ízben közölték. Uj
évében meghalt. — Mensdorffherczeg altábornagy lendáriumok,
Mind a négy kötet munka fűzve 4 ft. 80 kr.
közlést csak azon esetben érdemelne, ha valóban kitűnően
Csehország helytartója, 1866-ban Ausztria kül- irt történeti rajzot adhatnánk róla. Igy nem használhatjuk. bolti ár helyett3ftért; és diszkötésekben ugyanügyminisztere Prágában moghalt.
— Omikron. Biz ezek nem nagyon ütik meg a katona- ezek 7 ft. 30 kr. bolti ár helyett 5 ftért.

HIRDETÉSEK.

Nyilt-tér.

„HULLÓ LEVELEK"

HE T l - N A PTÁR
Hónapi-és Katholikus és protestáns
hetilap
naptár

Február

19:Vasár A Farsangvas. AÖtvönödv

naptár

Izraeliták
naptára

Febr. (ó)

Sebat R.

<> örog-orosz

T A R T A L O M.
S Í

hossza
f.

Ho ld

tV
kéi

nyűg.

5
5
5
5
5
5
5

kél

nyűg.

f.
P- ó. P- <5. P28 328 47 7 9 5 14
29 342 9 7 50 6 29
30 355 15 8 12 7 38
32
8 2 8 35 8 47
34 20 31 8 56 9 53
35 33 46 9 16 10 57
37 44 47 9 19 regg.

P- ó. V- ó. P-

7 C Zstrh. v. 28 Jonathan 330 24 7 2
201 Hétfő Kieuther
Kukário
8 Nagyböjtk. 29 Ant. hal. 331 2f>!7 0
21 Kedd i Eleonóra
Eleonóra
0 Nieephor
30 Roschod 332 25 Ifi 58
22 j Szerd. i Tét. sz. Hamv. f Üszög. Péter 10 Süropus
1 Adar R 333 26 6 56
23 Csőt. : Viliig. Iieinhard Vilii
11 Niccphor
2 Jóram
334 26 6 54
24 • Fent. 'Mátyás apóst.
Mátyás
12 Melet
3 Izsajás
335 26 6 52
•Jö-Szom. j Valburga
Vali
4 S.Tnim. 336 27'6 51
13 Martinán
Hold változásai. # Ujhold 19-én 3 óra 5 perczkor délután.

hossza

Az uj miniszterek (arczképpel). — A görögökhöz. —
A szajna-balparti Paris, III. — Trenesén-vára (képpel). —
Paris ostroma (két képpel). — Adomák és jellemvonások a
skót életből (folyt.) -- Magyarország népessége. — A Kisfaludy-társaság közülése. — Egyveleg. — Xarháa: Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Halesetek,
elemi csapások. — Mi újságV — Adakozások. — Nemzeti
szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. —
Nyilt-tér. — Heti naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21.sz.)

Hetedik kiadás
(magyar nyelven negyedik).

A nemi élet

titkai 8 veszélyei.

Központi szállítási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.

ÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a Seldlití-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasitványaimjnal szorul szóra azonosak és saját nevem aláirásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen összetéveszthetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készített Seldlttí-porok
minden *»«yes katnlyai, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmárkkal vannak ellátva.

Ára egy bepecsételt eredeti katulyának i ft. — Használati utasítás minden nyelven.

E porok rendkívüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert más szerek között
tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél levő
hálairatok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok rfigzőtt szorulásoknál, emésztéshiány és gyomorhévnél; továbbá: görcsök, vese- és Ideges bajokban, szivdobogasnal, idegesség okozta főfájásnál, vértódulasnal, csuzos fogfájdalomnál, végül j
hysteriára, b o k o r r a és huzamos hányasra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb gyógyhatást eredmé-;
nyezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyítványt tartalmaz oly betegek részéről, kik, miután nálok minden
gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerű háziszerhez folyamodtak, és ebben rongált
egészségöknek helyreállítására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, művészek, mezei gazdák, tanárok és hivatalnokok,
sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által állíttatott helyre,

Raktárak a következő városokban léteznek.

JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-uteza 7-dik szám alatt
UHL JÓZSEF (ezelőtt Steinbach) ur kereskedésében, gránátos-uteza.

