Tizennyolczadik évfolyam.

7-ik szám.
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Pest, február 12-én 1871.
Elöfizetési feltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

PESTEN,

9 ^ - Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jsng és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
Sbbszöri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Brcsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr 9 —
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajczár.

ajánlja kis. szabadalmat nyert legujabb javított

Lancaster-vadászfegy véreit

B. E ö t v ö s

(1813 — 1871.)

JKS* kakasok nélkül, ^^M

melyeknek főelőnye, hogy a legerősebb és legpontosabb löképességgel a legnagyobb gyorsaságot és kezelési kényelmet egyesitik.
Ezen rendszer szakemberek által mint kitünö ismertetett el, szerkezete egyszerü és nincs javításoknak kitéve, mint a kakasokkali Lancaster-ek.
Fegyvereim, mielőtt áruba bocsáttatnának, pontosan belövetnek, s nemcsak löképességükért állok jót, hanem kész vagyok bármely rendszer szerinti fegyverek fölötti előnyeiket próbalövésekkel igazolni.
Egy csinosan készitett Lancaster-fegyver finom kiállítással és arany betétellel 150—180 forint, és mindenkinek, kit érdekel,
fegyvor-üzleteimben váczi-utcza „a levélhez" és kerepesi-ut, a nemzeti szinház átellenében a legnagyobb készséggel megmutat tatnak.
I f A pontos és biztos löképességértlOO lépésre, nyulseréttel, egy ily Lancaster-fegyvernél jótállás vállaltatik, és ily
távolságból 50 iv itatós papirt keresztül lőhetni.
®W Ezenkivül ajánlom a helyben Jevö legnagyobb raktárt Lefaucheux- és percussiós-vadászfegyverekben, valamint a
revolverek gazdag választékát, melyek koiött vannak saját készitményüek, ugyszintén a leghiresebb franczia gyárakból valók, és
mindennemü vadászati szereket.
•W Minden egyes fegyverért jótállás vállaltatik, s nem tetszés esetében egy hó leforgása alatt kicseréltetnek.
987 (3—8)

Gyógyszerészi gyakornoknak

Kereskedö-fanoncz kerestetik.

Két latin- vagy reál-iskolát végzett ifju kereskedö-tanulónak, Balasa-Gyarmaton felvétetik Alilován A.-nál, többi

szóval.

Csak alapos gyógyitás btato
sit utóbajok ellen.

kerestetik egy 4—6 gymn. osztályt végzett fiatal ember kedvező
feltételek mellett, értekezni Maiéter Albertnél Jolsván. 977 (2-3)

994 (2—2)

A süketség gyógyítható!

Három hóral

|

3 frt. l

Lególcsóbb politikai napilap.
Előfizetési fölhívás

:

Egy hóra
1 frt.

,GYQRS POSTA'

Azon legfényesb eredményekre támaszkodva, melyeket gyógyszeremmel ezeddig
Titkos
elérni szerencsém volt, — a leglelkiismeretesbbcn ajánlhatom azt: nagyolhallás, fülzugás és fölfolyás ellen. — Egy adag ára
cimü politikai, társadalmi stb. napilapra.
j 5 ft.
984 (5—9)
Mindent, de röviden; hiven, de fölöslegek nélkül: e jelszóval in£W ' A megrendelő levelek ekép czimzendők:
s tehetetlenséget,
dult meg január l é n a „Gyors-Posta" s a körülmény, hogy majd 2000 előLouis Oelsner, Berlin
fizetőnek jár most, legjobb bizonyság, hogy — közszükséget pótol. A
elgyengült férfierőt,
(Neue Schönhauser-Strasse Nr. 12.) kezdet nehézségeiből kibontakozva azzal köszönjük meg e ritka részvétet,
gyakori magömlések, sőt a végképeni
hogy — bár nem ígértük — a nevezetesebb országgyülési beszédeket külön
tehetetlenséget katonai és polgári kórHeckenast Gusztávnál Pesten megjelent mellékletben ..djuk, » helyzet világosi) áttekintésére pedig becses térházakban sikerrel használt egyszerü és minden könyvárusnál és könyvkötőnél képeket és rajzokat is közlünk. Reméljük: a közönség kiadásaink ily önmódszerrel bámulatos gyorsan és alakapható:
kénytes szaporítását még nagyobb mérvű fölkarolással fogja viszonozni s
posan (az ujonnan keletkezetteket 48
hogy a „Gyors-Posta" maholnap utat fog lelni mindazon magyar hajléóra alatt) gyógyítja Weiss J. gyakkokba, hol egy költség és időkimélő eleven kis napilap hiányát sajnosan
orvos és szülész, az itteni cs. kir. garérezték régóta.
rtison fökórhnzbnn kiszolgált osztályA „Gyors-Posta" tartalma: rövid vczérczikkek, országgyülési tudóElmélkedések,
orvos, minden alkalmatossággal ugy a
sitások, bel- és külföldi levelezések, harctéri tudósitások, gazdag ujdoneági
titoktartás, mint a gyógyezélokhoz jol
rovat, eleven és időszerű tárcacikkek, gazdászati s mástéle közlemények
beosztott rendelő-intézetében Pes?,
stb. A nevezetesebb országgyülési beszédeket mellékletben fogja hozni.
Koronként
térképek s más a helyzet megértését elősegítő rajzokkal is kedSebestyén-tér 4-dik szám I-ső emelet,
Hölgyek számára
veskedik előfizetőinek; igy már az első hóban hozta: Páris erőditvényeit,
(a „2 huszárhoz" czimzett kávéház fePáris városát nagyban, Franciaország térképét és leirását, Belfort térkéolvasó- és imakönyvül
lett), naponkint reggel í órától 10-ig
pét stb.
és délután 1—4 óráig.
irta
Olyanokra, kik kevesebb pénz és idővel rendelkeznek, megbecsülhetFérfiak és hölgyek részére külön
TOMPA MIHÁLY.
len ily kis lap.
bemenet és külön várószoba.
Az előfizetés minden hó elsö napjától lehetséges. A pénz a „GyorsDijjal ellátott levelekre leggyorsabMásodik kiadás.
Postának" (egyetem-utca 4. szám) cimzendő.
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is Zsebkiadás. (358 lap) füzve
1 ft. 40 krgondoskodik.
952 (11-12)
Vászonba kötve aranyvágással 2 » 50 »
Heckenast Gusztav,
Áldor Imre,
Franczia bőrbe kötve kapocscsal 4 » — »
kiadó.
szerkesztő.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

betegségekel

OLAJÁG.

fohászok é s imák.

József.

Ama tátongó hézag, mely b. Eötvös ha- mint az igazságnak, mely bennök lakozott. saiban, hogy nem mozdulhattak, nem vilálával irodalmunk, tudományosságunk s Okoskodásai erős lánczolatávul, melylyel vott ki oly diadalokat, mint lelkesedése
közéletünk terén támadt, a kitünö költő, ellenfeleit sokszor megkötözte vitatkozá- lánghevével, mely ellenállhatlanul magával
g
európai hirü államragadta
azokat
is
ragadta
azokat
is,
bölcsész, első rangu
a kiket czáfolt és
szónok és tevékeny
meggyőzött,
s nem
miniszter elvesztése
egyszer
volt
eset,
fölötti fájdalom,
hogy
beszédét
vémég mindez nem
gezvén,
a
taps
és
meriti ki egészen a
A
elismerés
azon
olcsapás terjedelmét,
dalról is önkénytemelylyel febr. 2-án
lenül
felhangzott,
sujta.ttunk- Azonkimely
ellen
szónokvül, a mit Eötvös
lata nyilai intézve
szólt, irt és tett,
voltak. — S midőn
egész nyilvános müegyharminezötéves
ködésén kivül, volt
közpálya után,
egyéniségének valamelyben
folyvást a
mi kifejezhetlen valeghatározottabb
rázsa, mely bizopártállást foglalta
nyos eszményi légel, s elveiből soha
kört terjesztett maegy morzsányit sem
ga körül, eszmék
tett
alku tárgyává,
áramlatát inditotta
annyi
megtámadás,
meg s öntudatlan
küzdelem
és elkemagának, észrevétseredett
viták
után
len, másoknak magsirba
ment,
halála
vakat hintett el pahirére barátot s elzarul, melyek talán
lenfelet egy fájdakésőbb kikelendök
lomérzés ragadott
még, s ha nem fogmeg s azok, kik vele
ják is nyilván hirmindig
szemben álldetni áldásos mütak,
a
fájdalom
telködését, de valóban
jes
őszinteségével
az ö gazdag lelkéversenyeztek baránek sarjadásai.
tival a tisztelet, és
Ritka ember volt
rokonszenv nyilvávalaha, kiben az
nitásaiban.Akoszoelme és a sziv féruból, melyet a hanyes tulajdonai oly
lott homlokára tetmértékben találkoztek, gondosan kitak s oly összhangszedegettek minden
ban egyesültek voltövist, s csak a vóna. S tán egyénizsát és babért hagysége rokonszenves
ták benne.
voltának, kedélye
íly elégtételt a
ellenállhatlan valegdiadalmasb hős
rázsának s szive
is csak ritkán nyermeleg kisugárzáhet.
sának épen oly mérMert hogy Eöttékben köszönheti
vös eszméi diadalra
eszméi diadalát,
jutottak, sö vagy a
B. E Ö T V Ö S J Ó Z S E F.
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kivívott diadalokat, vagy azok bekövet- s alkotmányos kormányzási formák bajnoka, Vörösmarty felett tartott jeles beszédei sokezésének biztositott voltát megérte: azt küzdött, sorompóba lépve az ósdiság, elő- rakoztak méltóan a Kölcsey, Kőrösi Csorna
és Reguly felett tartottakhoz, s mint a Kisnem fogja tagadni senki, a ki irodalmi és ítéletek s önérdekek ellen.
politikai pályájára bár futólag is visszaLegnyomósabb, leggyümölcsösebb, s faludy-társaság elnöke megkezdte azon megpillant.
végsikerében történeti fontosságu lett b. nyitó besz-édek sorozatát, melyeket éveken
Oly apának és nagyapának levén sarja- Eötvös azon müködése, melyet az 1843-ban át részint itt, részint az akadémiában, mint
déka, kik a születési s hivatali aristokratia Szalay kezébe átment „Pesti Hirlap"-ban ennek másod, majd első elnöke, tartott, s
ma»'iis fokán állottak s udvari kegygvel dí- kezdett meg. T. i. itt és ettől fogva fejte- melyek megannyi remekei lőnek az eszmecsekedliettek, természetes, hogy a ritka te- gette és mutatta .ki, európai színvonalra dús alkalmi szónoklatoknak.
hetségekkel felruházott ifjut, kiben a láng- emelkedve, azt, hogy Magyarország regeneAz 1860. októberi fordulat ismét tért
ész már gyermekkorában ki-kilobbant, szin- rácziójára az egyetlen biztos rendszer a par- nyitott a politikai tevékenységnek. S bár az
téti a közpálya azon ösvényére óhajtot- lamentáris felelb's kormányzat. Czikkei tu- 1861-diki országgyülés, melyben egy pár
ták terelni, melyen maguk oly magasra dományos-rendszerü munkává dolgozva kitünö beszéddel vett részt, látszólag eredemelkedtek, s melyen ő, nagyobb tehetségei- „Reform" czim alatt jelentek meg, s ezeket mény nélkül oszlott el, — a meginditott
vel még magasbra emelkedhetett volna: a részletes tárgyalások egészítették ki „Teen- mozgalmat többé egy uj provizórium kisérdőink" czim alatt. A parlamentarizmus ak- letével megakasztani nem lehetett. Eötvös
hivatali pályára.
A fiatal Eötvös ki is neveztetett a m. kor még a legnagyobb rész elött örökké a provizórium bekövetkezett évei alatt ismét
kir. udvari kanczelláriához fogalmazónak, valósithatlan szép álomnak tetszett; és mégis az akadémia elnöki székéről szólott nemzede neki a hivatali pálya nem kellett.'A köz- I sikerült jeles beszédei által Pestvármegyé- téhez, irányadókig mindig a haza kultúrái,
életre, söt a politikai pályára készült, de ! ben az akkor még municzipalista Kossuth nemzeti és politikai érdekében, .mig az elmás ösvényeket választott magának. A tu- j ellen, annak az országgyülési utasításokba közelgö kiegyenlítés előérzete, mely öt mint
domány, az irodalom szabadabb ösvényeit. • fölvételét kivívnia. Ez irányban müködött a közel jövö' férfiai jelölte meg, ismét a
S miután, elöbb hivatali szabadságot nyerve, i Eötvös párhuzamosan költői munkáival is; publiczistai térre szólitá. Még egyszer meg1836 —7-ben Németországot, Svájczot, Né- : vigjátéka': „Éljen az egyenlőség" a jogegyen- szólalt a „Nemzetiségi kérdés"-ben, s kihirmetalföldet, Franczia- és Angolországot lőséget ajánlja egy megfordított képben; dettetvén az 1865-diki országgyülés, „Polibeutazta, visszatérte után egészen visz- „A falu jegyzője" czimü nagy hatásu re- tikai Hetilap"-ot is alapitott a felmerülendő
szalépett a hivatali pályától, s még csak az génye a megyei rendszer tarthatatlanságát —• főleg a kiegyenlítési kérdések megvitaeperjesi kerületi tábla tiszteletbeli birájá- tünteti fel konkrét történetekben; „Magyar- tására.
nak czimét fogadta el s viselte nehány évig, • ország 1514-ben" cz. regénye pedig, közA kiegyenlítés nagy munkájában, mehogy attól is a magán-életbe s irodalmi és vetve a jobbágyság felszabadítását czélozza: lyet Deák felirataival készitett elö s érlelt
politikai térre térve, tiz év mulva csodá- mind oly eszmék, melyek kellőleg ki- meg, Andrássyval és Lónyayval főkép Eötlatos események és sorsfordulatok követ- , fejtve s a költészet minden eszközeivel a vös müködött tényleg s közvetlenül. Az uj
keztében — egyszerre magyar miniszterré közérzésbe beoltva, nemsokára megoldást miniszteriumban ismét a vallás- és közoklegyen, mit mikor a franczia jósnő megjó- voltak nyerendők. Bekövetkezett t. i. az tatási tárcza jutott neki, melyet már 48-ban
solt: mosolyogva fogadott, hisz magyar 1847— 48-ki pozsonyi országgyülés, sa pá- elfoglalt; de akkor' keveset valósithatott
miniszterség még nem is létezik.
! risi forradalom hatása közben épen Kossuth nagy czéljaiból. Most a körülmények kedDe Eötvös pályájának irányai ki voltak Lajos ügyes és bátor föllépése segedelmével vezőbbek voltak eszméinek. S a népiskolai
tűzve már. Es tán soha senki a maga által létesült, az Eötvös által rég mentöszerül közoktatás tárgyában hozott törvény soká
választott irányban következetesebben nem kitüzött állami és társadalmi reform; sekép fenmaradó emléke lesz Eötvös eszméinek és
Magyarország uj alkotmányának szellemi munkásságának. Nagy erélylyel kezdette
haladt egy csapáson, mint ö.
|
Az 183* 6 -diki országgyülésen, az ifju- sz rzőjévé ő lett. Az elsö magyar miniszte- meg e törvény végrehajtását. Mert bár soság karzatán mint hallgató vevén részt, i1 riumba mint kultusz- es közoktatási mi- kan épen erélytelenséggel vádolták, kivált .
egész lélekkel az akkor megindult reform- ni&zter belépvén, több fontos törvényjavas- bizonyos irányban, ő magában'megállapitott
eszmék zászlajához szegődött. 0-konzer- latot készitett, melyek közül itt a gymná- terv szerint s meggyőződéseihez a legkisebb
vativ atyja, a tárnokmester, hagyományos j ziumi szaktanitást s az egyetemi tanítási részletekben, még ha talán tévesek voltak
családi politikája legkisebb akadályul sem I szabadság behozatalát illető legyen kie- is, szilárd s törhetlen ragaszkodással, söt
szolgált a lelkes ifjunak, hogy a legszaba- | melve; a szomoru fordulat azonban, melyen makacs szívóssággal — ment az úton, medabb, sőt tisztán demokrata irányt vallja j az ország nemsokára átment, nem kedve- lyet maga elébe tüzött. A népiskolai közokmagáénak. S midőn atyja, szerencsétlen j zett a kivitelnek, a forradalom kigyuladása tatás emelését s általa a nép nagy tömegé- .
gazdasági spekulácziók folytán tönkre ju- I pedig lehetetlenné tevén további müködé- nek a miveltség magasb fokára emelését
tartván, mint igazi demokrata, a legfontotott s egész vagyonát elvesztve, királyi I sét, külföldre vonult.
kegypénzre szorult, a gazdagnak született
Lelépte óta Eötvös 1851-ig Münchenben sabbnak átalában s különösen hazánkban,
ifjún betelt a jóslat másik pontja, hogy keze lakott s folytatva bölcsészeti és történeti mindent elkövetett e czél valósítására; ismunkájával kereste kenyerét: mint iró.
j stúdiumait, ismét az irodalomnak élt. A kolákat, tanitó-képezdéket állitott, kevésbbé
Irói pályája elsö szaka a költészeté volt. szabadság leendő megmentésén ő soha két- képzett tanitók számára póttanfolyamokat
Szárnypróbálgatásai : Göthe ,,Götz"-ének ségbe nem esett, de fölismervén a nemzeti- rendezett, jelesb tehetségüeket tanárjelölteforditása, ,,A kritikusok" és „Házasulok" | ség eszméjének európai fontosságát, erősen kül külföldi egyetemekre küldött, hivatali
vigjátékok, Hugo ,,Angelo"-jának forditása i hitte, hogy nagyobb veszély fenyegeti ha- környezetéből egyeseket,tapasztalatok szers ,,I3oszu" szomorujáték, a késöbbi sikerek- záját e részröl, mint a kényuraloméról, s zése végett külföldön utaztatott, mig maga ' **
hez képest emlitést sem érdemelnek.Nehány i'azért elöször is e kérdést tárgyalta egy né- a népnevelés érdekében s eszméi terjesztése
költemény az ,,Athenaeum" elsö évfolya- met röpiratban: ,,A nemzetiség egyenjogu- végett a haza különböző részeiben tett simaiban, ,,Emlény"-ben stb. már maradandó sága Ausztriában." Ez csak egy pontja volt keres körutakat, hintegetvén mindenütt a
becsü szépmü, minők a ,,Bucsu", „Vár és ! nagy kiterjedésü tudományos vizsgálódá- valódi szabadság s mivelődés eszméit, mint
kunyhó", ,,A remete." De költöi diadalai I sainak, melyeknek eredményeit klasszikai magvakat a jövendő aratásra . . .
legszebbikét a ,,Karthausi"-val ünnepelte, j nagy müvében filozófiai mélységgel és terA népiskolai alsóbb oktatás mellett a
mely az „Arvizkönyv" I. III. és V. kötetei- ! jedelmes történeti és politikai tudománynyal közép és felső tanodák reformját is nagy
ben jelenvén meg, a fiatal és nő-vllágot adta, ily czim alatt: „A XIX. század ural- mérvben meginditotta; de ezeket illető töregészen meghóditotta, s kivált ragyogó esz- ! kodó eszméinek befolyása az álladalomra", vényjavaslatai, bár rég elkészültek, még
megazdagságával valódi bámulatra raga- mely a szabadság, egyenlőség és nemze- ezentul várnak tárgyalásra.
dott a bölcsészi irányu költő iránt. Egyide- j tiség eszméit behatóan tárgyalja, s nemA közoktatás terén kifejtett nagy tevéjüleg ezzel aratta legszebb szónoki koszo- csak a mi irodalmunkban korszakos munka, kenység mellett, mint vallásügyi miniszter
rúi egyikét is, akadémiai emlékbeszédével de a külföld elsö rangu állambölcsészei is maradandó emléket állitott magának,
Kölcsey F. fölött, s lépett a politikai iroda- s politikai irói figyelmét is a legnagyobb eszméket mozdítván meg, melyek termélom terére is egyszerre nyomatékosan „Vé- mértékben megragadta.
kenyhatással nyulnakbe a messzi jövendőbe.
lemény a fogház-javítás ügyéb'en" czimü
Ismét hazájába térvén b. Eötvös, hol a A zsidók emanczipácziójáról, mikor az nátudományos publiczistai müvével, az észak- politikai tevékenységnek semmi tér nem lunk még igen népszerütlen eszme volt, irt
amerikai hallgató-rendszert ajánlva.
! nyilt, a szépirodalom felé, mint első szerel- a negyvenes években; s midőn a törvényEgyszerre tehát három irányban -- de méhez, fordult ismét vissza. Buzgó mükö- hozás ismét lehetővé vált 1867-ben, egyike
mind egy végczélra törve, kezdte meg hatá- désének sikerült a Kisfaludy-társaságot föl- az elsö törvényeknek az izraeliták egyenjolyos müködését. Mint költő,mint publiczista, éleszteni halottaiból. Maga nehány szép gúsítása volt. Létre hozta az izraelita kons az 1840-diki országgyülésen elfoglalván beszélylyel s a „Nővérek" cz. két kötetes gresszust, hogy efelszabadított osztály saját
székét, mint a főrendi ellenzék fényes tehet- regénynyel lépett ismét az irodalom terére. kezébe vehesse egyházi és iskolai ügyei inségü vezértagja, mindenütt a szabad eszmék Mint akadémiai szónoknak, Kazinczy és tézését. A görög-keleti egyházat is a teljes

