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1839-ki llolliscliilil sorsjegyek.
A létezö sorsjegyek közt ezek a legrégiebbek, s még csak

hat húzásuk van hátra, mig az egész kölcsön fedezve lesz.
Azon szilárd meggyőződésnél fogva, hogy e sorsjegyek vég-határidejökig az árfolyamban két-háromszorosan

emelkedni fognak, mi máris nagyban valósul; továbbá a nagy mérvű főnyeremények: 210,000 és 300,000 frt,
végre az érdekes játék, arra kényszerítenek, hogy e sorsjegyeket részletekre adjam el. És pedig:

Egy egész 1839-ki sorsjegyet 32 havi részletfizetésre, 25 frtjával.
Egy ötöd „ „ „ „ 5 „

S egyuttal ezennel tudatom, hogy én minden részletfizetésre nálam vásárolt egész 1839-ki
sorsjegyet, ha az a sorozat-húzáson, mely a számhuzás elött mindig 3 hónappal történik, kihú-
zatnék, 1100 frton visszaváltani magamat kötelezem, és igy

minden vevőnek darabonként 300 frt valóságos nyeremény van biztositva,
s miután a még hátralevő 6 huzáson minden sorsjegynek ki kell Imzatllia, a kis részletekben lefizetett 800 frt
helyett mindenesetre 1100 frtot kap.

Miután ugy intézkedtem, hogy kívánatra minden sorsjegy felmutatható, s a hátra levö részlet lefizetésé-
vel minden órában átvehető, ennélfogva azokból társasjátékot nem is rendeztem, hanem egyes sorsjegyeket adok,
s a vevő nemcsak a nyeremény egy részére játszik, hanem az egészre jogszerű igényt tarthat. Egyszerre több részlet
is lefizethető, s ez esetben évi 6°/o kamat adatik.

| C Utánvét is elfogadtatik. *Vg
Vidéki megbizásokhoz kérem az elsö részletet az 1 frt. 25 kr. bélyegdijjal együtt mellékelni.
Azon kellemes öntudatban, hogy a mélyen tisztelt közönségnek ez alkalommal valami nagyszerü kamat-

hajtót és érdekeset nyujtok, reménylem, hogy számos megrendelést fogok kapni, melyeket a mig készletem tart,

«—k' ' FISCHER M. L .

Tizenhetedik évfolyam.

819 (12 - 12) váltóháza Pesten, a „Fortunához" hatvani-uteza 16-ik szám.

Kutya-labdacsok,
Anglia leghirnevesb állatorvosai-
nak évok hosszu során tett ta-
pasztalatai alapján, Kwizda Fe-
rencz János által készitve, Kor-
neuburgban; kutya - betegség,
vidatáncz, nehézség, csúz s a ren-
dos kutya-betegségek ellen.
m F * Biztos óvszer a ve-

szettség ellen. "^Mf
Egy skatulya ára 80 kr.

Valódi minőségben kap-
ható Pesten:TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnál, király-utcza
7-dik szám. 8 4 7 (7_12)

Hatodik kiadás

(magyar nyelven harmadik).

A nemi élet

titkai s veszélyei.
Értekezések a nemzés és nemi be-

tegségekről, az utóbbiak tív- és gyógy-
módjaival. 801 (4—12)

Függelékkel a bajákon ragályzásról
és Dr. R o d e t , lyoni orvos
ragályelleni legbiztosb óv-

szerérői,
a férfi és nói ivarszerek boncztani ábráival.

Ára: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több

utánvétellel 40 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következő

czim alatt:

Dr. Eiber V. P.
Pesten, József-utcza 66-ik számu

saját házában.

Füszerkereskedés megnyitás.
Van szerencsém ezennel a t. cz. közönségnek tudomására hozni, misze-

rint a Bauhofer és Jármay czég alatti fűszerkereskedést átvettem, melyet egy-
átalában friss árukkal ellátván, ezentul is főfeladatomnak tekintendem, a t. cz.
közönség becses bizalmát jó, olcsó és pontos kiszolgáltatás által kiérdemelni.

Ennek következtében ajánlani

jóféle s tisztaizlésü

kávé csak 2 ft. 80 kr.
Portorico-kávé .
Arany-Java-kávé
Laguayra-kávé .