% radon: Tones és Freyberger* Illőkön: Kempner L.
Kaposváron: Kohn Jak.
és Probst J.*
Kassán: Novelly* és HegeBaján: Michitseh István.
düs L.*
B.-Gyarmaton: Milován.
B;-"8tcrczebanyan: Göllner Fr,* Kézsmárkon: Genersich A.
Kis-Vardan : Balkánvi
Besztercéén: Szongot G.
y F.
Brassóban: Jekelius F.,*Schnei- Kolozsvárott: Wolff J.*, Binder
der F. és Eremias Döme.
C. H.* és Dr. Hintz G.
Csaczan: Bentsath J.
Komaromban: Belloni A.*
Csáktornyán: Karass.
Kőszegen: Strehle F. X. és
Csegleden: Persay A. gy.
Bründl J.»
Debreczenben: GöltiF. és Bor- Léván: Boleman E.
sos Fr.*
Losonezon: Geduly Alb.
Dettan: Braumüller.
LngO8On:,Schieszler A.
Eszéken: Letkítsch Illés. Thür- Magyar-Óváron: Antoni.
aer J. S. fia.*
Maros-Vásárhelyen: Bucher
Kí^erben: Köllncr Lőrincz gysz.
M. és Jeney K.
Esztergomban: Kegl Nándor. Misliolczon: Pasteiner Ferencz
Krsck-Ujváron: Fogd A.
és Spuller J . A.
Győrben: Kindermann J.* és Mitrovitzon: Kerstonosics A.
Xémethy P.
Móórott: Begna Adolf.*
Gyöngyösön: Kocíanovics.
Munkácson: Gottier L. és Kb'sííynlan: Ferentzy A.
tenbaum N.
Hátszeg: Schnur F. J.
Nagybányán: Haracsek J.
Hönyészen: Eausz J . özv.*
Nagyváradon-. Jánky A.*
A * jegyzett firmáknál létezik még ezenkívül

IV.-Becskcrcken: Weisz Her- S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J.
mann és Deutsch testvérek.
Segesvárott: Teutsch J. B.
N.-Kanizsán: Lowák Károly, Sopronban: Mezey A.
Rosenberg Fr.*, Belus, Ro- Szabadkan: Brenner J.*
senberg <fc Welisch és Fes-Szegeden: Kováé? A. és M.. és
selhofer.
Pfeífer S. és Társa.
M.-Karolyban: Schöberl C.
Szegszárdon: Braszay Mih*
X.-Kikimlan: Kisslingen Má- Sz.-Fejérvárott: Legman A.
Szentesen: Krengl.
tyás és Damjanovich Tódor.
N.-Szebenben: Müller C. és ; Szolnokon: Horanszky István.
Szombathelyen: Pillich Fr.*
Sill Mihály.
Tatában: Szenth Antal.
N.-Szt-Miklóson: Pfneisl M.
Temesváron: Uhrmann H.
N.-Szombatban: Stanzel H.
; Trencsénben: Kulka J.*
!
Nyitran: Ottó Gusztáv.
Újvidéken : Steffanovits L.
Papán: ifj. Tscheppen «T.
Pancsován.- Graff W. H. és Brammer Mór.
Krcsadinatz.*
Unghváron: Krauss Adolf és
Pécsett: Sipőoz F. és Spitzer
Liszkay J.
Sándor.*
Vácaon: Hufnagel József.
Péterváradon : Junginger.
Veszprémben: Ferenczy G.
Pozsonyban: Sóltz Rud., Pisz- Zentan : Wuits testvérek
tóry F. és Fischer J.
Zilahon: Harmáth S. F.
Rozsnyón: Posch J.
Zólyomban: Thomka L.
Rimaszombaton: Hamalliár.
Komborban: Weidinger.*
Selmeczbányán: Dimak ,1.*
943 (11—26)

a norvégiai Bergen városból való valóul Dorsch-majiialzsirolaj

raktára Is. — Ára egy üvegnek 1 ft. oszt. ért.
Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimerítő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés előtt
vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. —Ezen legtisztább és leghatályosb májhalzsír-faj a Dorschhalaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem vonatott,
hanem a bepecsételt üvegekben lévé folyadék egészen épen és azon állapotban van. miként az közvetlenül a természet
»ltal nynjtatott. — E valódi Dorsch-májhalzsir-olaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer a mell- és
tfldöbajokban, scrophalns és rachilis, k ö t v é n y éscsnz. idfllt borkifités, szemgyuladás. ideg- és több más bajokban
legsikeresebben alkalmaztatik.
%tfdffcl 1
A
gyógyszerész Bécsben,
Október 1870.
iflUlil^ / ! . . , zum „Storch" Tnchlauben.