önkormányzat terére vezette a szerb és roA „Gondolatok"-ból.
mán kongresszussal. S végre a legnagyobb
(B. Eötvös Józseftől.)
horderejü kérdést, a katholikus autonomia
kérdését is ö mozdította meg.
Kinek egész élete nemzetének nagy küzdelMindez befejezését várja még. • De Eöt- mei között folyt le, s ki bizodalmát nem vesztve,
vös mozgató szelleme, mely uj eszmék fel- azon meggyőződéssel néz a jövőbe, hogy az ügy,
szinre s működésbe hozásában volt a leg- melyért küzdött, győzni fog, s hogy akkor a jövő
ha majd azokra, kiknek jólétüket
erősebb, nincs itt többé vezérelni. Az ür, nemzedékek,
köszönik, visszaemlékeznek, hálával mondják el
melyet hátrahagyott, soká fog tátongni az ő nevét is — az bár mennyit áldozott, s bármi
betöltetlenül.
kevés elismerést talált életében, nem panaszkodS ki fogja őt pótolni az akadémia el- hatik sorsa ellen.
nöki székében ?
Egy tengerésztől haliám, hogy hajótörésekDe ha Eötvös a szónok, az iró, az aka- nél többnyire azok vesznek el, kik uszni tuddémiai elnök, söt a miniszter is, egyenként nak; mig látszólag sokkal inkább veszélyeztetett
mind pótolható volna is: összes egyénisége társaik a hajótöredékekhez kapaszkodva megmevarázsát, eleven mozgató szelleme termé- nekszenek. Hasonlót látunk az életben is, hol a
keny hatását nem fogja pótolva látni a nagy hajótörések után, melyeket sokszor szenvedünk, épen a hatalmasabb egyéniségek, kik saját
nemzedék, mely diadalainak tanuja volt, erejökben
biznak, vesznek el; mig az, ki szétrom•mely lebüvölve állt hangja varázsától, s bolt létének töredékeihez ragaszkodik, nemcsak
mely őt a sirba kisérte. Az ercsii kápolna •magát, de néha birtokának legbecsesebb részét
körül, hol tetemei nyugosznak, évről évre menti me<>-.
o
kizöldül a pázsit, kinyilnak a virágok s
Napjainkban bizonyos nők arról panaszkodégbe száll a lekaszált fü illata: de éltető nak, hogy a férfiak által egyenlőknek nem ismerszelleme csak az emlékezetben él s közvet- tetnek el; s pedig épen, ha az valaha megtörténik,
len melegitő és lelkesitő hatását fájdalma- s a nők azon kiváltságoktól megfosztatnak, melyeket azért élveznek, mert őket gyengébbeknek
san fogjuk nélkülözni.
_^ r

B. Eötvös költeményeiből.
Maholnap sir takarja . . .
Maholnap sir takarja
Elfáradt szivemet , . .
Ne sirjatok barátim
Füves hantom felett.
Nem volt oly könnyü éltem,
Mint mások képzelek;
Higyjétek jobb volt nékem,
Hogy jókor elmének.
Láttátok-é tavaszkor
Az olvadt hó vizet,
Mely vigan csörgedezve
A völgy felé siet? .
Hogy csillog-villog árja,
Mi vigan cseng zaja,
. S felette hány szivárvány
Von ivet partira.
De jőjetek, ha nyár lesz,
S a viz elszáradott,
S nézzétek csak az utat,
Hol árja elfutott.
Hány s milyen akadályok,
Sziklák minden felől,
S mig fen csillogni látszott,
Mily küzködés belől.
Im képe életemnek:
Felszíne csillogó,
Do oh, ha azt tudnátok,
Mit rejt e s^ép folyó !
(i8ll.)

Végrendelet.
Ha majdan átfutottam
(lörönííyös utamat,
S hova fáradtan érek,
A sír nyugalmat ad:
Márvány szobor helyébe,
Ha fenmarad nevem,
Eszméim győzedolme
Legyen emlékjelem.
S ha majd kijőtök néha
,S megálltok síromon,
Zengjétek <>1 a legszebb
Dalt néma hantomon.
Magyar dalt, lelkesítőt,
Melynél a sziv dobog . . „
Tán halva is megértem
S keblem hevülni fog.

%

Es sírjatok egy könnyet
Barátotok felett:
Dalt érdemelt, mert költő,.
Könnyet, mert szeretett.
(1847.)

melyek igy vérzettek ol. A küzdőknek vesztét guny
s átok követte sokszor, s az. a mit szenvedtek, elsö
pillanatban mint visszaijesztő példa áll azok előtt,
kik magasabb feladatnak akarnák szentelni létőket. De ha a történet folyamát tovább követjük,
nézetünk megváltozik. Az elnyomó emlékét az
utódok átka követi, a vértanu tovább él eszméjével, s a jövő bámulva látja, hogy a győzelmet
nem a hóhér, hanem az áldozat vítta ki, mert
minden babér elhervad s minden emlék romba
dől, do kinek neve egy eszmével él, a felett az idönek nincsen hatalma.

Bus sak-lI a il eke.
(1834—1871.)

Van Európában egy szerencsétlen nemzet, melyet minden nemeskeblü, szabadságra törő ember szeret és sajnál, s mely
saját vére kamatjával szokta visszatéríteni
minden kinálkozó alkalommal azt a rokonszenvet, melyet a nemzetek iránta tanusitanak.
Politikai halott, minden szabad mozoghatástól megfosztva, darabokra tépve, három
óriás hatalom hármas bilincse alatt már
századok óta haldoklik, — de a három óriás
tartjuk, csak az nap kezdődnék elnyomásuk.
vasmarkának szorítása nem volt elég, hogy
kioltsa e nemzet életét. Lenyomták, de meg
Legyon elátkozott, ki a gyermeknek akkor, nem ölhették. „Szobor",,de fáj minden tagja",
mikor még boldognak erezhetné magát, virágok
s a hol fájdalom van, van ott még élet is.
helyett borostyánt mutat.
Abban a háromfelé törött szoborban
még
mindig melegen csörgedez a vér s
Félig majom, félig angyal, ilyen a gyermek.
— Mennyit kell emelkednie s mennyit sülyednie, szent hévvel pezsdül fel, valahányszor a
mig emberré válik.
világ valamely részében a szabadság napja
ragyogóbban kezdi árasztani sugarait.
Nem kellene a nevelésnél soha elfelednünk,
.• A hol szabadságért, függetlenségért,
hogy az észnek, mint a kardnak, hogy haszonvenemzeti
lételért, az ujkor szent eszméiért
hető legyen, nemcsak élre, de szilárdságra is
vér
omolt:
ennek a félig elvérzett nemzetnek
szüksége van, s hogy a felette sok köszörülés,
mindig vegyültek vércsepjei a kiomlott
nemcsak élesit, de gyengit is.
vérpatakokba, s nem lengett magasztos czél
Ha a fa, midőn gyümölcsét hordja, visszaem- felé még zászló, mely alatt a lengyel nemlékezhetnék virágozásainak napjaira: mi szegény- zet hazátlan fiai kardot ne huzták volna e
nek érezné magát! Azon számtalan bimbóból, zászló oltalmára.
melyeknek mindegyike egy gyümölcsnek csiráját
Szerencsétlen, szerencsétlenségben báhorda magában, aránylag mily kevés teljesité
mulatos
nemzet, egy porig sujtott sebesült
igéretet?! Miért panaszkodunk tehát sorsunk elkoldus
vagy
te, a ki a testvérnemzetekre
len mi, ha mindent, mire magunkat ifjúságunkban
hivatva gondoltuk, egészen nem értük el? Sok királyi kincseket pazarolt.
virág hullt le, mely nem gyümölcsözött, de minSzégyelheti magát Európa, szégyelhetik
denik szebbité tavaszunkat, és ha minden virág magukat a hatalmas nemzetek, kiknek egy
gyümölcscsé fejlődött volna, ki tudja, elbirnók-e szava elég lenne megállitani a nemzetgyiléletünk gazdag terhét.
kolásra fölemelt tört s elmulasztják e szót
kiejteni, — mig egy haldokló nép mások
Sokkal irigyletre méltóbb a közönséges eméletének megmentésére hozza oda végső leber, ki valamely igazságon nem kétkedik, a bölcs
vagy tudósnál, ki azt ieltalálta. Minden igazság heletét.
Mikor Francziaországban porba hullott
hasonló az aranyhoz, mely kincs annak, ki azt
birja; de mely bár mennyire ragyog, mielőtt for- a zsarnok-korona, s a háboru a nemzeti öngalomba jött, setét aknában egy gyenge mécs bi- védelem és világszabadság harczává szenzonytalan világítása mellett szegény munkások tesült : Lengyelország bujdosó gyermekei
által találtatott fel.
.
százával seregeltek a köztársaság csapataiUgy járunk a tudománynyal, mint vagyonunk hoz, s ott harczoltak elsö sorban Garibaldimás nemeivel. Mennél gazdagabbakká leszünk, val, a kinek hadjárata oly fényes részét
annál könnyebben szerzünk, de annál kevésbbé képezi e hadjárat történetének, mint a Leobecsüljük irigylett kincseinket.
nidásé Hellas évkönyveiben.
Garibaldi egyik legjelesebb, legvitézebb
A ki a tudomány körében semmi ujat nem ta- szabadsághőse Bossak-Haucke volt, kinek
lált is, hanem mindig csak azon ösvényen +»**"+*•»
arczképét mai számunk közli.
E szabadsághösröl a következőkép emlékszik meg egy lengyel hírlap.
Gróf Hauckc József 1834-ben márczius
19-kén
született Varsóban. Atyja lengyel
Gyors 'haladás korszakában az osztályok s
eoyesek mindig elválnak egymástól, nem mintha tábornok volt, nagybátyja pedig Haucke
valamely rész épen nem haladna — mi ily időben, Mór, a ki 1830-ban Lengyelország hadügyhol senki előbbi helyén nem maradhat — lehetet- minisztere volt, s mint ilyen a szabadságlen, de mert a haladás egyeseknél gyorsabb, má- harczban el is. esett. Atyja halála után
soknál lassabb. Ellenben soha nem találunk nemanyját Miklós czár ukáza száműzte s a gyerzeteknél több egyetértést, mint midőn haladásokmekek
nevelését a czár magára vállalta.
ban bármi által akadályoztatnak. Ebből magyaIgy
lett
a kis József az „Institut des Mirázható, hogy a haladás utolsó akadályaival sokneurs"
növendéke
a czár rendelete folytán
szor maga a haladás szünik meg, mely az összetartás eo-v bizonyos mértéke nélkül lehetetlen; s Zarskoje Zelo-ban, s tiz éves korában a ,,Colhogy nemzetek soha nem erősebbek, mint egy lege des Pages" növendéke és a czár apródja.
külsö nyomás érzete alatt.
Tizenhét éves korában a czári testőrök huszár - ezredében hadnagy lett. Ez időtől
Minden nagyobb eszmének megvoltak vértnfogva,
fokról fokra emelkedett, 24-ik évét
1 nui, s mint egyeseket, ugy egész népeket találunk,
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még alig töltötte be, máris hadsegéde lett
a czárnak. Ez időben ismerkedett meg Bariatynsky tábornokkal s vele ment a kaukázi hadjáratba, hol egy ezred parancsnokságát nyerte meg. Itt szerzett katonai
érdemei miatt a czár egy arany diszkarddal
ajándékozta meg. 1862-ben beadta lemondását s külföldre
utazott.
A czárnönek rokona lévén,
— neje Rattenburg herczegnö
— ragyogó pálya állt előtte.
De ő azzal nem törődött semmit. Egy ur kényelmes szolgálata helyett az eszmék fára-'
Salinas szolgálatába szegődött.
Mihály nagyherczegminden kérése, a ki személyesen irt neki,
hogy jöjjön vissza , a ki azzal
biztatta, hogy oly parancsnokságot nyerhet, a milyet maga
kiván magának, mind hiában
volt.
A czár növendékében feltámadt a szabadságra törő, elnyomott nemzet fia: 1863-ban
föltámadt Lengyelország szabadságharcza s Haucke titkos
utakon kimenekült harczoló
testvérei közé s felajánlá szolgálatát a titkos nemzeti kormánynak, mely tábornokká
tette s a Krakó, Sandomierz és
Kalicz kerületéből toborzott
felkelők parancsnokságával
bizta meg.
Bossak, ki e nevét onnan
vette, hogy seregeit gyakran
hóban, sárban heteken keresztül mezitláb vezette a csatába
(Bossak lengyelül annyit jelent, mint: mezitlábos) 18 álló hónapig állt ellen a huszharminczszorosaa tulnyomó orosz erőnek,
s ekkor bátorságának és vitézségének oly
jeleit adá,-milyeket még a szabadságharczok
története is ritkán mutat fel.

szerepet vitt, mi'it azt a genfi békekongresszus naplóiból láthatjuk.
Tagja volt egy másik bizottságnak'is,
mely „Foyer republicain polonais"-nek nevezte magát s Mazzini igazgatása alatt állt,
— Garibaldi felszólítására Francziaország-

dijoni három napos harcz iszonyu veszteség volt a poroszokra, s a kigunyolt rongyos, éhező franc-tireurök e csata által első
hőseivé lettek az 1870 — 71-ki franczia-porosz hadjáratnak.
Mért hogy e győzelem nem akadályozhatta meg a csapások és szenvedések nehéz sorozatát, mely
Francziaországra borult!

Thionville.

Bossak-Haucke tábornok.

ba sietett, hogy az ifju köztársaságért
küzdjön — annyival is inkább, mert az
a- roegg^főzédése -volt, hogy az átalános
béke csak a köztársasági kormányforma
teljes diadalából eredhet, s e meggyőződést — egy szabadsághőshöz illően vé-

Thionville is ama „rajnántuli
testvérek" egyike, kikkel a németek a haza öleléseit a tűz és vas
nem épen szelid argumentumai által igyekeztek éreztetni a jelenleg
dühöngő háboru alatt. A porosz
lapok fölemlegetik, hogy már neve
is elárulja német származását, mert
eredetileg Diedenhofennek hivták,
épen ugy mint Nancy-t Nanzignak
és Lorraine-t Lotharingiának.
:
A város a Mozel folyó mellett
fekszik a hasonló nevü departement-ban s mintegy 6000-nyi lakója van. Határváros lévén, mert
közvetlenül a luxemburgi és porosz
határszélek mellé van épitve s egyszersmind meg is lévén erődítve
— az erődítések Vauban-tól származnak — nem egyszer állott ki
nehéz napokat a történet folyamában. 1558-banGuise herczeg a spanyoloktól elvette, mig 1643-ban
három hónapi ostrom után a nagy
Gondé vette be. 1792-ben Thionville egészen franczia és köztársasági volt. Mikor az emlitett évben
a szövetségesek ostrom alá fogták, a polgárok a vár falára egy
szamár alakját függesztették ki,
szájában egy köteg szénával és e
fölirattal: „Mikor ez a szamár
azt a szénát megeszi, akkor veszitek be Thionvillet." E történeti adat elég világosan tünteti fel, hogy akkortájban még milyen gyarló
szerepe volt a tüzérségnek. Ostromlóknak és
ostromlottaknak igen közel kellett egymáshoz
lenniök, mert különben a föliratot aligha el tudta
volna olvasni az ellenség. Azt is mondják, hogy

A poroszok bevonulása Thionvillebe.