Dicséretesen ismert szépitöviz,
úgynevezett:

HERCZEGNÖ-VI
Bcniiard Ágosttól Parisban,

mely a bőrnekifjas frisseségét visszaadja, s az arczszínét a legkésőbb korig, fehéren, nyulékonyan, tisztán s lágyan fentartja, az arezot, nyakat, kezet s a
kart minden bőrtisztátalanságtól, u. m. szeplő, májfolt, napégetés, sárga-foltok, pörsenések, orr-vörheny, sömör. höpörsenés, égetés s arczredöktől megóvja. Minthogy a herczegnö-viz
semmifólf tisztátalanságot a bőrön nem szenved, s igy annak tulajdonságaiért kezesség nyújtható, bátran ajánltathatik a szépnem számára.
1008 (1 -i)
1 ftvegcsc á r a 8 4 krajezár.
A függvényeken levő bélyeg a viz valódiságát biztosítja.

Főraktár Magyarországra nézve

a „Minervához"

Pesten, v á c z i - u t e z a 21-ik szám a l a t t .

Értekezések a nemzés és nemi betegségekről, az utóbbiak óv- és gyógymódjaival.
954 ( 2 - 1 2 )
Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. R o d e t, lyoni orvos

ragályelleni legbiztosb óvszerérői,
a férfi és n5i ivarazerek boncitani ábráival.

Ara: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több;
utánvétellel 4 0 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. Eiber P. ü.

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

A nehézkor gyógyítható!

Utasitvány, a nehézkor (epileptikai
görcsöket) egy nem gyógyszeres átalános — egészségi szerrel a legrövidebb
idő alatt gyökeresen meggyógyítani.
Kiadta Quante Ferencz Antal, gyártulajdonos, több rendjelek s érdemérmek
stb. tulajdonosa Warendorfban Westfáliában; e füzetke a szerencsés gyógyításokat illetőleg számtalan, részben
hivatalosan megállapított s megerősített bizonyítványokat sköszönőiratokat
tartalmaz a világ mind az öt részéből.
E füzetke a kiadó által közvetlen bérmentes megrendelésre, ingyért s szinte
bérmentve küldetik meg.
1008 (1—4)

Keresztelő készletek,

vánkos, zsubbonv és fökötő bármely
színnel bélelve 12"ft., 15 ft., 20 ft., 25 ft.
35 ftig.

Gyermek vászon mim
minden áron

Tftrsch F.-nél

Pesten, váczi-uteza 19-dik szám.
Összes árjegyzék bérmentve.
910 (8—9)

Titkos

betegségeket

| még makacs és üdült bajokat is ogy kdI rodában, mint magán gyakorlat folyJ tán ffibb ezer betegen legjobbnak
I bizonyult mód szerint, sokszor a nélkfil,
hogy n beteg hivatásában vagy életj módjában gatoltatnék. gyökeresen'
biztosan és gyor^au gyógyít

Csász. és kir. engedélyezett egyetlen patkány- éí féreg-kiírtó
szer. Ara egy bádogszelenczének 1 ft. o. é.
"A legkisebb megrendelés is rögtön
teljesitettetik akár az összeg beküldésekor,
Pest, király-uteza 27. szám Medetz-ház.
akár utánvét mellett.
jban, 1-ső emelet, délelőtt 7—9-ig, délutón l —4 óráig.
BBT* Díjazott levelekre azonnal
az első magyar kir. engedélyezett gyára az I válasKoltatlk, s kívánatra a gyóicyapróférgek kiirtására szükséges vegytani I szerek is megküldetnek.
készítmények, Pesten, király-nteza 46.
998 (6-12)
szám alatt.
9SS (11-25)