-, Az utolsó szabadságharcz bevezetése
uián sem csüggedt el.
Politikai térre vitte át müködését, miután a harcztéren nem remélhetett sikert
többé.
Tagja lett a „béke-ligának" s ott előkelö

révei és életével pecsételte meg.
Dijonnál esett el jan. 20-ról 21-ére szoló
éjjel, s abban a megnyugtató tudatban vérezhetett el, mint egykor Epaminondas aki
haldokolva igy kiálthatott fel: „örömmel
halok meg, mert győzve halok meg!" A

midőn egy bomba egy borbély műhelyébe csapott
le, a borbély minden meglepetés nélkül kezébe
vett egy darabot belőle, s igy kiáltott föl: „Ni
milyen jó szappanozó tányér lesz ebből!" és azután csakugyan abból szappanozta be vendégeit.
A legutóbbi ostrom alatt azonban e vitéz kis
városnak is meg kellett hajolnia az ellenség előtt.

Sebesültek kiszállása a Szajna-partján Párisban.
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A mult év novemberében Zastrow tábornok 25,000
emberrel és 76 ágyúval körülzárolá az erősséget,
és 24-én, tizenegy órai erős bombáztatás után a
vár parancsnoka kénytelen-volt kapitulálni. A kapitüláczió folytán 200 darab ágyu és 4000 fogoly
került a németek kezébe.
Rajzaink, melyek a városnak ostrom utáni
állapotát és a megszállók bevonulását mutatják,
egy angol nő művei, ki az ostrom alatt a szomszéd Uckange nevü faluban tartózkodott, 4 és fél
mérföldnyire az ostromlott várostól, a hol a bombák tüzes utját s az égő városka lángjait tisztán
ki lehetett venni; midőn a poroszok hajóhidjokat
fölállítani törekedtek, egy bomba csak nehány
száz ölnyire esett le töle.
Thionvilleban alig maradt egyetlen ház érintetlenül és a Rue de Brulée s a Rue de Collége
sarka, melyet rajzunk mutat (nov. 25-én vázolva,
mikor a poroszok a városba bevonultak), nem volt
.egyéb iszonyu romhalomnál. Némely ház annyira
össze volt lövöldözve, hogy rajtok keresztül a
tulsó utczát is meg lehetett látni.
A gyalogság ezredei egymás után vonultak
be a városba, utánok a lovasság, azután a rettegett uhlánusok csapatai s legvégül a tüzérség. Az
utóbbi nagyon lassan haladott előre, félve, hogy
az összeomló házak oda lapitják,s valóban nehány
utczán lehetetlenség is volt a romok miatt áthaladniok.
A sokat szenvedett szegény kis város is még
hosszu ideig magán fogja viselni a szerető „testvérkarok" ölelései s a német humanitás és vitézség nyomait.
.
S. L.

Sebesültek kiszállása a Szajna-partján Párisban.
Páris ostroma a legellentétesb jeleneteket
tárja fel előttünk, oly ellentéteket, melyek ritkán,
ily mérvben talán soha nem fordultak elő a háborúk történetébon. A véres harczok a világváros
közvetlen közelében folytak, az üzlete után látó
polgár tisztán kiveheté az ágyuk egyes lövéseit,
s a. népség nagy része a sánczokról szemlélte a
csatát; a főváros kényelmének szolgálatára álló
eszközöket Bellona veszi igénybo, a bérkocsi, az
omnibusz tetejéről a genfi kereszt lobog, messziről
mutatva, hogy e tárgyak sérthetlenek, kivül állnak a harcz szenvedélyein, itt már kitombolta az
magát, illő hogy áldozatai tovább nc bántassanak.
A máskor a mulatságnak s helyi közlekedésnek szolgáló kis gőzösök, az u. n. bateaux omnibus-ok is beállottak a háboru szolgálatába. Rendeltetésük a Szajna s Marna mellett vivott csatákból
a sebesülteket visszaszállitani a város falai közé,
vissza az elhagyott tűzhelyhez vagy a kórházak
egyikébe. Egész nap folyt a csata; a népség lázas
izgatottságban, a tengerész-lövegek hangja az
erődökről megdöbbenti a földet, meg azokat, kik
rajta élnek s viszhangra talál minden egyes párisi
szivében. A népség egy része a sánezokra siet,
honnan a távoli tömegek mozdulata, a fel-felczikázó sortűz, a mitrailleuse-ök recsegő hangja kivehető — ezek a kíváncsiak ; ráérnek ezek ügyeikről is beszélni, élezeket csinálni s műértőleg hozzá
szólni az előttük történtekről. Másoka kapuk felé
sietnek, honnan a kitörés történt, várva a jelt s a
győzelemhirrel yisszaszáguldó gyors hirnököt,Versaillos megszállásának, a porosz király elfogatásának hirét,— ezek a vérmes reményű patrióták, kik
szavalnak a hazának a hazáról, patriotikus beszédeket tartanak, szidják a kormányt, mely nem eléoerélyes, a Commune-t (község) kivánják s ígérik, fogadják, hogy ez majd kiveri a burkustaz
imádott hazából.
^ Van még más csoport is e párisi jelenetek
sorában s képünk ilyet tár elénk, —ezek az érdeklett felek, kiket nem kiváncsiság, vagy patriotism u s
csal ki lakjaikból, kik nemcsak a hazáért remegnek, aggódnak, hanem egy vugy több kedves
szeretett lényért hallgatnak e csoportokra s visszatartott lélekzcttel tekintnek a helyekre, hol a aenfi
kereszt megjelenik, hol hirt hallhatnak kedveseikről, talán őket magukat viszontláthatják sebesülten vagy holtan? Oh e kétség iszonyu — a
remény és csüggedés váltakozó fellobanása felejteti a kozíájdalmat, minden érzésével egy
lény, a szeretett atya vagy férj felé irányul.
A Pont Neuf (uj hid) 8 a Pont au Chance
(váltok hidja) közt, melyek a Szajna jobbpartját
a Cite-szigettel összekötik, fokszik a Quai de la
Mogissene (lágybőrkészitők partja), itt szállnak
ki a kishelyi^ gőzösön a csatatérről érkezett sebesültek, itt várja őket az ambulance-ok gyógyitó

szeretteik ápoló keze. A nehéz sebesülteket nyugágyakon szállitják, az elhaló tekintet a parton álló
tömegen tévedez, keresve az agg anyát, a szeretett nőt vagy gyermeket. Mily gazdag tárháza ez
a léggyöngédebb, legszivrehatóbb családi jeleneteknek, — de hisz a végén ez is megszokottá válik
s a néző sereg eltompul hatása ellen. Amott egy
könnyen sebesült lépdel, büszkén mutogatva a fogoly Pickelhaubet, melynek gazdája valahol St.Cloud táján nyujtja a gyepet, s fövegre nem sok
szüksége lesz már ide lenn; egy csoport a sisakon
tölti ki gunyjainak özönét, ha a. gazdát nem ejthette is hatalmába, — mig közelükben egy nő
gyujt szeretetadományt a sebesültek részére.
Oh a háboru oly gazdag megható jelenetekben,
hogy a festő s költő egyaránt talál bő tárgyat,
mely méltó ecsetje s tolla által megörökittetni. Az
emberi szenvedélyek duló harcza ez, hol oly közöl
állnak a végletek, hogy az ember hiában keres
átmeneteket egyeseknél ugy, mint a tömegnél, —
majd kétségbeesik az ember jobb természetén, majd
örömmel látja ennek diadalát az anyag felett.
Szegény Páris! mily gazdag tere voltál te nemrég
a psychologus tanulmányainak, a festő ecsetének,
a költő tollának, mennyit küzdöttél, mennyit
szenvedtél, mennyire bírtad mindnyájunk rokonszenvét!
Oh e napok, ha nem is legszebbek, de
legnagyobbak történeted évlapjain. Nagy valál
a balsorsban, a csapások közt; élni fogsz, el nem
veszhetsz többé!

gének s amaz ellentétnek, mely a fabourg
st.-germaini nábob s a szomszéd negyed
koldusa közti véghe.tlen ür áthidalására
csak egy utat ismer, s azt a társadalom egy
egész osztályának szemében menthetővé, söt
követendővé teszi: a bün utját. A Faubourg
St. - Victor a Faubourg St. - Antoine - nál
együtt Párisnak legtömöttebben lakott részei, kertészek, mosónők, favágók (debardeurs), timárok, rongyszedök stb. képezik
lakosságánakjzömét,mig a tulajdonképi gyármunkás — az ouvrier — az elővárosokban
gyárok közelében ütötte fel tanyáját. Itt a
legapróbb polgárság s a proletariátusnak
legveszedelmesbneme honol. Itt vannak azon
odúk, melyekből nagy események előestéjén,
ama ismeretlen borzasztó alakok napfényre
kerülnek, milyeket csendes időkben szem
nem lát, kik, merre mennek a vad kiáltozással, ittas torokból rekedt énekükkel azt az
érzelmet költik fel a borzasztó látvány
szemlélőjénél, mit a sirályok megjelenése a
tenger utasainál. A vihar közelg, mindenre
késznek kell lenrti — sauve, qui peut.

III. Napoleon .hires vagy helyesebben
hirhedt kegyencze, a Szajna departement
volt praefect-je Hausmann, nem juthatott
el mindenfelé óriási rombolásaival, s bár e
A szajua-balparti Páris.
részeken is sok történt ez irányban, de
azért a Quartier Latin s a mellette fekvő
ii.
St. Victor ma is Párisnak legódonabb, legA hajdani Páris felosztását Ville (jobb- ! kevésbbé' rendezett részei, s ha ma utczai
part), Cité (sziget) s l'Université vagy Pays harcz keletkeznék Páris falain belül, még
Latin (balparti) részekre már mult alka- nagyobb szerepet vinnének e részek, mint
lommal emlitettük; e helyütt a balpartot vetélytársuk, a nagy forradalom napjaiból
jelenlegi felosztása alapján veszszük tekin- ismert Faubourg St. - Antoine , melynek
tetbe. Az egész város ismertetése s csak a főutezáját már akkor végig söpörték a
legfőbb nevezetességek bár futólagos meg- j Bastille golyói, s mely azóta a külsö bouemlitése is messze tulhaladná az e lapok levardok lánczolatához tartozó Mázas, Leszabta szük határokat, hisz e tárgyról annyi noir s Daumesnis utakkal tisztább , de
van irva s irható még, hogy nem kötetekre, torlaszokra s utczai harczra nézve kevésbbé
hanem könyvtárra mehetne az erre vonat- kedvezö léghez jutott. A balpart két további
kozó irdalom. Lapunk m. évi 52. száma faubourgja még: aFaubourg Richelieu— a
mellett hozta Páris madártávlati képét, a nagy bibornok nevéről és emlékére — és a
kiváló s a rajzban kiemelt részek mindmeg- Faubourg St.-Jacques, melyek a város déli
annyi nevezetességei Párisnak, a müvészet részén elhuzódó nagyszerü széles uj utak
vagy történet oly emlékei, milyekkel egy (avenue-k, boulevardok)-által képezett keváros sem dicsekedhetik, melyek egy nem- rületen, belül feküsznek, s a gyönyörü fekzet nagyságának fényesebben szóló bizony- vésü Boulevard d'Italie, d' Enfer és Mont
ságai , mint ama 3 —4000 elfogott ágyu, Parnasse ölelő karjai által vannak elvámely nemsokára a berlini arzenál diadal- lasztva a Páris legdélibb részét képező, a
jelekben még eddig meglehetös sovány fenemiitett faubourgokkal ma már teljesen
termeit diszitendi. Az emlitett rajz jobbján összenőtt, összeépitett tulajdonképeni öt
terül el Páris szajna-balparti része, s ha t. elővárostól: Austerlitz, Gentilly, Petit
olvasónk a fáradságra érdemesnek tar- Montrouge, Vaugirard, Grenelle elővárotandja, rövid ismertetésünk nyomán meg soktól. Ezek körül vonul el Páris sánezöve,
fogja találni a képhez mellékelt utasitás az utóbbi napok történetében annyiszor s
segélyével az általunk emlitendő főbb pon- oly dicsteljesen emlitett en^einte, műveleti
tokat.
alapját képezvén azon önálló erődöknek,
Páris a Szajna balpartján négy ugyne- melyeknek hirét védőik hősies szelleme,
vezett elővárosból (faubourg) áll; ezek a bombák vészthozó esőjével daczoló kihajdan Páris hármas felosztásán kivül esve, tartó bátorságuk, a tengerész katonák által
valóságos külvárosok voltak,. ma teljesen kezelt ágyúik jól irányzott tüze a megegygyé olvadtak az anyavárossal nemcsak szálló ellenség elött félelmetessé, a többi
közigazgatási, rendőrségi, hanem társa- Európa által a hősiesség fényében tündöklő
dalmi s ethnographiai tekintetben is; a régi pontokká tett, melyek tovább is, még soká
Pays Latin lakóját a Faubourg Richelieu- daczoltak volna a golyók ezeréivel, — de
jétöl misem különbözteti meg, oly párisi Páris gyomra s egy tollvonás Versaillesban
egyik, mint a másik. E négy faubourg a az ellenség birtokába juttatá a hazáért
Száj na balpart jan s aFaubourg St.-Gerrnain, küzdött s elesett hősök vére által megszena paloták városnegyede, Párisnak legelőke- telt helyeket. A sziv még nincs az ellen kelőbb, kiválólag a magas aristokratia s ide- zében, de a végtagokat már zsibbasztólag
gen nemzetek képviselői által lakott része, ragadta meg, az ujjak le vannak kötve, a
mely mellett kirivó ellentétet, képez a párisi bilincs, mely a lábakra nehezül, oly sulyos,
proletáriátus egyik fő, ha nem legfőbb ta- hogy az egész testnek ki kell merülni, elnyája: a Fabourg • St.-Victor, keskeny, lenállásra többé gondolni nem lehet. A pásötét utczáival, számtalan lcbujokkal, me- risi erődök ágyúi egész Párist uralják, s ha
lyekből a prostitutió s fogházak leggazda- ujra kezdődnék az élethalál-harcz s Páris
gabb toborzó helyei telnek ki, hol ama tovább is ellenállni akarna, nemcsak a baltársadalmi bünök ezrei fogamzanak, melyek part, hanem az egész város — a mivelt világ
bár sajnos, de természetes következményei e gyöngye — lehetne nehány nap alatt rommá
a nagy világvárosok roppant lakosságának, téve. Carthaginem delendam es.se censeo —
az életmód s üzletek oly tarka különfélesé- a fajgyűlölet s nemzeti boszu e régi jelsza-

• v

lenni láttam volna, de azt láttam, mikor jobban
vának kivitele ma a győztes hatalmában akadt német tudós, vagy német tudományos >
lett tőle," volt a kitérő felelet. De a kérdés, elől
van — hisz az ellen oly gyönge, s a többi intézet, mely kiméletért esedezett volna e \nem lehetett kitérni, s az ember tovább szorittatEurópa oly gyáva, oly érzéketlen, hogy nem gyüjtemények számára. Tavaly ültétek hü- j ván, hogy vajjon ez a „jobban lét" nem terjedt-e
volna csoda, ha a 19-ik század második felé- hóval Humboldt százados ünnepét, s nagy j ki a teljés, gyámoltalan megrészegedésig, azt
ben Bismarckot — Máriusként látnók Páris szelleméből egy szikrát sem valátok képe- mondá: „igazán, mielőtt arra került volna a sor,
romjain ülni, gondolkozva az uj császárság sek megőrizni; jól tudta ő, mért nem sze- én magam vak bolond voltam, és igy nem láthats a még ujabb herczegség leendő nagysá- retett titeket, mért szere'tte jobban ellensé-; tam semmit."
A vándor-törvényszékek idejében megesett,
gáról, mely mellett a romok s a dicső mult, geiteket. Ö a világ polgára volt, ti csak !
hogy
a birák megittasodtak az első állomásnál, s
T. L. \
mely alattuk eltemetve hever — nem na- poroszok vagytok.
ittasok voltak a legutolsóig, a nélkül, hogy ez
gyobbak egy brandenburgi porondszemnél.
gátolta volna őket tisztök teljesitésében. Lord
Egy 1860. jan. l-jén kelt császári renCockburn elég érdekesen irja le ezen. utazás egy
Adomák és jelfemvonások a skót j jelenetét. Mikor az ebédnek vége volt s az ivás
let Párist 20 arrondissementre (kerületre)
folyt egy darabig, a fiatal Cockburn észreosztatta, ezek közül a Szajna balpartján
életből.
i már
veszi*
hogy ogyes helyek ürülnek meg a körben,
leginkább három veSzi igénybe az idegen
anélkül, hogy valaki az ajtóhoz ment volna. Látja,
— Dean Ramsay könyve. —
figyelmét; azért mi is rendre vezetjük át t.
hogy az eltünt személyek ott feküsznek szépen az
olvasóinkat a Pantheon, Odeon s. Palais
Második- közlemény. *)
asztal alatt. Felhasználta az intést, s maga is oda
Bourbon kerületein, melyek mindenike
A vendégeskedésnek, s különösen az azzal feküdvén közéjök, törvényesen elvonult a mulatszenvedett a lefolyt ostrom csapásai alatt. ogyüttjáró ivásnak gyakorlása egyik kiegészitő jel- ságból. Ott feküdt addig, mig a reggeli nap sugarai nem sütöttek be az ablakon. A főbiró és nehány
Az Arrondissement du Pantheonnak dél- lemvonása volt a 60 — 70 év előtti skót társadalomerősebb barátja hidegen keltek föl az asztaltól,
felé határát képazi a már mult czikkünkben nak; s egyik legüdvösebb változás, mely azóta megmosták kezüket és arezukat, mentek reggeemlitett füvészkert, a párisiak kedves Jardin létre jött, az, hogy ma már a részegeskedés szám- lizni, s onnan a törvényszékre egész frissen és
üzve van a mivelt társaságoknál. A mai nemzedék
des Plantes-ja,, mely elsö köszönt e vidé-tagja alig képes elhinni,hogy mik történtek 60—70 munkára képesen.
ken a tudomány czéljaira rendelt közinté- évvel ezélőtt ebbon a részben. A legtöbb helyen,
A temetések, különösen a nevezetesebb hazetek közül; utána hosszu sora következik mikor a nők felkeltek az ebédtől, és szokás szerint lottaké, szintén tulságos ivással voltak összekötve,
ezeknek, mert az Arrondissiment du Pan-j elhagyták a termet, az jel volt a mérték nélküli főként a skót felföldön. Hogy ez néha. mennyire
theon foglalja magába a tulajdonképi dobzódás elkezdésére. „Fenékig a poharat!" — ment, álljon itt ennek világositására a következő
hiteles eset. Mintegy 70 éve egy agg "kisasszony
Quartier Latint, itt laknak a muzsák s mü- ,,eb a ki nem iszik" —voltak a jelszók, a melyek- halt meg Strathspeyben. Közvetlenül halála előtt
nek
mindenki
engedelmeskedni
tartozott.
Azután
zsafiak, itt még az utczák is a tudomány
következtek az ivással együttjáró kihágások; s ha magához hivatá unokabátyját s ezt mondá neki:
vezéreinek nevét viselik, s minden élénken esetleg valamely józan életü vendég volt az asz- „Willy ón meghalok, s minthogy a tied lesz minemlékezteti az embert arra, hogy Párisban talnál, annak keserves volt a dolga. Egy londoni denem a mim van, gondod legyen rá, hogy annyi
nemcsak mulatnak, hanem tanulnak is, kereskedő vendége volt az egyik Angus urnak, s whiskyt fogyaszszanak el temetésemen, a mennyi
hogy Frankhon e tekintetben is a czivilizá" mikor már az ivás derekasabbá vált, elszökött az keresztelőmön elfogyott." Willy elfelejtő megkérasztaltól, és bevonult hálószobájába. De a társaság deni az agg nőtől, hogy mennyi whisky fogyott
czió élén halad.
cl keresztelőjén, hanem midőn a temetősi nap
A Jardin des Plantes, melynek csak neve nem hagyta olyan könnyen az érdemes polgárt, eljött, gondolta, hogy ugy töltheti be legjobban
hanem fölkerekedve, palaczkokkal és poharakkal
füvészkert, de mely ezenkivül számos mu- a kézben, a háziurral élükön, rajta törtek a sze- végakaratát, ha annyi inni valót ad mindenik
zeumot, könyvtárt, állatgyüjteményt, állat- gény emberen, hogy igyék, ugy hogy ez kénytelen vendégnek, a mennyi neki tetszik. A temető, a hova
kertet, szóval a természettudományok kin- volt kiáltani: „Uraim, az önök vendégszeretete a halottat vinni szándékoztak, mintegy 10 (angol)
cseinek egész tárházát foglalja magában, a határos a baromisággal." A nők holyzete a lehető mérföldnyi távolságban volt a halálozási helyről.
világ ilynemü intézetei közt a legelső helyet legkellemetlenebb lehetett, midőn például a gent» Novemberi kurta nap volt, s mire a menet a temetőhöz ért, már az éjnek árnyai meglehetősen látfoglalja el; múltjára s a szolgálatokra nézve lemanek felbotorkáltak közéjök a társalgó terembe, szottak. A sirásó, a kinek türelme különben is ki
olyan állapotban, a mely sehogy sem illett be a
pedig, melyeket a tudománynak tett, meg női társaság közé. Gyakran valóban a nők kényte- volt meritve az egész napi várakozásban, várta a
sem közeliti egy sem társai közül.
lenek voltak elfutni olyan jelenetek elől, melyeknek fórokon mentogetődzését. Do mikor rátalált, agGyűjteményeinek alapját XIII. Lajos két szemlélése nem volt nekik való. Többször maguk gódva kérdé tőle : „Hát kapitány, hol van Ketty
házi orvosa tette le 1626-ban; akkor még a férfiak megadták a jelt, a mikor az asszonyok- kisasszony?" „Bizonyosan koporsójában," — lőn
a válasz, — „s dugjátok föld alá a lehető gyorsan.'_'
az orvosi tudományok zsoldjában szerény nak távozniok kellé.
Azonban a koporsó nem volt sehol; a temetési
A veszedelmes balitélet annyira ment, hogy menet megállott inni utközben egy Utszéli korcsszolgák, igénytelen s mellőzött gyámgyerekek voltak a.természettudományok, s hogy bizonyos méltóságot és férfiasságot helyeztek abba, mánál; a koporsót letették valami szín alatt; miha valaki hatalmasan tudott inni. Valóságos ki- kor elindultak, ott felejtették, s a temetést másnap
ma már emanczipálva, a gyámmal egyen
tüntetés érte a claretnek vagy a, whiskynek (mely kellett végrehajtani.
rangban büszkéi* foglalhatnak helyet a vizzel és czukorral föleresztett pálinka, kedvencz
Hogy milyen mélyen gyökeredzett az ivás, s
tudományok Pantheonjában, legnagyobb itala a skótoknak ma is) begyakorlott és rendürészben azoknak köszönhetjük, kik a Jardin letlen fogyasztóját, mely némi fontosságot, sőt különösen a vendégek itatása ogyes családokban,
des Plantesban müködtek, tanitottak. E kert érdemet tulajdonított az ivás gyakorlatának, s az azt a következő adoma igen szembetünőleg illustrálja. Egyik iró, Mr. Mackenzie beszéli el, hogy ő
igazgatója, a hires Buffon alakitotta át a erkölcsiségre a legveszedelmesebb hatással volt. S belekeveredett egy rendes ivótársaságba. A menyaz
a
változás,
a
mely
^
részben
létro
jött,
nöm
csuszerény Jardin royale des herbes medicinapán a társadalmi szokás és életmód változása, ha- nyire lehetett, igyekezett visszatartani magát a
les-ból (orvosi füvek királyi kertje) azzá a nem megváltozása az emberek érzelmeinek és többiek tulságoskodásától, s a midőn észrevette,
mi ma, s utóda a nagynevü Bernardin de gondolatainak, bizonyos nagy erkölcsi kérdésekkel hogy nehány asztaltársa már áldozatául esett az
ital erejének, ő is szépen ledőlt az asztal alá közéSt. Pierre szervezte ujra s terjesztette ki a szemben.
jök,
mint a mely a menekülésnek legbiztosabb
természettudományok több ágaira. Itt taniRégibb adomák és följegyzések bizonyitják,
eszköze volt. A mint ott feküdnék, egyszer csak
mennyire
nem
tekintetett
az
iszákosság
szégyentottak az emlitetteken kivül a füvész Jusazt veszi észre, hogy két kis kéz kaparász torka
sieu-k s Laurent, Vauquelin a vegyész, letes dolognak, sőt hogy minő fontosság volt körül. Kérdi, hogy mit' akar? „Kérem alássan —
Geoffroy St. Hilaire, Lamark zoológusok, kötve a jól inni tudáshoz. Egy iszákos solkirki viszónzá a hang — én vagyok az afiu,a ki az urak
irónak jövendölése egy ezek kőzül. Sir Walter
az anatómus Cuvier — e szakok megannyi Scott, William Erskine és Cranstoun (a későbbi nyakkendőjét meg szokta oldani." Ime itt egy
tündöklő csillagai. Ezeknek méltó társaként Lord Corehouse) együtt ebédeltek ezen iróval, s család, a hol külön cseléd van tartva, arra, hogy
rao'vog a Jardin des Plantes történetében az erős, egészséges konstituczióju Walter Scott az ittas vendégek nyakkendőjét megoldja, nehogy
gutaütés vagy fulladás következnék be.
egy" nagy név, melynek hordozója, ha porosz- kibírta a versenyt magával az iróval is, a pálinkás
puncsban.
Szegény
Cranstoun
a
maga
finom
és
A mig a nők az asztalnál voltak, addig a
nak született is,'jobban szerette francziáit,
inkább irt nyelvükön, inkább tartózkodott gyöngéd testi és lelki szervezetével rosz társ volt toasztoknak kifogyhatatlan nemei járták. Szokás .
az ilyen versenyben, s csakhamar kidőlt. Midőn a
közöttük. Ez a nagy Humboldt Sándor, ki társaság szétoszlott, a selkirki iró kifejezte W. volt, hogy mindenik gentleman megnevezett egy
távollevő ladyt, s mindenik lady egy távollevő
1805-ben nagyszerü s kivált akkor még is- Scott iránti csodálatát, biztosítván őt, hogy Ő még gentlemant, sorban,, s azok egészségére ittak;
meretlen tropikus növényekben páratlan nagyra viheti foglalkozásában, s hozzá téve: „Mon- vagy pedig valaki megnevezett egy ott nem
gyűjteményét ajándékozá a Jardin les Plan- dok önnek valamit Walter ur; ez afiu,Cranstoun, levő ladyt, s egy másiknak kellett egy hozzá
tesnak.De többet tett! Ismerte honfitársait, hiszen emelkedhetik a törvényszéknél, ha tud; de illő gentlemant keresni, s az összeválasztott pár
tudta, hogy aBlücherek s katonáik nem fog- szavam adom rá, hogy az ivás által nem sokra viszi." egészségére ittak, sok tréfás czélzattal összeilléMagában a részegesség mentegetésében volt
ják Páris tudományos kincseit kimélni, ezek- valami, a mi mutatta, hogy mennyire nem tekin- sükre. Azután jöttek az átalános toasztok, melyek
csaknem minden vendégségnél szerepeltek, mint
től, humanitásuktól nem sokat várhat. A szö- tették azt rosz dolognak, a mint a következő adoma például — a mi legelső szokott lonní: — „a
vetséges uralkodókhoz fordult tehát s ezek- bizonyitja. Egy lelkészt bepanaszoltak a törvény- cakes *) hazájáért! (Skóczia)." „Mikor felfelé
től eszközölte ki, hogy a gyüjtemények széknél gyakori ittassága miatt, s az egyik ki- megyünk a szerencse dombján, soh'se találkozzunk
bántatlanul fognak maradni, lövetés és be- hallgatott tanu épen az egyházi tisztviselők kőzül egy lefelé jövő barátunkkal!" „Az ördög törje
szállásolástól menten. Ma, a müvelődés fél- való°volt. Kérdezték az embert: nöm látta-e a össze őket mozsárban, a kik nekünk jót nem kipapot valaha, hogy a bortól roszul^ lett volna? vánnak!" „Adja isten, hogy az egér soha könyszázada mulva, minden tétovázás nélkül
— „Azt nem mondhatom hogy az italtól roazul nyes szemmel ne hagyja el lisztes kamránkat."*
küldték a porosz ostromágyuk bombáikat
a J. des Plantesba, talán a berlini botani*)Buza vagy árpa-lisztből készült, vékony, kerek,
•) Az első közlemény a „Vasárnapi Ujság" 1870. évi
scher Garten titkos megbizásából — s nem
lépény-forma
sütemény.
folyama 4.-7. számaiban jelent meg.
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Lord Hermand, itélőszéki elnök, egyike volt
a legjobb ivóknak, a ki ugyanezt a tulajdonságot
másokban is megbecsülte, hogy mennyire, a következő adoma mutatja. Valamely nagy büntett tárgyaltatott előtte, s a védő-ügyvéd elnézést kért a
vádlott részére azon alapon, mert mikor a büntettet elkövette, ittas volt. „Ittas!" — kiáltá fel Lord
Hermand, nagy megbotránkozással, — „ha ilyen
dolgon tudott elkövetni, mikor ittas volt, mit nem
követhetett volna el a gazember józanon!"
(Folyt, követk.)
.

Ut a Mont-Cenis-n keresztfii.

mitől, csak a felhők rejtették ölükbe a szomszédos
kupok csúcsait. E fensik (Í534 láb magasan fekszik a tengorszine fölött, minél csak a Sit.-Bernát
magasabb szomszéd, ez marad jobbra hires benedekrendi kolostorával,melybon most a barátok mellett olasz carabinierek is tanyáznak. A szelindekei- és csudatevő képeiről ismeretes kolostor
alapítása még vitás Nagy Károly és szent Lajos
tisztelői közt; de nz bizonyos, hogy ujra s a mostani alakjában I. Napoleon épittette. Balra a Lac
du Mont-Cenis marad el.
Aztán elkezdettünk lofelé menni, jobban
mondva esni. Itt a hógörgeteg és földomlás ollón
vaslemezzel fedett s fából készült, a veszélyesebb
meredélyek alatt kőből épitett boltíves folyosó
védelmezi a vonatot. Felséges kilátás nyilik az
Arc völgyébon fekvő Laus-íe-Pourgra.
Lans-le-Bourg szegény alp-falucska, hol, ha
megkérded, egy horihargas fakereszt, — ha meg
nem kérded,egy vagy több francziagensd'armes fog
meggyőzni akarni, hogy franczia földre léptél,
utlevelet kérvén tőled. Az én csendőröm igen közelről nézegette útlevelemet, mintha az orrától, s
nem a szemétől kivánta volna megtudni, hogy mi
van voltakép benne. Szegény, alighatudott olvasni.
Azonban okos volt, s „merci monsieur"-t súgván,
udvariasan visszaadta, pedig még eddig csupán
útlevelem magyar oldalát vizsgálta. Azt mégis
neki köszönhetem tapasztalásom közt, hogy a franczia nem könyvből tanulja az udvariasságot.