Meú. űr. Helfer Vilmos

Reisx és ftai,

Dr. Pattisoa-féle kös/AiMiyvallii ja

a legjobbnak elismert gyógyszer a köszvény s csíizok minden nemei ellen, u. m. arcé-,
mell-, nyak- és fogfajdalmak; továbbá fej-, kez- és térdköszvény, tagszakgatás,
gerinrz és ágyék fájdalmak stb. ellen.—Egy nagy csomag ára 10 kr., félcsomagé 40 kr.,
j és kapható Pesten: Török József gyógyszerésznél, király-uteza7-dik sz. alatt; Aradon:
Bruckmayer F.; Pozsonyban: Henriéi F. gyógyszerész; Temesvartt: Pecher gyógyszerész; Makón: Weil Márk; Budán: Pichler jViktor, udvari gyógyszerész; Eperjesen: Schmldt Károly, gyógyszerésznél.
1007 (T—4)
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arany-, ezüstdrágakő-ékszer-üzlete Pesten,
kigyú-utcza 1. sz.
Kivonat a nagy árjegyzékből:
legfinomabb

3 próbás

azaz: 18 karátos aranyból.
' Hiteles próbával ellátva.
1ft.70 krtól és félj. 12 evőkanál

Gyermek fülbevalók
72 ft. — krtól és félj.
Fülbevalók gömbö12 k á v é s k a n á l . . . . 24 » — » » »
lyűek
5
1 tejmérö
7 » 50 » » v
Fülbevalók hosszuk 7
1 fózelékes . . . . 9 » — » » »
Keresztek
2
50
1 levesosztó . . . . 18 „ — » » »
Csattok
1 : 20
Keresztek zománIng-gombok . . . . 2 : 50
czal nyakba . . . 1 » — » » »
N6i gyűrűk jó kővel 2 » 50 »
Emlék gyürük felNói pecsétnyomó
írással
1»25 » » »
gyűrűk
Gyermekjátékok . 1 » 75 » » »
Karika gyürük . . .
50
Óralánczok . . . . 2 » 50 » » »
Férfi gyürük pecsét
Karpereczek . . . . 2 » 50 » » »
nyomó forma . .
Garniturok (Broehe
Nyakkendő tűk . .
és függő)
6 » — » » »
Nyaklánczok, kereszt
Thea szűrök . . . . 2 » 50 » » »
vagymetállhoz . . 6 50
Czukor fogók . . . 4 » — » » »
Metállok
6
Keresztelési és bérMelltúk (Broehe) . 6 » — » v »
málási emlék kéGarniturok (Broehe
pek
2v50
» » »
és függő)
15 » — » » v
Só- és borstartók
Karpereczek . . . . 18 » — » v »
együtt
7» — »
»»
Óralánczok rövidek 24 » — » » »
Gyermek evőeszköÓralánczok hosszuk 28 » — » » »
zök t o k b a n . . . . 5 » — » » »
3 (13) próbás erfistböl.
Varró eszközök
Mataillok felnyilós. 1 ft. 20 krt. és félj.
tokban
5» — * » »
Gyűszük
— » 60 » » »
Poharak
7» — » » »
Csemegekések . . . — » 60 » » »
Czukor edények . . 6 » — 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, r zines köveket,
ócska aranyat és ezüstöt.
Arany-ezüstpénzt, bel- és külföldit beváltunk a napi árfolyam szerint.
Vidéki megrendelések a szokott módon pontosan teljesittetnek, és nem tet§ző tárgyak másért becseréltetnek.
955 (10—12)

Heckenast Gu§zfáv kÖDyvkiaó-hivatalában Pesten (egyotem-uteza 4-dik
szám) megjelent és minden könyvkereskedésben kapható:

A

polgári

törvénykezési rendtartás
(1868:54. t. ez.)