.. Genf, j'8n. 80.
Turinból két óra alatt Susában voltam. Susa,
a rómaiak idejében Segusio, ősrégi Taros, az Álok egy szikla-félkörében fekszik. Négyezer laost számlál. Itt van az olasz vámőrök egyik fő
tanyája; itt végződik a rendes vaspálya és kezdődik a Feli rendszerében épitett hegyi pálya, mely
jelenleg Francziaországgal az összeköttetést fentartja; itt laknak a Mont-Cenis alagutat készítő
mérnökök, köztök ifjabb Kossuth Lajos is.
Római gyarmat voltának Susa máig fenálló
bizonyítványát birja felmutatni még. Ez egy diadal iv, mely a „Governatore".-ról nevezett kertben, 48' magasságban 40' széleségben és 2ü>'
mélységben, négy korinthi oszlopon nyugszik.
A felirat szerint Cottius, Donnüs király fia, ki itt praefoctus volt, alattvalóival Augustus tiszteletére épittette Róma
é. 745, Kr. sz. 8-ik évében.
A város felett uralgó FortezzadiLaiseillon adollo' Arco
völgynyilást zárta el, mig egy
másik erőd a ,,della Brunetta"
a susai átjárást védte. Susánúl
kezdődik a mont-cenisi ut, molyet 1802—5-ig Fabbroni által
I. Napoleon épittetett, s mely
mellett most a Feli-féle hegyi
vasut vonul el.
Az általam 6 órai uton
át használt Feli-vasut a maga
nemében első s egyedüli Európában. E pálya, melyet 1868ban nyitottak meg, két év alatt
és pedig aránylag igen csekély költséggel épült ki. Mindenütt a fennevezett orzságutra dőlve, s attól gyenge
fenyőfa korláttal elválasztva
futja be az Alpok hegyhátát. •
Vágány-szélessége félakkora
mint a rendes vasutaké. A két •
rendes sinen kivül, ott hol az
emelkedés igen magas, vagy
a kanyarulatok igon hajtottak,
még egy harmadik sin is van,
melybe a mozdony és kocsi
alatt levő vízszintes kerekek
Thionville-i utcza a bombázás után.
kapaszkodnak. Az ez által eszközölt nagymérvü súrlódás
által érik el, hogy az emelkedéssel járó veszélyeket
Modane falu volt ezután a legközelebbi álloelkorülik. A legmagasabb emelkedési: 12'/2,mig másunk. Innen szoktak a kedvező nyári időben a
semmeringinél és a brennernél 1 láb emelkedés esik franczia oldalról a mont-cenisi alagut munkála40 lábnyi hosszúságra. Minden kocsin két kerék- taihoz elrándulni. Ez alagut fúrásával az olasz
kötő van, melyet a minden kocsin levő vezető kczeLs oldalon már 1869. novemberében készen voltak,
melyeknek egyike a közönséges, másika a vízszintes mig a franczián, mely sziklásabb és keményebb
kerekekre hat. Ezek igen erősek, a ha valamelyik kötésű talajjal birt, csak ez év hezdetén történt az
kocsi elszakadna a vonattól, segélyükkel rögtön utolsó robbantás, minek emléke talán tovább fog
meg lehet állitani. Egy vonat négy, legfölebb öt élni a történelemben és hatása nagyobb lesz a jövő
kocsiból áll. A kocsi akkora, mint egy omnibusz, jólétére, mint azon háborunak, melynek zajában
jóval kisebb egy lóvonatu vasuti kocsinál, és a az átfúrást szerényen jelentő távirat elveszett.
hosszában elnyúló üléseken egyik felől hat, tehát Ha elkészül ez: a St.-Michelben végződő Viktor
összesen tizenkét személyro van hely. Öt kocsi Emánuel pálya össze lesz kötve a Susában megszűnő
lévén egy vonat, legfölebb csak 60 személyt visz, vasuttal. S ezen alagut még eddig a legnagyobb
és az utas-kocsikon kivül egy saját szükkség- vasuti vállalat. Költsége 40 millió frankra van
letére rendelt szenes kocsit bir ol egy mozdony ka. téve, hossza 12,220 moter, vagyis háromszor
Az Alpok délnek nyiló völgyeiben még elég annyi láb. A fúrás igen szép találmányu, légnyogazdag a tenyészet, s nagy mérvben mivelik a sző- más által hajtott gépekkel történik. Megnyitását
lőt. A szőlővel beültetett oldalokon vitt eleinte még ez évben reménylik.
utam, csakhamar azok felett, mig márGiaglionenál
Az égalj mind enyhébb, a kopár vidéket könem találkozunk többé e nemos növénynyel.
vető fenyvesek is elmaradtak, itt már bikk- és
Ezen állomástól gyönyörü kilátás nyilt a su- cserfával találkozunk. Délután St.-Michelben
sai völgyre; ha megfigyelésében egy csoport kol- szálltunk ki és bucsut vettünk a Fell-vasuttól,
duló gyerek fölszaggató rimánkodása nem zavart mely 1868-ban nyilt mög, s talán csak az alagut
volna, a pihenés öt perezének élvezete teljes lett megnyitásáig fog használtatni, tehát meglehet
volna, mert a vonat nöm kapkodja el féltékenyen búcsúm örökre szólt. Bucsut veszek kedves olvaszemünk olől a felmutatott panorámát.
sóimtól is, de nem örökre; a szerkesztő ur szivosKét órai folytonos fölfelé menetel után a ségéből találkozni fogunk még többször.
fennsíkra értünk, melyen egy óráig repültünk. Az
•
Ugron Gábor.
idő kitünő szép volt, a köd nem rabolt meo- sem-
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Egyveleg.
** (Papir fából.) Dublin mellett egy kereskedő
oly módszert talált fel, melynek segélyével fából
papirt készít. A fa egészen rostokká romboltatik
és egy 200 1. légnyomásu gőzkatlanba helyeztetik, a
honnan mint sárgás kásanemü folyadék kerül ki.
Ebből készül a papir. Mondják, hogy az ily módon elkészült papir ép oly jó, mint a rongyból készült.
** (Ponson du Terrail,) Dumas után a legtermékenyebb franczia regényíró Bordeauxban
jan. 21-én, 42 éves korában meghalt. A háboru
kitörésével franc-tireur lett, s mint egy csapat
kapitánya több hónapig az orleansi erdőket járta,
a sulyos élet azonban csakhamar kora sirba vitte.
Betegágyánál barátai az 1870. év borzasztóságairól beszélve, Ponson oda nyilatkozott, hogy
neki az év nagyon tetszett, mert igy Rocambole-t
(egyik legextravagansabb müvét) senki sem vádolhatja többé valószinütlenséggel.
** (Napoleon Lajos eletéből.) Dolord Tassilo
franczia iró érdekes adomát beszél el az excsászár
életéből. — 1848. évben történt, hogy Napoleon
Lajos Durand név alatt, titkon Párisban tartózkodván, a „Rhin" szállodában hosszabb ideig
lakott. A pinczérek közül egyik ráismert, s mégia
egész odaadással, és a nélkül, hogy e titkát valakinek elárulta volna, hiven szolgálta. A mint Bonaparte L'ijos köztársasági elnök lett, a hű szolgát meg akarván jutalmazni,
magához rendelte. A pinczér
a kitüzött időben Napoleonnal
bejelentetvén, ez utóbbi következő kérdést intézett hozzá:
„János! akar udvarmesterem
lenni, avagy megvegyem az
ön számára azon szállodát, a
melyben szolgál, mert a mint
hallom, ugy is el fogják árverezni." „Vegye meg számomra
már csak inkább a szállodát,
az mégis biztosabb", válaszolá
a pinczér egész őszinteséggel.
** (Egy uj Harpagon.) Bécs
egyik külvárosi házmesterénél
évek során át lakott egy Berger Dániel János nevü, pesti
származásu öreg ember, kin
igénytelenség tekintetében
még Diogenes sem tett tul.
Házalónak adta ki magát, de
környezete jól tudta, hogy
titokban uzsoráskodik s igen
szép vagyona van. Berger nehány hó előtt elhagyta Bécset
s üzleti ügyekben Pancsovára
utazott, hol meg is halt. Halálának hire eljutott az osztrák
fővárosba, s egy ékszerész
1.300,000 frtot tett le a,-tör' vényszéknél hagyatékaképen.
Végrendeletében kizárta gyermekeit, s óriási vagyonát, két
9000 forintos hagyomány kivételével, melyet a pancsovai és pesti templomoknak hagyott, utolsó óhajtása és rendelete szerint, unokái öröklik. A
gyermekek kitagadtatásukra évek előtt adtak
okot Bergernek. Az öreg ekkor Pesten lakott, s
ogyike volt az ismertebb uzsorásoknak. Különösen kizsákmányolta a fiatal mágnások könnyelmüséget, s ekkép roppant vagyonra tett szert.
Gyermekeivel sok kellemetlensége volt, s végre
egészen levettekezétróluk, mi elkeseritette s bünös
lépés megkísérlésére vezette a gyermekeket, Egy
napon megtámadták fiai s lekötözvén őt, 100,000
forintot erőszakosan elvettek tőle. Ez a merénylet
annyira elkeseritette Bergert, hogy kikeresztelkedett s Bécsbe költözött. Itt, miként az eredmény megmutatta, még nagyobb sikerrel folytatta
üzletét. Berger nőtelen, fiai most nyakra-főre
házasodnak, hogy eleget tehessenek a végrendelet
föltételeinek, két nős és gyermekes fia pedig már
óvást adott be a végrendelet ilyetén értelmezése
ellen. Berger öröksége tehát máris kettős polgári
pör megindítására nyujtott alkalmat.
** (A francma-porosz háboruról) egy német
lap következő adatokat állitja össze. Nagyobb
csata volt 23; köztük legvéresebb a mars-latouri,
melyben csupán német részről 6000 tiszt és
17,000 közember veszett ol; sem a jelen, sem a
mult században nem volt ennél pusztitóbb ütközet. A 23 csatán kivül volt 48 kisebb ütközet és
20 ostrom, közte Páris ostromoltatása.
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rülnének, csak akkor kezdik meg, ha a Henzi- és
disztér egyesitése, a közbeeső házak kisajátítása
J (Távirda és postaközlékedés Francziaor- és lebontása után eszközölhető lesz. Ez pedig még
*• (B. Eötvös József) — mint a „F. L."
szággal.)
Berlinből jött értesítés szerint Párisba hosszu időt fog igéngbe venni.
biztos forrásból hallja — sok becses kéziratot
** (A király mint fogoly.) A király pár nap
szóló
levelezések,
ha nyitva adatnak föl a postára,
hagyott hátra maga után, többi közt több füzetre
előtt este felé szárnysegédével a budai várkertben
ismét
szabadon
szállíttatnak
az
azelőtt
megállaterjedő „gondolatok"-at. F i a : Lóránt, ki — a
sétálván, midőn vissza akart menni a palotába, az
mint beszélik — nemsokára az egyetemen ter- pitva volt dijért. — Magán-táviratok azonban a
ajtót zárva találta. A felügyelő nem tudta, hogy
német
seregek
által
megszállott
területekre
még
mészettudományi tanár lesz, bizonyára gondosvan ott valaki, s bezáratta az ajtót. Sokáig hiába
mindig
nem
intézhetők.
kodni fog, hogy e kéziratok könyvekben váljanak
** ( Uj levelezési és postautalványlapok.) Folyó dörömböztek. Végre egy kertészgyerek vetődött
a nemzet közkincseivé. Ráth Mór még a báro éleoda, s a kert faláról leugorva, előhívta a felügyetében tervezé Eötvös összes müveinek huszkötetes évi február 15-étől kezdve uj levelezési és postai
lőt, hogy bocsássa ki a királyt. A fiut megajándéutalványlapok
jönnek
forgalomba.
A
levelezési
kiadását, melyben tiz kötet politikai, tiz pedig
kozták. — A király csak rövid időre távozott el
lapok
az
eddigi
alakban
világos-sárga
papiroson
szépirodalmi tartalmu lett volna.
vannak kiállítva, s mint eddig, 3 kros értékbé- a magyar fővárosból, s elindulásakor kijelenté,
— (B. Eötvös „Végrendeletbe,) melyet köl- lyeggol ellátva. A kétféle: magyar és német szö- hogy családjával együtt nemsokára visszatér, s
teményei közül mai számunkban közlünk, a költő vegü levelezési lap használata megszünik, mint- részint Budán , részint Gödöllőn, huzamosabb
nemes kedélyének egyik legszebb kinyomata. E hogy az uj kiadású lapon a két szöveg egyesítve ideig fog maradni.
költeményt a „Reform" mult vasárnapi számában van. A postautalványlapok szintén az eddigi
** (.4 miniszterelnökségnél) mintegy két év
Ráth Mór „Eötvös és Göthe" czimü tárcza-czik- alakban zöld papiron vannak kiállítva, azon kü- óta üresedésben levő sajtó-osztályi osztálytanácsosi
kébe szőve azon megjegyzéssel közölte, hogy lönbséggel, hogy azokon a magyar és német szöveg állomásra Halász Imrét, a „P. Lloyd" fő munka„tudtára" az elhunyt költő összes költeményei egymás mellé van nyomva, azonfelül 5 krajczáros társát nevezték ki.
diszkiadásában jelent meg először. B. Eötvös ösz- értékbélyeggel vannak ellátva. A levelezési lapok
** (Farsangi krónika.) A „kereskedő ifjak"
szes költeményei kiadójának tudni kellene, hogy bélyegei aranysárga, az utalványoké barna-vörös tánczvigalmát, mely b. Eötvös József halála miatt
e költemény azelőtt már többször megjelent. Leg- szinüek, s koszoruval övezett világos körmezőn ő elhalasztott, e hó 13-kán tartják meg. — A
először 1847-benVahot Imre „Pesti Divatlap"-jában felsége arczképét tüntetik elő, mely alatt a ko- szinészek bálja, febr. 15-én lesz. A kik meghívólátott világot, azután Vachott Sándorné „Remé- ronás magyar és horvát-szlavón egyesitett czimer kat nem kaptak s erre igényt tarthatnak, Feleki
nyéinek elsö évfolyamában (1858), Eötvös addig és a bélyegérték száma látható. A régi levelezési Miklós elnöknél (szinházi iroda) nyerhetnek. Egy
megjelent többi költeményeivel ogyütt. Azonkivül lapok elhasználására f. é. febr. l-töl számitott 2 ízemélyjegy ára 4, családjegy 8, 10 és 12 frt. —
nehány chrestomátiába is fölvétetett, pl. „A ma- havi határidő engedtetik; azontul a magyar posta A Buda-Pesten lakó románok f. hó 18-án a frangyar költők köny vé«-be (1857), Vajda Jár. „Nem- területen a régi lapokon irt, s postára adott köz- czia sebesültek javára bált rendeznek a Frohner
zeti lantjá"-ba stb. Mi is közöljük, mert szép s lemények nem bérmentesítettek gyanánt fognak szállodában.
megérdemli, hogy minél többször olvastassák, s tekintetni, s akkép dijaztatni. Az uj postai utal** (Egy vakon született bognár) van Váczon,
mert a költő halálakor uj érdeket nyert.
vány-blanquettek 5 kr. értéket képviselvén, az ki az ottani lap szerint, tultesz nem egy ép szemü
** (A képzőművészeti társulat) helyiségében ennél nagyobb utalványozási illeték, ennek meg- munkáson, mi annál feltünőbb, minthogy mesterfebr. 1-sőjétől uj kiállitás nyilt meg, melynek felelő levéljegyeknek az utalványlap kijelölt he- ségében nem nyert oktatást.
tárgyai: Zichy Mihály Szent-Pétervártt lakó lyére való ragasztása által fedeztetik.
** (Uj Alcibiades.) Horvátországban a mult
festesz hazánkfia rajzainak és festvényeinek fényhó végén b. M.-et itélték el, kinek szenvedélye
képezett másolatai; Székely Bertalantól tizenhat
az volt, hogy bármely városba került, azonnal
Mi ujság ?
kompoziczió, és végre az akadémia tulajdonát
összofogatta a környék kutyáit, s farkukat, fülöket
képező gr.Waldstein-féle album aquarell-festvé** (Az ünnepélyes gyászisteni-tisztélet Eötvös lecsonkitva, bocsáttatá ujra el. E különös passiót
nyei, melyek magyar tájakat ábrázolnak.
Józsefért) febr. 9-én d. e. 10 órakor ment végbe Zágrábban igen zokon vették és IL Alcibiadest
= (A Thern-testvéreh) febr. 17-kén érdekes az egyetemi templomban. A számtalan gyertyától fogságra is itélték miatta.
hangversenyt rendeznek a zenekedvelők termében. környezett gyászravatal az elhunyt czimereivel s
** (Két öreg,) 70 éven fölüli, a Duna meredek
Többi közt játszani fogják Liszt egy hangverse- egyszerü örökzöld koszoruval volt ékesítve. A partján egyengette a havat. Munka közben Összenyét két zongorára, s Volkmann szerenádját. Köz- templom szentélyében a családtagok s a minisz- kaptak, s az egyik Lohner Gáspár nevü, pajtását
reműködik Bergel Amália asszony is, ki a párisi terek foglaltak helyet; a templom hajójának jobb- ugy oldalba lökte, hogy ez a meredek parton leDuprez tanítványa volt, s mint mondják : kitünő ját a képviselőház s a förendiház tagjai elnökeik gurult a Dunába. Az öreg veszekedő erre megénekesnő.
vezetése alatt, a legfőbb biróságok s a kultusz- fordult hazaszaladt és fölakasztotta magát. Még
** (A Szeged-város történetére) kitüzött 1000miniszterium hivatalnokai foglalták el, mig a hajó idejekorán észrevették, s lemetszették, életre hozft pályadijat Varga Ferencz, aradmegyei gyoroki balján az akadémia teljes számban, az egyetemi ták és tudtára adták az örömhirt, hogy öreg ker. k. plebános nyerte el. A derék fiatal lelkész, a tanári kar szintén teljes számban, gymnaziumi, nyeres pajtását a vizből szintén kimentették.
ki szegedi születésü, 10 évig dolgozott fáradhatlan reáltanodái tanárok stb. foglaltak helyet. A tem** (Ootter-Wecker) pesti porosz konzul, ki
buzgalommal a művön, melyet irodalmi tekintet- plom minden zugában telve volt válogatott közön- nehány héttel ezelőtt távozott a magyar fővárosben is becsesnek mondanak.
séggel. A gyászmisét Ipolyi Arnold kanonok s ból, hogy a francziák ellen való küzdelemben tény** (Both Nándor,) aradvárosi tiszt, aljegyző akadémiai tag mondta számos segédlettel. — A legesen részt vegyen, mint Boroszlóból érkezett
leforditotta magyarra a világkörüli utat tett „No- vidék igen sok városában, mint pl. Győrben. Kas- magánlevelek tudatják, a párisi kitörés alkalmával
vara" tudományos utazási leiratát, s Bécsbe folya- sán, Esztergámban, Székes-Fehérvárott, Érsek- nehéz sebet kapott, melynek következtében meg
modott a kiadási jogért. Az érdekes utazási munka ujvártt, Déésen, stb. szintén tartottak már gyász- is halt.
** (Megörülés.) Szilágyi Bertalan unghmegyei
3 vastag kötetre terjed, s számos képpel van el- isteni tiszteletet b. Eötvösért.
** (B. Eötvös széke a képviselőházban) fekete Pályi községbeli közbirtokos, ki a m. kir. északi
látva.
** („Szent-István népe a sedani uton") czim lepellel van bevonva, valamint az előtte levő asz- vasuton Pestre utazott, már utközben oly különös
alatt ogy kis, pár lapnyi röpirat jelent meg, mely tal is, melyen fekete bársony párnán zöld babér- viseletet tanusitott, hogy mindenkiben azon gyaazon körülményből, hogy a korcamároltatási ki- koszorú nyugszik. A ház elnöke rendelte el, hogy nut keltette, miszerint őrülttel van dolguk. A szeváltságot el akarják törülni, azt következteti, a képviselőházban szintén láthatóvá legyen a rencsétlen ugyanis, mindig azt állitotta, hogy elkehogy Magyarország egy a sedanihoz hasonló ka- gyász, s mindaddig ugy marad, mig az uj közok- seredett ellensége van, ki őt folyton üldözi és
tatási miniszter ki nem lesz nevezve. — B. Eöt- meggyilkolni törekszik. Pestre érkezvén, a téboly
tastropha felé siet.
vösnek emelendő szoborra Pestváros közgyülése jelei annyira kezdtek mutatkozni rajta, hogy szük** (A „Figyelő") czimü irodalmi és szép-mü- Királyi Pál inditványára 5000 ftot szavazott meg. ségesnek találták orvosi ápolás alá a Rókus-kórvészeti közlöny havi füzetekben is kapható s az
= (A franczia foglyok javára) a pesti fran- házba szállitani.
első, mely a mult havi négy számot tartalmazza,
czia
l
konzulátus kimutatása szerint Magyaror»= (Francziaország keleti részén) még nem
most jelent meg Aigner Lajosnál. Ára egy füzetszágon'
eddig
hatvanezer
frank
gyült
be;
mi
szünt
meg a harcz: Treskow tábornok, ki Belfort
nek 70 kr.
minden esetre nevezetes jole nemcsak humanitási ostromát vezeti, febr. 8-áról jelenti, hogy a szikfelbuzdulásunk, de rokonszenvünknek is a fran- lákba épitett alsó és felső Berches erődöket elfogEgyház és iskola.
czia nemzet irányában. Minthogy azonban a fog- lalta. Az ország többi részében folynak a válasz** (A hivatalos lap) febr. 8. és 9-ki számában lyok és sebesültok szenvedései s helyzetük elha- tási mozgalmak a nemzotgyülés megalakítására. A
több egyházi kinevezés jelent meg, jan. 23.-26- gyatottsága roppant mérveket ölt, a pesti franczia párisi kormány megsemmisítvén a Bordeauxban
ról, még b. Eötvös ellenjegyzése mellett. Krausz konzulátus azon kérelmét fejezi ki, hogy az ada- kiadott választási rendeletet: Gambctta lemonJános kassai kanonok topissai préposttá, Balássy kozásokat az áldozatkész magyar közönség tovább dott , hogy a belviszályt elhárítsa. A fegyverszünet febr. 19-éű ér véget, s ha ezzel befeAlajos főnyi, Gallé Antal nagy-csebbi és Há- is folytatná.
morszky Mihály felső-tőkési plébánosok kassai
•* (Bomaniczky István) miniszteri titkárt, jeztetnók a háboru, ugy ez, miután júl. 19-én keztiszt, kanonokká, Musseli István veszprémi tiszt. kinek tollából a honvéd mitrailleuse-ök ismerteté- dődött, 7 hónapig tartott. Ekkép Poroszországnak
kanonokká, Vinkler János órodi főesperes csanádi sét mult számunkban közöltük, a honvédelmi mi- hét éves (1756—1763), hét napos (1866) és hét
apáttá neveztetett ki.
niszterium Bécsbe küldé, hogy ott több szakem- hónapos háboruja lenne.
f (Halálozások.) Bodon Abraham, az 1848. és
** (Iskolai értesítés.) A kis-kun-halasi helv. berrel értekezve a mitrailleuse-ök szerkezetére
hitvallásu lyceumban az 187%-ik iskolai év első vonatkozó műszaki utasitást s az illető harczászati 1861. években Gomörmegye volt országgyülési
képviselője, legutóbb másodalispánja és t.-széki elfelében a közvizsgák február hó_ 23. és 24-én, a szabályokat megirja.
** (A budai várpalota) tervezett mognagyob- nöke, jan. 30-án éjjel Rimaszombatban, rövid betemagánvizsgák 25. és 26-án, az^ irásbeli érettségi
k
vizsgák 27. és 28-án, a szóbeli érettségi vizsgák bitásával egyelőre felhagytak. Az építkezéseket, geskedés után elhunyt. Benne a megye p^J'
márczius hó 4-én tartatnak meg. — Az igazgatóság. melyek a költségvetés szerint, nagy összegbe ke- legjelesebb fiát vesztette el. — Kassáról irják:

Irodalom és művészet.