kérdések és feleletekben.
Szerkesztette

KNORR

ALAJOS,

köz- és váltóügyvéd, a kir. i. tábla fogalmazója stb.
A múlt országgyűlés működésének egyik legszebb eredményét képezi a polgári
törvénykezési rendtartás. Intézkedései korszerűek, szabatosak és általában olyanok, melyek
az előrehaladt jogtudomány kivánalmainak megfelelnek. Megszüntettek általa az eddig
fennállott törvények, ideiglenes rendszabályok és rendeletek; a bíróságok mikénti alakítása rendeztetett; a peres eljárás uj alakot nyert, a bizonyítás, biztosítás, jogorvoslatok
alkalmazása, ugy a végrehajtás körüli eljárás szabályoztatott, és az örökösödési ügyek
kezelése is rendeztetvén, mind ezek tekintetében tett intézkedései olyanok, melyeket mint
denkinek tudni szükséges. És bárha a törvény a leghatiírozottabb intézkedéseket foglalja
is magában, annak kitételei sokkal nehezebbek, mintsem hogy azokat a közéletben mindenkinek könnyen felfogni lehetne.
E mű czélja ezen törvényt könnyen felfoghatová és érthetővé tenni, és ezt a szerző
azáltal vélte elérhetni, hogy a törvényezikket kérdések és feleletekbe alakitva át, annak
megtanulását könnyítse.
A szerző e tekintetbeni czélját teljesen elérte, részint az által, hogy a törvénykezési
rendtartásban felmerülhető minden esetekre a feleletekben határozott választ ad, másrészt
azért is, mert modora az úgynevezett catechetikus, általánosan elismert — könnyű és e
mellett inkább közéletben előforduló kitételekkel él.
A mű 945 kérdést és feleletet foglal magában, melyekben számos a törvény szelleméből meritett meghatározások is foglaltatnak, s ezek a t. ez. egyes tételeit világosokká és
tisztán érthetőkké teszik, és ezért nélkülözhetlen segédkönyv leend minden honpolgár, s
különösen az ügyvédi vizsgára készülő tanulók számára; miért is méltán ajánlható a t. ez.
közönség
figyelmébe.
(1—S)

8-rét 204 1. íra fűzve 1ft.20 kr.

Az osztrák-magyar államokban semmiféle verseny által eddig tul
nem szárnyalt, — s az iparmü-kiállitásokon áruezikkeinek szilárdsága, jóság 8 olcsósága vegett a nagy ezüst jutalomérenunel
kitüntetett

Tizennyolcadik évfolyam.

9-ik szám.

Fogl E. cs. kir. udvari szállító
első és legnagyobb

vászonáruk- s kész fehérnemnek
gyári főraktára Bécsben,

Karntner-

..zum

strasse

Erzherzog

Nr. 2 7.

4

Kari,'

Eckgewfilbe der Himmelpfortgasse
elad és szétktild bárhová levélbeli megrendelésekre, készpénz beküldése vagy postai
utánvét mellett — alább következő leszállított ársorozat szerint teljes jótállással, s
tetemesen olcsóbb árakon mint az oly magasztalt S ^ * v é g k i á r a s i t á 8 o k * T p g alkalmával. A háború által a külföldre való kivitel lehetetlenné tétetvén, s hogy gyáram működését félbeszakítani ne legyek kénytelen, s hogy felhalmozott roppant
készletem eladása által gyáram s munkásaim fentartására minél több pénzforrásokhoz juthassak, ajánlom alább következő leszállitott árakat

a t. ez. értelmiség!

szíves figyelmébe
1 tuczat vászonzsebkendö 1.50 2 ft, Fényttzési férfi ingek müvészetileg vart
nagyobbak s finomabbak 2Vs, 3V2, 4, 5, mellel (a nyakterjelme megkivántatik)
6, 7, 8,10 ftig.
6—8 ftig.
1 tuczat ezérna-batiz-zsebkendó ö, 7, 1 vég 50—54 röfös hasonlithatlan ram-1
9-10 ftig a legfinomabb.
bargi vagy hollandi (kézifonat 5/
rőf széles) 20, 25, 30, 35,40, 50—60 ft. I

1 tuczat asztal- vagy tfirfllközö-kendö

Angol chiffon ingek gallérral vagy
a nélkül, a vászon ingeknél szebbek,
1 vászon asztal-készlet 6 személyre (1
(levélbeli megrendelésekhez a nyakabrosz ahoz illő 6 kendővel) 5,6, 8—10
terjelme csatolandó) 1.80, 2, 2.50, 3,
ftig.
3.50 krig, igen díszesek s pompásak.
1 vászon asztal-készlet 12 személyre Férfi gatyák 1, 1.50, 2, 2.50, 3 ftig, lo(1 nagy abrosz ahoz illő 12 kendővel
vaglószabás, magyar s franczia mintára.
10, 12, 16—20 ftig.
Vászon nöi ingek, simák 1.80, 2 ft., fi1 vég 30 rőf színes ágyneműre való 7.
nom hímzéssel 2 ft. 50 kr., sveiezi forma,
8, 9, 10—12 ftig.
egész uj szabás, himzéssel 3, 3.50, 4,
5 ft., legfinomabb vászon s batizingek
15róf színes matracz-csinvat 2 matráczhímzéssel és csipkével 6, 8—10 ftig.
ra fi, 7—8 ••
' >», egry röfrts a legnehezebbtéle.
Eji ingek nők számára, hosszú ujjal 8 ft.
50 kr., hímzettek 5—7 ftig.
1 rőf l'/ 2 röfös bútor- vagy matrácz--csinNői
lábravalók, vászon perkál és barvat, rőfe 75— 90 kr.
chetből 2, 2.50, 3 ftig. himzéssel.
30 rőf ágyneműre való fehér csinvat 9,
Nftl pongyola vagy éji korsettek per10—12 ft. darabja.
kál vagy finom barchetből 2,2 ft. 50 kr.,
30 rőf kézi fonalvászon fehérített, s fe- franczia batizból himzéssel 3.50, 5, 6 ft.
héritetlen dupla ezérna 7.50, 9.50, 11, JVöi alsószoknyak perkál vagy finom
13—15 ftig.
barchetből 4 ft., hímzés betétekkel 5,
6—8 ftig.
1 vég 30 rőf V* széles rumburgi vászon
12, 13, 15-18 ftig.
flifti harisnyák vagy férfi kapezák 1
tuczat ára 5, 6, 8—10 ftig a legfino1 vég 38 rőf kreasz vagy gazdasági vámabbak.
szon 14, 16, 18—20 ftig.
ő, 6, 7—9 ftig damasz.

40—42 rőf kitűnő takács vászon finom Valódi franczia női térdharisnyák, I
ágyneműre vagy 12 db. női inghez 14, 1 tuczat 14, 18, 21 ftig.
15^ 18, 22-24 ftig.
Finom himzésü batizvászon készülé1 vég 48 rőfös belga vászon 22, 25, 30,, kek (nőigallérok és manschettek) 1 f
készülék 2, 3, 4 ftig.
35 ftig kitűnő minőségű.
Gallérok, legújabb forma 1 tuczat ára 2, IVöi fflzönyök (Mieder) a derék terjelme
megkivántatik 3, 4, 5 ftig.
3 — 4 ftig (a nyakterjelme megkivántatik.)
Gyapot egészségi ujjasok (Jacken) 2,
Hamburgi vászon férfi ingek (a nyak3, 4 ft., selyem 6, 7 ft., prémezett vagy
terjelme megkivántatik 2, 3. 4, 5, 6 ft. szövött lábravalók 2, 3, 4 ftig — kösza legjobbak.
vény ellen.
_
Magyar királysági levélbeli megrendelések készpénzbeküldése vagy
postai utánvét s teljes jótállás mellett a leggyorsabban eszközöltetnek.
A leveleimé:
946(9-12)

, k. k. Hoflieferant Wien,|

Kiirntnerstrasse IVr. 27.
_
" 50 ft. erejéig vásárlóknak egy kitűnő szép asztalterítő 8 nadrágra
való gyapjukelme ráadásul adatik.

Alólirott, — ki falun lakom, hol lehet legtöbb különbféle betegségben sinlöket,
de különösen köszvényben szenvedőket látni. A köszvény ellen többféle szereket szoktak
az abban szenvedők használni minden siker nélkül. Látván ezeket, az úgynevezett köszvény-vásznat ajánlottam nekik ; mi általam hozatott meg Pestről Török József gyógyszerésztől, s felragasztás után mindazok, kik ezen köszvény-viaszomat használták, 'tökéletesen
kigyógyultak. Sőt alólirott, hútcs miatt ballábára több hetek elteltéig nem álhatott, ágyba
kelletvén feküdni egész az ideig, míg a kösz vény-vásznat meg nem hozatta, öt nap múlva
a felragasztás után az egész község bámulatára templomi és iskolai szolgálatomat végeztem, végzem jelenleg is. Ezen köszvényben szenvedő embertársaimnak mint sikeres gyógyszert lelkiismeretesen ajánlom.
1001 (1—2)
Kelt Teszesen, szept. hó 8-án 1870.
Szollösi István, ref. néptanító.

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

Pest, február 26-án. 1871.
Előfizetési feltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt.
Csupán Vasárnapi Ujsájf: Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft. — Csupnn Politikai Újdonságok : Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
g^*- Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
többszöri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haagpnstein és Vogler, Wolkeile Nr. 9.—
Belyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajezár.