Közlekedés.
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J a n . 30-án hunyt el Máriássy András vezérőrnagy
cs damlárnok, 55 éves korában. Az elhunytat nagy
ténynyé! kisérték k i ; majd az egész város népessége megjelent ;iz ősz tábornok temetésén. Egy
szakasz honvéd, tüzér cs huszár emelte a gyászmenet fényét. A halottat Szepességbe vitték, családi birtokára. — Schvarcz Gyula országgyülési
képviselő nagyanyja, özv. Jlorhy Mihályné 79 éves
korában Székes-Fchervárott elhunyt. — Tolnai
gr. Festetich Sándor Kőszegen, élete 34. évében
elhunyt; végrendeletében több közintézet mellett
a szegényekről is megemlékezett, kiknek életében
is jóltevője volt. — Szamosujvártt febr. 2-án halt
meg 79 éves korában (Ir. Gajzágó Lukács, ki a városnak 44 éven át főorvosa volt. — Walther Károly, a gr. Károlyi családnak számos éven át buzgó
tisztje, 83 éves korában Nagy-Károlyban elhunyt.
— Komlód-Tótfalu ref. lelkésze Márk Ferencz,
debreczeni ref. tanár Márk Pál fivére, rövid, de
kinos szenvedés után elhunyt. —Domahidán szintén közelebb hunyt el a ref. egyház lelkésze Szikszay József. — Dr. Eckhardt Lajos német iró, ki
tavaly Pesten is tartott fölolvasásokat, Teschenben men'ltíik.

zsef 1 ft. Szép Antal 60 kr Lehótzky Antal 50 kr. FaniA V. közlemény összege 428 frt 40 kr. és
csáry Mihály 2 ft. B.dler József 50 kr. Stóhl József 1 ft.
egy
5
frankos arany.
Tichy Jakab 40 kr. Weisz család 60 kr. Gallorich Rezső
1 ft.'Ujváry István 1 ft. Maár Ignácz 40 kr. Deutsch Adolf
Eddig begyült összesen 1593 frt 30 kr. és
20 kr. Petrovits Tivadar 50 kr. Steiner Jakab 20 kr. Kosa- két 5 frankos arany.
ras Péter 60 kr. Dr. Schlezinger Adolf 1 ft. Göllner Géza
50 kr. Bruck Ferencz 50 kr. Horváth Lajos 20 kr. Vajda
Nemzeti szinház.
Miklós 50 kr. Kekenye János 50 kr. Lika Károly 1 ft. Frank
György 30 kr. Halbrohr Adolf 30 kr. Masztanovich Vazul
Péntek, febr. 3. B. Eötvös József halála miatt a
30 kr. Janicsáry Szilárd 2 ft. Ozoroszky Béla 1 ft. Leitner
szinház zárva volt.
János 1 ft. — Összesen 19 ft. 60 kr.
Szombat, febr. 4. „Teli Vilmos." Opera 4 felv. Zenéjét
Esztergomból Frey Vilmos gyűjtése: Frcy Vilmos 10
ft. Horn testvérek 5 ft. Etter Lőrincz 2 ft. Rudolf Mihály szerzette liossini.
Vasárnap, febr. 5. „A két jó barát." Eredeti dráma 3
2 ft. Lővy Ignácz 2 ft. Korányi József 1 ft. Gans Ignácz
50 kr. Groszmann 50 kr. Gábris Mihály 50 kr. Nicora Győző felv. Irta b. Jósika K. Ezt követte: „A nyelvtan." Vigj. 1
50 kr. Oltósy Ferencz 50 kr. Mihalovics Gábris 50 kr. Fleck felv. Irták Labiche és Jolly, ford. Feleki.
Hétfő, febr. 6. Kisfaludy Károly születéseévfordulóján:
Ferencz 50 kr. Szeidl József 50 kr. Wolf Károly 50 kr. X.
50 kr. L. B. 40 kr. Stra. 50 kr. Egyessy János 1 ft. Saber- „^4 csalódások." Vigj. 4 felv. Irta Kisfaludy Károly.
Kedd, febr. 7. „Tévedt nő" Opera 4 felv. Zenéjét szernak Károly 50 kr. Braunsteiner János 50 kr. Popper Fülöp
2 ft. Wallfisch Vilmos 1 ft. Oblatt Jakab 1ft.Dóczy Fe- zette Verdi
Szerda, febr. 8. „Lear király." Tragoedia 5 felv. Irta
rencz 50 kr. Hübner Antal 1 ft. Mezdoviczky Endre 50 kr.
Krammer András 1 ft. Frey Ferencz 1 ft. AVallfisch S. 1 ft. Shakespeare, ford. Vörösmarty.
Csütörtök, febr. 9. ,,Az afrikai nő." Opera 5 felv. ZenéN. 1 ft. Einczinger József 1 ft. Eggenhoil'er József 2 ft.
Haudiger lg. 1 ft. Radics Illek 1 ft. Tollée Gyula 1 ft. Ha- jét szerz. Meyerbeer.
vas István 1 ft. Taxncr Károly 50 kr. Szerencsés Mihály
1 ft. Elsö esztergomi gabona- és termény-üzleti társaság
Szerkesztői mondanivaló.
1.0 ft. Fried Arnold 2 ft. Viziváros 26 sz. 1 ft. Szelard János 2 ft. Szécskay Kornél 2 ft. Paulovics 20 kr. Kovács
— Kolozsvár. V. Gy. A szatirikus költemény hangja,
Ferencz 1 ft. Schwohn Elias 1 ft. F. H. 20 kr. Nagy Pál bár Petőfi egypár hasonnemii darabjára emlékeztet, elég
50 kr. Nagy Pálné 50 kr. Schönbeck M. 1 ft. Kollár Mihály sikerült; de igen speciális tárgy arra, hogy átalános művé2 ft. Schönbeck Mihályné 1 ft. Schönbeck Imre 1 ft. Kollár szi érdekü legyen. Az utolsó versszakot nem is értjük.
Mihályné 1 ft. Kaszinói billiárd társaság 15 ft. 8',i kr. Ober— Voltam egykor én is döre ifjn. Ez is, mint az
Adakozás a franczia foglyok és sebe- meyer György 50 kr. Koller József 50 kr. — Összesen előbbiek,
tehetségre mutat; nem rosz, de nem is épen jó.
9 3 lt. 63 kr.
Sajnáljuk, hogy küldeményei közt még olyanra nem akadsültek javára.
Nagy-Bányáról Törökfalvy P. Zsigmond főszolgabiró tunk, melyet egy reményt nyujtó uj név első közleményéül
Báthorv Antal adománya 5 ft. Bakó Ignácz 1 ft 8 kr. jó lélekkel adhatnánk. '
V. közlemény. A „Vasárnapi Ujság" szerkesz- által:
Ossz. 6 ft. 8 kr.
— Xaary- Várad. L. Gy. A küldött költemények egyike
tőségéhez beküldetett:
Adonyból Koncsek János városi jegyző és Sárkány sem üti meg a közölhetés mértékét. Az elsö prózából van
Mezőtúrról Kossá Károly egyleti jegyző által az alsó- Imre ellenőr által az adon/i vendéglőben jan. 29-én tartott átirva, s bár prózai beszédben is lehet s van sokszór költőirészi polgári olvasó-egylet jan. 22-ki, a franczia sebesültek jótékony tánczvigalom jövedelme 24 ft. 2? kr.
ség, az egyszerü versbeszedés által inkább veszt, mint nyer.
javára rendezett báljának tiszta jövedelme: 100 ft. és egy
Veszprémből Pongrác:: Dániel ügyvéd által .Dunst Fe- A második kis dal legsikerültebb volna a maga nemében, de
darab 5 frankos arany.
rencz polgármester jievcnapján egy kis társaságban gyüjtött befejezése tulságosan „közönséges"s az egész igen alantjáró.
H.-Böszörményböl P. Balogh Gábor gyűjtése: P. Ba- adakozás: Halasy Vilmos 5 ft. Stoll Miklós 5 ft. Pongrácz A harmadikra azt mondjuk, hogy saphoi versben ma már
logh Gábor 1 ft, P. Balogh Sándor 1 ft, S. Bodnár Bálint Dániel ügyvéd 3 ft. Ambrus Lajos 2 ft. Kraus Sándor 2 ft. nem irnak s igazán kitünö legyen, a mit ma még ez alakban
1 frt, S. Bodnár István 50 kr.. Szabó Sándor 50, Molnár Ifj. Dunst Ferencz 1 ft. Steiner Antal 1 ft Vajky Károly élvezni tudnánk.
Gábor 40, Molnár Mihály 40, Beregszászi János 50, Takáts 1 ft. Eszterhaj- Ferencz 1 ft. Grün Vilmos 1 ft. Pap Imre
— Vácz. E. I. L. Némi csin a kidolgozásban, mely
István 2l>, Gentsi András 20, Farkas István 40, P. Balogh 1 ft. Suli Gábor 1 ft. Lepsényi kath. lelkész 1 ft. Suli Ig- kellemesen hat. de fölötte csekély eszmei tartalom. Nem
Maria 10, ifj. Takáts István 10. özv. Takáts Istvánné 20, nácz 60 kr. Benkö István 40 kr. — Összesen 26 ít.
közölhető.
S. Bodnár Gábor ;íO, S. Bodnár József 15, ör. Bodnár Péter
Enyingröl Kállai Antal szabómester gyűjtése: Farkas
10, S. Bodnár János ö, ifj. Bodnár Péter 50, Szilasi Gábor Imre 1 ft. Mihályfi György 1 ft. Auter 40 kr. Mányai
40, Kotsis István 20, Ignácz András 40. Szabó József 20, 30 kr. Forster Elek 1 ft. Láger Pál 1 ft. Setheö Ignácz
Takáts Mihály 20, Somogyi Gábor 20. K. Szabó Péter 20. 1 ft. Csonka Jozef 20 kr. Ruth Ferencz 20 kr. Weinberger
SAKKJÁTÉK.
Gulyás Mihály 20, Gulyás" Jánosné 40, Nagy Sándor 40, Leopold 50 kr. Adler Manó 1 ft. Weinberger M. 80 kr.
585-ik sz. f. — Bayer Konrádtól
Boros István 40, Zsupos Gábor 50, Zsupos Miklós 30, ifj. Müller Lajos 30 kr. Haris József 30 kr. Szeles József 1 ft
Bodnár Gábor 20, özv. S. Bodnár Bálintné 20, S. Bodnár Miller Lajos 1 ft. N. N. 50 kr. Münzer Antal 50 kr. Mün(Olmützben.)
Mihály 50, Nagy Sándor 2:>, Csatári Sámuel 40, Csatári zer Ármin 50 kr. Gnbicza Lajos 60 kr. Hiiusler Bernárt
Mártha 40, Csatári Sándor 5, ör. Balla István 30, Balla Fe- 30 kr. Konirts János 20 kr. Barlas József 40 kr. Kohn
Sötét.
rencz 10, Szabó Mihály 50. S. Bodnár Gábor 50, Csatári, Gyula 1 ft. Tischer Jakab 30 kr. Nyiri Gábor 1 ft Bleier
Gábor 50, Sz. Molnár István 20, Molnár Miklós 22, Nagy Samu 30 kr. Kohn Leopold 20 kr. Kallós Ferencz 10 kr.
Sándor 10 kr. - Összesen 16 ft.
Lövinger Jakab 20 kr. Mészáros Mihály 40 kr. Heumann
Pálmatérröl Kibimiszky 10 ft.
Dávid 40 kr. Miskey Imre 1ft.Krauss Lipót 50 kr. ShidovVeszprémiucgye Adorjánház községéből többen 5 (t.
nyi 1 ft. Kovács Péter 50 kr Moharos Péter 40 kr. BurdoÓ-Kécskéröl Érsek Lajos által az ó-kécskei olvasó-kör hány István 20 kr. Horváth Alajos 20 kr. Schlesinger
gyüjtő-ivén történt adakozások: Somogyi Sándor 50 kr. Adolf 30 kr. Heumann Salamon 24 kr. Koller István 50 kr.
Érsek Lajos 50 kr. Szilágyi István 50 kr. Id. Szabó Sándor Österreicher Lajos 50 kr Steiner S. 10 kr. B. Weiss 1 ft.
50 kr. Szijj Béni 10 kr. Szikszai László 10 kr. Jóljárt Mi- Kohn Salamon 1 ft. Hans Jakab 50 kr. Dr. Sch. 1 ft. X. y.
hály 20 kr. Fodor Gerzson 20 kr. Bagó Benedek 20 kr. 50 kr. Sch. L. 10 kr. Back Teodor 50 kr. Molnár Lajos
1 .iikó József 40 kr. Cseri Lajos 10 kr. Serki László 20 kr. Bozsokon 1 ft. 10 kr. Polnauer Moritz 40 kr. Bognár János
Tompa János 20 kr. Nagy Imre 10 kr. Szépe Sándor 10 kr. 30 kr. Kircsits Antal 1ft.Kis Károly 10 kr. Müller Ferencz
Szikszai István 20 kr. Ilazag József 10 kr. Szijj Béni 10 1 ft. Hallvy Frigyes 1 ft. Szücs lelkész 1 ft. Holczvéber
kr. Goróoz József 40 kr. Taar János 50 kr. If. Szabó Sán- 30 kr. Weisz Lajos 30 kr. Grünfeld H. 50 kr. Herkovits
dor 50 kr. Bagó Lajos 20 kr. Fekecs János 20 kr. Soós Jo- Ignácz 30 kr Schubert S. 30 kr. Nagy Petet- 10 kr. Miklós
zsef 30 kr. Pap Imre 2o kr. Nagy Mihály 20 kr. Szijj Jó- Károly 1 ft. Balog Pál 20 kr. Horváth János 20 kr. Poltzer
zsef 30 kr. Hazag János 10 kr. Kovács András 10 kr. Kovács Lipót sütő 40 kr. Sass János takács 12 kr. Kovács Lajos
.ajos 50 kr. .Tóljárt István 20 kr. Nagy Ferencz 50 kr. Bagó 20 kr. Lénárd István 20 kr. Papásy János 40 kr. Bognár
"lek 20 kr. Kovács Gábor 50 kr. Sarki Gábor 50 kr. Jám- Sándor 50 kr. Sátzay Ferencz 50 kr. Csegedi Mihály 30 kr.
bor Ferenczné 2u kr. Csikós József 10 kr. Károly Péter 20 Temetkezési egylet 2 ft. Repenti Mihály 50 kr. ".Repenti
kr. Görög József 1 ft. Balázs János 20 kr. Bagoly János 30 Juliánná 20 kr. Ernst Rudolf 50 kr. Mészáros István 30 kr.
kr. Fekecs Béniámin 30 kr. Id. Tóth Sándor 10 kr. Lévai Tóth János pék 40 kr. Mészáros János kovács 20 kr Csuka
Sándor 20 kr. Csekö József 20 kr. Szijj Albert 20 kr. Fekecs Imre 20 kr. Páros Pál kovács 10 kr. Szalai Mihály 30 kr.
Gábor 50 kr. Valaki 1 ft. Bagó Péterné 20 kr. Mari T'ai 10 Kovács József 10 kr. Magyari Sándor 10 kr. Obenlander
kr. Öreg Fekecs Ferencz 10 kr. Öreg Szabó Béni 10 kr. Mór 30 kr. Pauer István és neje 1 ft. Molnár János és
a
b
c
d
e
f
g
h
Sziji János 20 kr. Falábú István 10 kr. Fein Hermán 20 kr. neje 1ft.Bocsor Péter 50 kr. — összesen 46 lt. 92 kr.
Világos.
l'.ípai Ferencz ;!0 kr. Jámbor József 20 kr. Kóródi Károly
Kunszentmártonból Szabó Kálmán által az „olvasóVilágos indul s a harmadik lépésre mattot mond.
In kr. Szürszabó István 10 kr. Csikós Elek 20 kr. Lépés
Mihály 20 kr. Lépés Imre 10 kr. Falába Lajos 10 kr. Há- egylet''jan. 15-ki tiínczvigalmanak '/á-ad resz tiszta jövelás;: Béni 10 kr. Germáy Lajos 20 kr. Farkas Samu 20 kr. delme 10 ft.
Az 580-ik számu feladvány megfejtése.
Pelsöczröl Fridrik Vilmos által: Szentpéteri Sámuel
Szilágyi Sándor 10 kr. Szilágyi Mihály 20 kr. Tatár István
1
"ft.
Szkáron
Gusztáv
50
kr.
Szarvas
János
1
ft.
Szklenár
(Gérecz Károlytól Sárospatakon.)
20 kr. Szabó Ferencz 10 kr. Murányi Péter 20 kr. 1). Szijj
Mihály 10 kr. Kis Péter 10 kr. Varga István 10 kr. Komá- Lajos 30 kr. Kriston L. 2ft.Rudnay János 1 ft, Szetskay
Világos.
Sötét.
romi Sándor 20 kr. Csizmadi Sándor 10 kr. Bézi Gábor 20 János 1 ft. Rudnay József 1 ft. Fridrik Vilmos 1 ft Szetskay
1. B..6—c6
Ke8-dS
kr. Szabó Béniné 10 kr. Soós Ferencz 20 kr. Szabó Istvánné Antal 1 ft. Rudnay Imre 1ft.Frank Adolf 50 kr. ííovács
2. Fc5-d6
b2-blV
10 kr. Id. Szijj Béni 30 kr. Papp Sándor 20 kr. Bagó Bá- I. 50 kr. Kruzsinzski Gyula 20 kr. Limatsek 1 ft Öz. Lász3. Bc6-c8f
Kd8-c8:
lóné
40
kr.
Valaki
10
kr.
Nagy
Pál
1
ft.
Összesen
lint 10 kr. Bagó András 10 kr. Özv. Tatay Mihályné 1 ft.
4. e6—e7f
Vbl—fő:
Fodor Sándor 2ü kr. Szilágyiné 10 kr. Bagó István 40 kr. 14 lt. 50 kr.
5. Hal—b6f matt.
Lakatos Sándor 10 kr. Toth Imre 20 kr. — Összesen
Esztergomból Frey Vilmos második gyűjtése: GrünHelyesen fejtették meg: Fe«pr^ m j e ».-Fülöp József.
vald Miklós 20 kr. Szemernyi Mihály 50 kr. Rotter Gyula — Miskolczon: Czenthe József. — Jáezkiséren.21 «. 70 kr.
Galambos
A bécsi magyar egylet által jan. 30-án tartott bálja al- 1 ft. — Összesen 1 ft. 70 kr.
István és László. — Nagy-Szalontán: Kovács Albert. —
kalmával gyüjött 23 If.
Pestről Hermann kecskeméti-irczai kávémtírésének lá- Soot-mezön: Seipel Sándor.
Pesten; Beck Dénes. — PeLhma-Penteléről Ujváry József gyűjtése: Ujváry Jó- togatói 10 ft.
téesen: Rády György. - A pesti sakk-kör.

Hl
Hónapi-és i Katholikus és protestáns
naptar
hetilap 1
13
13
14
15
16
17
18

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerd.
Csőt.
Fent.
Szóm.

Február

A H«t. v. Eulál
Agáb, Barna
Bálint
Fauszt., Jovit.
Julianna
Donát
Simon, Flávián

Mm

T l - N A k P T Á R.

! (iörög-oros/.
naptár

Jan. (ó)

Izraeliták
naptara

Sebat R.

TARTALOM.
]

hossza
f.

II

»P
1 tél

nyüg.

P- ó. P- ó. P-

A Hatv. v. 31 Husii. vas. 21 Jeremiás 323 21 7 14 ft 16
Barnika
1 Február
22 Nizk. hal. 324 21 7 ^9. ft 17
Bálint
2 Kriszt.bem. 23 10 törzs í ^ 5 lt 7 11 5 19
í Fausztin
3 Simon Anna 24 Iháboruj. 826 22 7 9 ft 21
327 23 7 7 ft 22
Juli
4 Izidor
25 Jobb'
328 23 7 6 5 24
| Theodul
5 Agatha
26 Jónás
: Concordia
6 Bukol pápa 27 S. Sekal 329 24 7 4 5 26
Hold változásai. Q Ujhold 19-én 3 óra 5 perczkor délután.!

hossza
f.
231
34ft
?59
273
287
301
315

P-

0
8
15
22
25
22
24

B. Eötvös József (arczkép). — B. Eötvös költeményeiből. — A „Gondolatokéból. — Bossak-Haucke (arczkép).
— Thionville (két képpel). — Sebesültek kiszállása a
ó. p. ó. p.
Szajna-partján Párisban (képpel). — A szajna-balparti Páris,
0 <>5 10 4 0
; II. — Adomák és jellemvonások a skót életből. - Ut a
1 41 11 13
2 50 l l fu , Mont-Cenis-n keresztül. — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és müvészet. — Közintézetek, egyletek. — Mi ujság'(
4 11 este
ft 12 1 4-4
— Adakozások. — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mon6 ft 9, 51
danivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.
6 47 4 3
Felelős szerkesztő: Xagy Miklós.(L. magyar-uteza 21.sz.)
0

Id

kél

nyüg.

HIRDETÉSEK.
Kollarits József és öat

(2-6-0)

„IPSILANTIBOZ"
czimzett legelső

vászonruha gyári raktárban
váczi-utezában Pesten,

kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban

mindennemü kész fenéi-nemnek férfiak, hölgyek és
gyermekek számára.

Legjobb alkalom szerencsét csinálni!!

Csak 5 ft. felpénzzel egy sorsjegyre az utolsó huzásban 5000 ft. nyeretett, és
ezennel ismét alkalmat adok t. bizományosaimnak és a t. közönségnek risico nélkül
I 2ÍHi,000 ftot, 150,000 ftot, 100,000 ftot nyerhetni, az által, hogy a magas m.
j kir. kormány által kibocsátott és biztositott

magyar kir. dij sorsjegyeket

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

az eredeti 100 forintos sorsjegyet

kikapja, megjegyeztetvén, hogy már 1871. február 15-kén történik a huzás
200,000 ft. fönyereménynyel. Ezen sorsjegyek nálam jutányosán al pari-n kaphatók
jcsak 5% kamat hozzászámitásával, azaz:

Férii-ingek, rumburgi, hollandi vagy irlandi vászonból 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr.,
10 havi részletben 10 ft. 50 krjával a részlet.
4 ft. 4 ft. 50 kr., 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft.
23
„
„
5 fíjával.
„
Báli ingek férfiak számára 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft. Himezettek
Ezen sorsjegyek szép játéktervük által jobban, mint minden más sorsjegynek
6 ft., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft., 14 ft. egész 20 ftig.
| (különösen mint az 1839-ikiek) vannak kiállítva, minthogy nyereményeik adólevonás
Szines férfi-ingek, 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft.
j nélkül fizettetnek ki, mig ellenben más sorsjegyeknél 15% nyereményadót kell
Férfiingek fehér madapolanból 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft.
jfizetni; egy 1839-iki sorsjegy ma 700 ftba kerül, s vele 220,000 ftot lehet nyerni, az
Férfi-gatyak vászonból, magyar, félmagvar vagy franczia szabásban 1 ft. 75 kr.,
adók levonása után marad 180,000 ft. Hitelsorsjegyeknél 40,000 ft. adó vonatik le s
2 ft., 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr.
csak ezen sorsjegyek mentek minden illetéktől, _ a miért is egy idö óta 10%-el felFérli-kraglik, kézelők, nyakkotök, kapezák és mindennemü vászon-és battisztj szálltak, de még jobban fognak ezután emelkedni.
zxbkendök.
kdök
Í ^ W ígérvények magyar dijsorsjegyekre. Huzás febr. 15-én fönyeNői iiii.-6-k vászonból egyszerüen 2ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft
I remény 200,000 ft. 2 ft. és 50 kr. bélyegért kaphatók.
himzuttek3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft.,4ft.5O kr..5ft., jobban hímzettek6 ft.,7ft.,8ft.,
IU ft., 12 ft., 14 ft., a legujabb franczia divat szerint 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6ft.,
7 ft., 8 ft., 9 ft., 10 ft., 12 ft.
Bíői haló-corsettek 1 ft. 85 kr., 2 ft. 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 2 ft. 75 kr. 8 ft.,
. Pest, Dorottya-utcza 12. szám.
995 (5—6)
3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr. 5 ft., 6 ft, egész 12 ftig.
Női váll-f űzök franczia alakban 1 ft. 50 kr., 2 ft,, 2 ft. 50 kr., 3 ft, 3 ft. 50 kr., 4 ft,
4 ft. 50 kr.
Női alsószoknyák és nadrágkák perkailból, chiffonból, schnürl és piquetbarchet,
éjjeli és negligé-fókötök, kapezák czérnából, pamut, gyapot és mindennemü
Azon legfényesb eredményekre támaszkodva, melyeket gyógyszeremmel ezeddig
vászon- és battiszt-zsebkendök.
elérni szerencsém volt, — a leglelkiismeretesbben ajánlhatom azt: nagyothallás, fűlFin ingek vászonból, madapolanból és szinesek is a legjutányosabb árakon, ugyszinasngás és ífilfolyás ellen. — Egy adag ára 5 ft.
tén gatyák és kapezák.
SW
A megrendelő levelek ekép czimzendök:
Leanyka-intcek kivarrva vagy egyszerüen, corsettek, nadrágkák és kapezák.
*A legnagyobb választékban béllelt alsó-ingek és nadrágok urak és
(Neue Schönhauser-Strasse Nr. 12.)
984 (6—9)
hölgyek szamára, ugyszintén mindennemü téli szükségletek, legnjabb flanell-ingek e« shawlok.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat, rumburgi,hollandi s irlandi vászonból, darabját 25, 27. 28, 30, 32, 35, 38, 40, 50, 60 egész 120 ftig.
Creas-vászon 12 ft., 12 ft. 50 kr., 13 ft, 14 ft, 15 ft, 16 ft, 17 ft., 18 ft, 20 ft.
egész 25 forintig.
937 (7—8)
Torfilkőzö-kendök tnczatjat 5 ft. 80 kr., 6 ft 90 kr., 7 ft 50 kr., 9 ft. 50 kr.,
hogy az egész birodalomban és sok más országban senki sincs, ki miként
10 ft., 12 ft, egész 20 ftig.
Asztalkendők tuczatját 5 ft, 5 ft. 50 kr., 6 ft. egész 12 ftig.
Szines canefas ágynemfleknek 9 ft, 10 ft. l l ft, 12 ft, 13 ft. egész 16 ftig.
Asztalkendők és készletek damasztból 6, 12, 18 és 23 személy számár*.
ehronometer- és müórás SZEGEDEN szülővárosában
Függönyök a legnagyobb választékban 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 8 ft., 9 ft, 10 ft,
12
éven
át
külföldön
és a franczia Sveicz legjobb óragyáraiban az óramüvészet minden
12 ft., 14 ft., 15 ft. párja.
titkait magáévá tette, a hozzávaló gépeket beszerezte, és azután
Asztal- és agyteritök, kávé-abroszok és szerviettek.
Münchenben az elméleti és gyakorlati vizsMenyasszonyi-hozomány-kiállitások 200 frttól 2000 forintig, kész fehérnemüekgálatot addig még senki által meg nem közeben és vászonárukban a legnagyobb választékban kaphatók. Kimeritő árjegylitett eredménynyel leíette volna; ki továbbá
zékeket kivánatra bérmentesen megküldjük.
üzlete 22 évi fönállása óta annyi órát, és mindezeLevélbeli megkeresésekre még az nap, melyen megkapjuk, expediáljuk, és csoket, ujakat ugy mint javitásokat, saját találmányu
magolási dijt nem számitunk.
gépek és eszközök segélyével, 40 évi tapasztalás í |
alapján, saját vezetése alatt oly jó állapotba helyezte, *
és személyesen, a zsebórákat, függő vagy fekvő, egyszóval minden helyzetben és rázkódásokban oly
Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-ik szám) megjelent
arányosan és pontosan szabályozva adta volna át
a t. cz. közönségnek, mint azt ő tette, és jövőben is tenni fogja.
986 (4—12.)
tek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:
Azonfölül tőlem minden óra vevője egy 10 évi, és minden javitás megrendelője 5
évi irásbeli jótállásról szóló iratot kap, használati utasitással együtt.
Hogy H mondottak folytán óráim minden tekintetben a legjelesebbek, legpontosabbak és legjutányosabbak, az magától értetik.
_ _ Igen gyakran ismétlődött utánrendelések és dicsérőlevelek cs. k. katonai és polgári
egyénektől, valamint órásoktól, még fővárosokból is, bizonyítványok, bizonyitékok töményftsszegyüjté egy Bach-huszár
telen száma, mik a mondottak igazságát megerősítik, nálam megtekinthetők. Segédek
nagy száma, kik nálam dolgoztak és tanultak, ezt szintén bizonyíthatják.
(Nyolczadrét. VIII. 200 lap.) Füzve 8 0 krajczár.
Arany- és ezüst órák, lánczok, a m. kir. ellenőri hivatal által megvizsgáltatvák, és>
minden nemben dús és legdiszesb választékban kaphatók,
Hölgyórák.
Frt.
Frt.
Férfi órák.
Ezüst henger-óra 4 rubinnal
. 10—12 Ezüst henger-óra 4 és 8 rubinnal. . 12—18
»
»
ugrólappal
. 12 — 18 Arany henger-óra 4 és 8 rubinnal . 25—30
» detto, zománezozva . . . . 31—36
»
»
arany szegélylyel,
v detto, arany fedéllel
. . . 36—40
13—14
ugrólappal .
»
»
8 rubinnal . . . 15—17 » detto, zománezozva gyétartalmazván mindennemü magvakat, gyümölcs- és díszfámánttal
42—48
. 15—17
»
»
dupla tokkal
kat, szolóveszszöket, valamint az átalános befásitásra
. . 42—45
»
»'
kristályüveggel . 15-17 » detto, kristály-üveggel
» detto, dupla tokkal 8 rubinnal 45—48
» horgony-óra 15 rubinnal
16,18-20
való igen olcsó ültetvényeket, a t. cz. kérők kivánatára át» detto, zománezozva, gyémán ttal 58—65
» horgony-óra dupla tokkal. 18, 20—24
» horgony-óra
45—48
küldetik.
» angol horgony-óra kristály»
»
kristály-üveggel 56—60
Marc Ferencz,
üveggel
1'
»
»
dupla tokkal . 50—56
999 (3-4)
Pesten, mag- és fakereskedő.
» ugyanazok dupla tokkal . • 28—28
» detto, zonlánwozvá gyémánttal 70—80
» tábori horgony-óra dupla tokkal il—x!8
f5P^"~ Serkentő, órával együtt 7, mely
» valódi horgony remontoir fülgyertyát is gyujt 9 ft., 8 napos 13 ft.
nél felhúzható
Í8—30
jpígr" Ezenkivül minden egyéb kivánható
» ugyanaz kristály-üveggel . . 3 0 - 3 5 őra kapható, ugy munkás-órák is.
A pesti hazai elsö takarékpénztár egyetem-utczai épületében létezik
» ugyanaz dupla tokkal . • • 35—40
a legnagyobb választéku magyar s német
Inga-órák legnagyobb raktára.
Arany horgony-óra 3. sz. 15 rubinnal 36,
s
J
. 10, l l , 12 ft.
38, 46—60 Mindennapi felhúzással
16, 18—26 »
» horgony-óra dupla tokkal 55, 58, 60, Minden 8 napi felhúzással
80, 33, 35 »
horgony-óra kristály-üveggel. 44— 70 Óra- és félóra-ütéssel
50, 55, 60 »
ugyanaz dupla tokkal
65—100 Negyed- és óra-ütéssel .
30-36 »
. .
bámulatos ölcsó áron.
valódi horgony remontoir
65—100 Havi regulatorok
1 ft. 50 kr.
Inga-órák
bepakolásaért
ugyanaz
dupla
tokkal
100—200
Ugyanott mindenféle megrendelések elfogadtatnak s 24 óra alatt
Ezüst óralánezok 3—8 ftig, hosszuk 6—15 ftig, 3-mas számu aranylánczok rövid
elkészíttetnek; a t. cz. közönség szives figyelmében ajánlják magukat WtF
18—70 ftig hosszu 35—100 ftig. Minden áru gyürük és egyéb ékszerek, ugy talmiarany bronz- és aczél-lánczok is. U T " Tárgyak, melyek nem tetszenének, kicseréltetne*.
MF"*'Órák arany s ezüst a legmagasb árig cserébe elfogadtatnak. g ® ~ Vidéki megren959 (9-0)
delések a pénzösszeg előleges beVüldése vagy utánvét mellett pontosan teljesittetneK.
szabó mesterek.

PORÜES LAJOS válíóSiáza

A süketség gyógyitható!

frt fogadásni!

Bratiswetter János

A Bach-korszak adomákban.
Árjegyzékem

kész férfiruha-raktár
Szabó és Rnska

1)2
VSAWÍÍ£>C3^^&32Í^^^

Csak alapos gyógyitás bizto
8Ít ntóbajok ellen.

T i t k o s

Újdonságok.

E felsorolt cikkek csupán rövid kivonatát képezik raktárunk uj kimeritő árjegyzékének, melyet mináenmegrendeléshez mellékelünk v. kivánatra bérmentveis elküldünk, Meg nem felelő cikkek visszafogadtatnak. |

Épen most jelent meg Heckenast Gusztav
könyvkiadó-hivatalában (Pesten, egyetemBtcza 4-ik sz.) ea 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 katholikusok
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) füzve ára 60 kr.
Bőrbe kötve aranyvágással
1 ft. 20 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 bérmentve. * ^ B

Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.
Dijjal ellátott levelekre leggyorsabban válasz, és kivánatra gyógyszerről i g
gondoskodik.
952 (12—12)

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
» vál. 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
» vál. remontoir kett. födéllel 70,80—100
» h. órák zom. gyem. . 60, 70, 80—100
Inga-órák hetenkint 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
Ezüst lánczok 4 ft 50 kr., 5, 6, 6ft. 50 kr.,
7 ftig; legfinomabb franczia alakúak 8 ft.
é ft. 50 kr. 9, 10 ftig; hosszu nyaklánczok
7 ft., 8 ft. 50 kr., 9,10, 15 ftig.
Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges 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-utcza a nagy Kristóf mellett.
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elgyengült férfierőt,

gyakori magömlések, sőt a végképeni
lehetetlenséget katonai és polgári kórházakban sikerrel használt egyszerü
módszerrel bámulatos gyorsan és alaposan (az ujonnan 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 I-ső emelet,
(a ,.2 huszárhoz" czimzett kávéház felett), naponkint reggel 1 órától 10-ig
és délután 1—4 óráig.

ajánlja legkitünőbb, jó ea olcsó órákkal gazdagon ellátott raktárát 3 évi irásbeli jótállás mollett.
i