Thiers.
.,L'état c'est moi!" „Az állam én va- Thiers elnöklete alatt mondatott ki a törgyok !" monda XlV-ik Lajos, mikor hatalma vényhozó testületben, az ősz államférfi
tetőpontján állott. Udvaronczai bámulták, meglehetős reservált állást foglalt. Nem
az utókor kinevette érte. Nincs az a despota, vállalt tárczát a nemzeti védelem kormáa kinek akaratjára határozó befolyással ne nyában, távol tartózkodott a közügyektől s
lenne azon nép akarata, melynek, azt véli, csak akkor lépett ismét előtérbe, mikor a
külhatalmakat interventióra akarta birni
# nyakára nőtt.
Vannak időszakok a nemzetek életében, Francziaország érdekében. Beutazta az eumikor a nép csakugyan nem egyéb, mint rópai udvarokat. Tudjuk, hogy sikertelenül.
egy „pigra massa", mely saját elhatározá- Tudjuk azt is, hogy ez nem az ö hibája, de
sából már alig képes tettre s rábízza magát az udvaroké. Akkor visszavonult ismét s
oly szellemek akaratára, a kiket a tömegen most újra előtérbe helyezé a nemzet bizalfelül állóknak ismer. Tly időszak teremtett a ma, s a mennyiben a lesújtott Franeziaordemokrata Athénben Perikiest, a sokuralmu szágnak ez időszerűit még önelhatározási
Rómában korlátlan hatalommal felruházott
diktátorokat. Egy nemzet bizalma ez egy em'"
ber lelki erejében, becsületes jellemében, hazafiasságában központosul. Az egyetlen jogosult, mert a nép akaratában gyökerező, a
nem proklamált despotismus.
Ily időszak állt be
Francziaországban. A
nemzet ereje megtörött,,
önbizalma megingott,
a fele ország mellére
idegen hadak szuronyai
szegezvék, — egész Gallia egy ember felé néz,
abba veti utolsó reményhorgonyát, megbizik abban, a mit tesz
s követi föltétlenül, bizton, hiven, hogy megmenti, a mi még megmenthető.
Ez az ember Thiers.
Ö több joggal mondhatja ez idő szerint:
„La Francé c'est moi"
„Francziaország én vagyok", mint ama dölyfös király.
Az utolsó események alatt, a császári
dynasztiának múlt év
szept. 4-kén történt detronizácziója óta, mely
T HIERS.

joga van, az jóformán most mind a „kis
Thiers" kezébe van letéve.
Thiers sokkal feltűnőbb alakja az újkor
történetének, melyet nemcsak megirt, de
megcsinálni is segített, semhogy életrajzát
bőven kellene közölnünk. A „Vasárnapi
Újság" olvasói körvonalaiban különben is
ismerhetik e lap 1863-ki folyamából, s azért
ez alkalommal rövidebben emlékszünk meg
múltjáról, melynek hü visszatükrözésére
nem egy hírlapi czikk, de egy könyv is alig
lenne elegendő.
Thiers Lajos Adolf 1797. ápril 16-kán
Marseillesben született. Atyja szegény lakatos mester volt, anyja pedig egy elszegényült család sarja. Az
eszes gyermek az iskolában hamar kitűnt s
18 éves korában az aix-i
akadémiára ment a io•
got tanulni s itt ügyvéddé lett. 1821-ben
egy barátjával., Mignetvel Parisba utazott,
mint hírlapíró szándékozván értékesíteni a
történelmi és közgazdaságitéren gyűjtött ismereteit. Hanem e szándék kivitele eleinte sok
akadályba ütközött. Rá
kellett magát szánnia
a szépirodalomra. Csak
mikor Manuel képviselővel megismerkedett,
sikerült bejutnia az akkori legtekintélyesebb
szabadelvű hirlap, a
„Constitutionnel" szerkesztőségébe. Ez állásában , kivált midőn a
„franczia forradalomról" szóló tiz kötetes
történeti müvét is befejezé (1825-ben), csakhamar egyik szóvivője
lett a szabadelvű pártnak. Az a metsző kritika, melylyel Thiers a
politikai meggyőződésével ellenkező bourbon uralmat üldözé,