2 W Háztartási cikkek.

8 tehetetlenséget,

-j

7 M Bör-ámk.

betegségeket

ll—

Dorottya-n. 2. sz. » „magyar I
1
'
király" ssállodáTal síemko*. I
Dohány-köblök különfélék 1.— Asztall-csengetyük 40, 50, 70 kr, Rugany eső-tíltSnySk ujjakkal és fej- I
1.25, 1.60, 2,—, 2.20, 3.—, nedTO1.—, 1.50, nyomó késialettel 1.80,
íedövel 10.50, 20.—, íovagló-kope- |
>itd olökésaBiettol barna bronoból
2.25, 3.50, 4.—, 4.60
nyek 15.—, 23.—
Patl'nt t á r c á k aprópénz és bank
3.30
Köt5 és kézi-kaskik nádból e»
jegyeknek 30, 40, 60, SO kr, 1.—
Finom acél-áruk.
sodronyból 45, UO, 85 kr, 1—5 ftig.
1.5Ő, l.SO. 2.™ 3.—
és szalagok 40, 45, Kis szivarmetsző és ftjtí-késtcskék
Toilette-tárgyak. Kötés-tartók
I ' é m - t á r c i k ""él és brouce kere60 kr, jtold aelvem eiemernyók
30, 35, 50, 80 kr, 1.—,
tekkel SO, 30,50, 80 kr, 1.—, 1.50
40 kr. ZBebbeli-fogrijók 10, 25 kr, ZsebbiK kések egyáguak 15, 25, 35,
J 6 r u h a és hajkefék 45, 70,tfOkr,
a.—. (>.—
késsel és körömreszelÓTel "5 kr.
1.15.
1.10.
l.öO.
1.75,
2-50
kr,
1.—, tobb águak 25, 30, 40,
pénz-zacskók szarvas és más böralaku gép hajkefék 3.—, Varró-p&rn&k és szekrénykék
50, 60, 70, 85, 90 kr, 1.—, 1.50,
nomekból 10, lő, 20, 35, 50 kr, Henger
15.—
valódi
angol fajok 1.60, 2, 9.50, 3.
,
30,
60
kr,
1.—,
1.50,2.—,3—Sftig.
1 —, «• —
és barsony-kefék i5, 50, Eksaer-szekrénykék i.—, 1.50. Szerszám-késecskék ollót, korömreSzivar-tárcák Ocuoto'rik 75, 00 kr, Kalap
75 kr, 1.—. 1.30
s«elöt,
kesztvügombolót,
faltieztitót
2.—, 3.—, 20 ftig.
1.—, 1.50, i.—, 2.50, finomak acél J ó fogkefék 10, 15, 20, 25, 30, 40,
stb. tartalmárók 2.20, 2.50, 8 —,
Toiletteszekrénykék tükörrel 2.70
<•» brmicc koretekkel 1.—, 1.50
3.50,
6
ftig.
(i
O
kr.
3.30. 4.20, 5.—
2.—, :;.—, io.—
Angol szivartárak válllia fdigesít- Körömkefék 25, 35, 45, 70 kr, 1.— Piokos-tükrők 1.80, 1.80, finom Vadászklsek vexir-osukó7al 1.15, 2.—
2.50, 3.—, kanállal és Tilláral
2.15. 2.60
hetök 25, 50, 75 kivárnak 3.30, Legfinomabb oaoutohouo fésűk
bontó fésűk 15, 20, 25, 30, KO kr,
1.80, 3.75, 4.50, 5.—, tír-alaknak
4.40, 5 — fiiiomnbbak (1—15 {tilt.
sttrtt
fésűk
15,
20.
25,
30,
50
kr,
1.50, 2.—, 2.50
figarette (papirsiivar) tárcnk nyeles osztó-fésfik 25, 30, 45 kr,
Vadást-tSrb'k és kések dí- siarr és 6í1.—. 1.50, 2.—. ó.—,
Méhbeli é? eiakálfésük 10, 15, 20, Kávé és thea-talcák 25, 30, 60,
lábnyelekkel 1.90, 2.20, 2.40, 2.70
ToTok ilohany-tárcak tő, W, Só,
25, 60 kr, zsebbeli tttkrös-fésík é»
Legfinomabb angol asztali-kések is
80 kr, 1.—, 1.50, ti.—
kr, 1.—. 1.50, 4.—
kefécskék
25,
40,
60,
80
kr,
1.—,
villák, tucat párja 5.30, 8.25, 9.50,
Kenyér-kosarak 25, 35, 90, 60,
LeTél-tarcak 1. gkülonbflzöhb ki2.—, kerek gyermek-fésSk 10, 15,
10.50, 12.—, 13.50, elefántcsontjillitú.*t!ak és tiarviíáguik SO. 40,
80 kr, 1.—, 1.50, 2.50
20,
25,
30
kr.
nyelekkel 28.—
50. 85 kr. 1.—. 1.50. 2-10 ftisr.
Asitali késkosarak 50, 80 kr, 1.—,
Finom himzS-ollócskák 15, 20, 25, 30,
Xaay foaiikjisy- •'* válMtároáK Kézi é3 borotvaló-tükrök 40, 50,
1.20,
2.~
45,
60 kr, 1.80
Sö kr. 1.—, 2.—. nasívitó üvegekli„it ívc'.k'nl 1.75. 2.:Vi. •J.'O, unom
kel 95 kr, 1.20, 5 ftig. zsebbeli Kavé-SrlSk 1.-, 1.25, 1.70, S.1S, NU-ollók kOiépnagyíiguak 25, 35,
'suklrlti r'tr.l^kiü .'..50, 5.—, '!. —,
tükrocskék 25, 30, 40, 50 kr.
50, 60 kr, 2.—, szabáshoz való
4.50
; . _ , s—18 ftig.
nagyobbak 60, 75 kr. 1.—, 1.50,
N.iKy rt'szvi'iiy - tárcák
12.—, Armee-Razors legfinomabb angol Gyertya-eloltók 10, 20, 2í, 30 kr.
2.—, 3.—, Wbb reDdboli nagysáborotvák 1.50, 2.—
l.'i.—, tá.—
Gyertya-takarítók
10, 15, 20,
gúak finom bőrtokokban 4.50, 7.—
l'erügy-tári'ftk 'ízjvéiek s: imára Borotva-fenőszijjak 45 , 60 kr,
45 kr.
Lámpabél-vágó-ollók 25, 30, 35, 50 kr.
valódi Ooldschmid félék 1.—
5.fiO, 7.50. VI. —
1.75. 2.50
Zsebbcü gynfatartók 15, 30, 30,
Fiié bougig», sryartyabecsln&lok Ktücs-lánczok, karikák és horgok 12,
15, 20, 35, 50, 60 kr, 1.—, 2.50, 75. 00 kr. 1.—. 2.—
Dörzsölő és mosó kaztyflk os
«, 12, 20 kr.
Xfti kézitáskák minden nniTíiSkefék io, 50, uo. 70, 90 kr, 2.— Aoiél koppantók SS, 30, 45, 60, Csizma-felftuzók párja 60, 75 kr.
Kalap/elfüggesztő horgocskák 20 kr.
irunk acél koro'.kkel, 1.30, 1.50. Finom rei?geli czipSk és papu80 kr.
kutyanyakravaíik 50, 70, 90 kr,
csok párja 1.30. 1.70. 2.40
1.80, 2.—, 3.50,finomabbakbronco
EJJell mécsek 7, 8, 20. 86, 40 kr. Csinos
1.20, 1.40
keretekkel sat. 2.—, 3.50, %.— 4— Kesztyü-gombolök 5, 10, 15, 20, Gyorsforralók pléhböí 35, to 60
.il kr.
10 ftisr.
80 kr.
Tísal 1 . k P i t y ü s i e k r c n y k f k .5.5), Köröm-reszelők és tisztitek 10,
Sárga rélból 80 kr, 1.15, 1.50, 2.—
15. •tic.
15. 20, 30, 40, 75 kr.
Tojasf5z6 fovenyórak 50, 60 kr. C z é r n a b e f ü z ő - g é p e c s b é k
5, 20, 25, 30 kr.
40, 45, 50, 60, Thea-szür6k 25, 40, 50, 60 kr, 3 ft
Fénykép-albumok. Kőrömvágó-ollók
K u k o r i c z a - m o r z s o l ó kézi60 kricr.
SI kr. 1.50
gópecskék , melyekkel óránként
nek 20. 4". 5,) !;:•.
1 mérőt morzsolhatui.
50. 80 kr, 1.—, 1.50. Kesztyű tagltók 20, SO, 45, 50, Késfenök és éleait5k 40, St kr,
(io kr. 1.—
|
* Amerikai minta szerint készült l a 2.-, 5 . Tyukszemvágó kések 60 kr, 1.50 Saláta-készletek fából *• Mambói
k a t , ujsiera lapos kulcsosai 60 kr.
.
-.10 kr, 1.S0. 1.75, 2.—,
Tyakszem-karik&k 2, 3, 4 kr.
Szar<linin.-szelence n y i t ó i t
40, 60, 85 kr, 1.—
3.50, :5.—. 3 . —
50 kr.
nádból St, M> kr,
10.7
,
3.—, :;.5O, 4.—, 5.—10.—
Finom illatszerek, Butorporolók
Koetés olaj-tartók »0 kr, 1.50, T ő r ö s (stílét) b o t o k , külön.
4.505.—,,>.—. S—25 ftiar.
200
nvból
líolföitli, francia é8 ansrol szappanok
böző kiállitásuak 1.50, 2.50, 3.—,
2.—,
2.50,
8
ftig.
abbak z.su, w ntig.
mannst
2, fi, 10. 15, 20, 35, 50, SO. 75 kr, Poh&r-tartók
3.50, 10 fti?.
2—8 soháraak todSene-albumok.
Dugóhúzók
15,65,20,
25,
30
kr,, fino3.90 Francia ó r á k 36 óra hosszáig járó
1. —, 1.50
ronyból
40,
8J
kr,
1
_.....
níl •< :i".St ko-.lvelt zene- Borotváló-szappanok 25, 30, 50 kr. Fa fogvájók e»re 15, 20 kr.
müTel és felkoltővel (i 50
dnrabokltal lo; ik Ines;
Cosmetique viaszhajkenócsdk 10,16, PalaokWsztltók 15 kr, 1 ftig.
Biztossági-kulcsok, melyek minlövi.lok 1 scnodnrabbftl 10.—, 12.—
Asztaltakarók 30, 40, 90, TO kr,
20, 25. 30, 50, üO kr, 1.—, 1.20
den kOzOnsége? ajtolakatnál alkali
„
13-—,14.—, línjkotjőosök és olajak 35, 50, 75
1.—, 1.50 2.—. 4.50
mazhatók 75 kr, 1.50. 2.—
IC.—, 21.—
Cukorvágok 30. SO, 80 kr, 1.—,
tó lt-, 1.—, 1.50, 1.75, $.—
I nsratiak '
ltí
20
25 — .Magy;.r bajnsrpeilrök 25, 50, 75 kr.
1.50, 2.70
fejekből es vadkanfogakból ösznegyeir.'t ilíkusk 30.— , 25.—, Pogtisztitö porok, pas?ták és folya- Cnkor«zelenozék fából pléh böl
szeAUitTa 95 kr, 1.20, 1.70, Tasból
í r f . _ , 4(1.—
stb. 65, 75, 80 kr, 1.—, J.—, 3.—,
dékok 40, SO kr, l.—, 1.26, 1.50,
összerakhatok 1.80, 2.75
Ii'ó-ma|)i)^k firesek 75 ir, 1.—,
/"éd-gjyxirült zsebben hordható
2.—
1.50. -i.."»0, firomibbnk felszerelve Kölni vis 35, SO kr, legfinomabb
igen czélszerü védfegyfet 88 kr,
Ércöntvóny-tárgyak.
, ;;.--. :;.5». 4—25 ftig.
1.—, 1.50, 1.80
1.10
Florentini modorban broneirolTft. Angol B o x e r e k 1.—, 1.80
\<>i
Angol Essbouriuet 2.—, 4.—
himzo és horsoiö CS7.k0zökot 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 mul
lHk
90 kr, 2.50
lattató láttani találmány 50, SO kr,
1.50.
hö- k^iost BO. 80 kr, 1.—, 1.20, Belföldi •••• fmTiom iiiitajersk leg- Asitali g/ertyatartók, p»rj» IM,
1.80
í.—, 2.40, 2.70, 3.—, 6.—
1.50, l.SO, á.—, 3.—, 1.—, 5.—,
kctlveltebb nemei 85 kr. 1.80.
Angol G y r o s c o p o k , érdekos
15 ftigSaoba-fastolők 25, 50 kr, 1.—, 1.50, Kétágú gyertjatarték párja 3.60,
termeszettani mulattató feírgy 95
4.50, 5.40, 6.60, tobb aguak 11.50,
8.50
kr, 1.30
25 ftig.
Dohányzóknak. RisspOP 40, 80 kr, 2.—
K n c r i v o i i r e , uj találmány, mely
Syv/atartók 45, 65, 78 kr, 1.—, 1.25,
Arany,
eztlst
ea
gyémánt
hajpor
1.—
az ujjakról robton tisztítja le a
.!•>
' lajtc<kV>l MsíOlt
2.50
téntafoltokat 10, 15, 20 kr.
l'optn üzipkiik i'i, 25, 10, 75 kr. Mosó és pipere-szivacsok 30 kr,5 ftig. Haruucsészik 25, 45, 60, 75 kr, 1.50
D
i ó k természethüen utánozva, beSciiiik i'< .-c!""str\])Ol 5Ő, 63. SO,
Téntatartók 50, 75 kr, 1.—, 1.50,
lől szép metszvényekkel, csinos
:ÍI) kr, 1.—, 1.5'í, ijíímböWa cicraKülönfélék.
10 ftig.
ajándék
50 kr.
ri'H- *"* *zivirs*ipkik 45, 50, ilO,
Óratartök 75 kr, 1.20, 1.50, 2.—, 3.— C s o d a - m a d á r madarak énokét
80 kr, 1.—. ünom^bbak iokokb:i;i DiStörők w.xehd. 60, UO kr, 2.40 Tollállványok 60, 85 kr, 1.20, 2.—
utámó
kis
készülék 20 kr.
!'>!v>l kéazalt sipkák drbja 1.— ToUtörülök 70, 80 kr, 1.—, 1.50
l.«0, 2.—. 2.50, H.—, S.—, knlonbítzó finomihS szipkik, simAc i>8 Nagyitó olvasó-üvegek 50 kr, Levélnyomók 50, 70 kr, 1.—, 1.50, 3.— F e c s k e n d ő - g y ü r ü b a vizet
felszívó
rugany
fejecskével 40 kr.
met&zvénTokkel 1.40. 1.ÍÍ0, 2.—,
l.l'ó. 2.40
Éjjeli lámpák, szivar- és dohánytartók C r a y o n s m e c h a n i q n e s célasTitvüvegek a vasion megbirástb. különféle nemekben.
szeríl zsebbeli ónok 12, 20, 30 kr,
l.ls.ihoz 40. 90 kr, 1.—
l.iics'ksk 1.4'J, l'.SO, lo'ko'jbíin 2.25,
•Ijes iróasztalt készületek, 8—12 drb Crayon mitrailieuse 45 kr.
ae Íróasztalra illö tárgyakat tar- O h e s t i > r o t e c t o r nprol lemez
evél-mérlegek 50, 80 kr, l.—,
bniU''ko- y ru ,.<>i:iy-=;?::pkúk 30, Mkr.
talmatok
8.—,
13
50,
15.—.
18.—
5.10
m e l l t n e n t ő k . a meghűlés ellen
ai'"niHit*i*t'Ií» tíiHtbúti) líoJoti pi- Közi-lampások 90 kr, 1.60, 2.20,
90 kr, 1.40. l.SO, 2 25
i-.rzk-! i'.iri a.25, 3.50, 4.50. 5.50,
T&W
Eugany-oikkek.
trti-téntatartói: kettős tárral 1.20,
Angol gyermekszoptatöszükék25, 40 kr ma"ChTiik) vtirosban éí s^abadba-i
l.fiO,
2.—
pi-nsinrka'oral
•»
kr.
üngó-tálcák
igen ajfinlantlók . börvászonból
1.—, legújabbak, az anya mellét
Perselyek különfélék 35, 40, 70 kr,
i.—
párja 4 frt fényes bagariabórből
terraéazetbüen utánzók 3.50
1.—, 1.50
l'isarftt« ké zitö w p e c s k é k 15, 'rancia
6.5Ó,
7.50
Légpárnák,
siegletes
és
irömbölytt
viaszkgyufák diszes dobo_... ....
, :n .v, 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 lábtokban 3. ti kr, nagvok 1.60, 2.—
/..s^hlM'ü pipa^xurkálók tfizverfibelikbe
rakhatók . nedvesség és
párnák
5.—,
5.50,
nyakpárnák
4.50
TOI 50 kr, pipntisstitó ráspolyok Zsebbeli-gyufatartók 30, 40, 60,
megbülós ellen mentők, pja'4ő kr.
Vízmentes ágyjfdők belestek é» gversn, :!."), I;D kr.
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 ruhákba
Zsebbeli tOrtikilohány szelen30 kr, ruganyból 70 kr, éicbol Sebfecskendök 70 kr, 1.—, 1.15
varrva,
ellenzik
a Henlevő tárjf.cék ércbfil os Moiithouebol 50, (!0,
1.30
AUSvet-fecskendSk (Clysoirs) 2.20,3.—, elvpszitését és ellopását 25, 40, 50
SO kr. l.—, 1.30, 1.50, chinai
.élszero gyermekkötények bőr70,
80
kr,
1.—
4.—, ti.—
e*f!»bol 3.—, 3.75, 4.50
vAstonból 1.75, 2.50

Oorottya-utacza 2. BI.

B= ia

dicséretesen ismert óra-gyáros

O1PESTEN

Kohn Philippe

Jutányos szükséglet! czikkek

i

Tizennyolczadik évfolyam.

8-ik szám.

(&—6)

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

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

Pest, február 19-én 1 8 7 1 .
Elöfizetési feltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
g f
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
többszöri igtatásnál csakÍ 1 k'rajczárba 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 krajczár.

Az
A mult vasárnap reggelén a hivatalos
lap elsö 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 Ujság",
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 arczképet adnia szükséges volna; csak
az életrajzi adatokat kell
kiegészítenie.
Tóth Vilmos, Nyitramegye nyitravárosi választó
kerületének képviselője, s
az 186%-iki országgyülés
elsö 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
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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
Toth Vilmos foglalta el. Fokozatos előlépése
most — miniszterségben tetőz. A jelen országgyülésen is előbbi kerületét képviseli,
már 3-ad (illetőleg, 1867-ki ujra választását
is bele számitva 4-ed) izben. Szónoki ereje
elsö fellépte óta folyvást növekedett, s ha
szónoklatának hibája van: azon néha tulságos élesség és csaknem daczos bátorság,
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melylyel az ellenpárt ellenében föl szokott
lépni. Hiszszük, hogy mint miniszter, hangja
némileg változni fog.
Az uj kultusz- és közoktatási miniszter,
dr. Pauler 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 kitünő elsö rangu
szónok üresen hagyott — meg sem hült
még, midőn a gyászlepel,
mely székére borult, alig
nehány nap mulva 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 autonomia s átalában a felekezetközi viszonyok kérdéseiben, a határozottan szabadelvü 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 kiván.
Nem kisebb (halehet: még
nagyobb) fontosságu 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, egyoldalu s elfogult?
Ö mindenek fölött jogász,
kitünö jogász. De érzi-e