5 f o n t
3 ft. 40 kr.
3
4

80
Plant-CIylon-kávé . 4 ft. 20 kr.

40 „
50 „

N a g y

üveg, tiikörjjsjíépkeret raktár.
Alulivt ajánlja gazdagon berendezett nagy flvegraktárát legujabb kristaly-

fiveg készleteket 6, 12, 24 személyre és minden üveg-pipere jószágot.
Teljes tOkor raktárát, mint arany- és fakeretü fali és öltöző toilet-ládás

utazó- és kézi tükreit.
Legujabb éjeli ampolnák és fa. bronz csillárokat a legolcsóbb szabott

árakon.
Gyönyörü aranyhalakat és ahhoz tartozó különféle tartókat 1 frt.-50-ig.
Nagy választéku képkeretek mosható arany faragott és politúros rá-

mák kaphatók. 862 ( 3 - 6 )

Legjobb padolat-fénymáz 1 font 70 kr.
Pest, kigyó utc™,

párisi házban.

utasítással.

W j n k i e ,
.. y e g _ < g t ü k ö r k e r e 9 k e d a .

Cuba-kávé egész finom 4
Gyöngy-kávé egész fin. 4

továbbá:
Czukor, brasiliai-rhUIll egy píllt 1 ft., legfinomabb jamaikai-
rhuni, Pec«o-virág- és Souchong-thea, sardinák, mustár és sajt-félék

a legjutányosb áron kaphatók Pesten,

Jármay Armin-nál
(ezelött Banhofer és Jármay,)

a két szerecsen- és Laudon-utcza szögletén, 11-dik szára alatt
gf Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett a leg-

gyorsabban eszközöltetnek. 804 (1—12)
| f* A t. ci. vidéki közönségnek! Üzletem könnyebb feltalá-

lása tekintetéből szolgáljon tájékozásul az itt lenyomott tájrajz,
mely a lánezhidtól veszi kiindulási pontját!

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — tívomatott saját nyomdájában Pesten 1870 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Pest, augusztus 14-én 1870.

Elöfizetési föltételek : a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
r Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatasnál 10 krajezárba; háromszor- vagy
többszöri igtatasnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Üppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasensíein és Vogler, Wollsneile Nro. 9. -
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Az újabbkori hadviselés főleg két irány-
ban tér el a régitől. Egyik, hogy egyre
nagyobb tömegek jelennek meg a csataté-
ren; osztály és kaszt helyett maguk a népek
fegyverkeznek föl és vivnak óriás harczokat.
Ennélfogva a csatatér sokkal kiterjedtebb.
Másik az, hogy — egyrészt már a fönebbi
körülményből, másrészt a fegyverek töké-
lyesbüléséből folyólag — a hadviselés egyre
mélyebb szaktudományosságot követel a ve-
zérlettől.

Még ezelőtt félszázaddal, söt pár év-
tizeddel döntö csaták vivattak 50—60 ezer-
nyi seregekkel. A vezér fölállt
egy dombra és intézhette a
harczot, melynek terét átte-
kinthette.

Ma négy-öt mérföldnyi
szélességben félmillió főnyi ha-
dak mozognak. A parancsvivő
nyargonezokat távirdasodrony
pótolja. A csatatervek szélesebb
alapra fektetvék, bonyolultab-
bak, sokkal több tényezőből
állók, minélfogva átalánosabb
képzettséget igényelnek.

A hadvezéri szerep minden
időben a legnagyobb mérvii
elmeeröt föltételezte, de két-
ségtelen az, hogy e vezéri föl-
adat azon mérvben növekszik,
melyben maga a hadsereg és
annak működési tere nagyob- " - ^
bodik, valamint tényezői sza-
porodnak.

Az emberi elmét napnak
képzelve, s annak mérvét su-
gárkörének nagyságától és sű-
rűségétől föltételezve, s az-
után°a különböző emberi szak-
mákat a hadvezérivei egybe-
hasonlitva, ugy találjuk, hogy
a legtöbb szakma nem kiván
teljes sugárkört, csupán csak
bizonyos oldalra irányzottat,
és azt sem igen messzehatót.
A hadvezéri szerep ugyneve-
zett átalános lángészt — uni-
versalis géniét — követel, tehát az áttekintést
eszközlő — mindenüvé elható teljes sugár-
kört, mely egyszerre bir előre, hátra, jobbra,
balra, alá és föl mindent meglátni és egye-
temleg fölfogni.

M o l t k e t á b o r n o k .
E tehetség mérvét azután a sugárkör

tágassága, — illetőleg az áttekintés képes-
ségének mekkorasága határozza meg. Van-
nak például igen jeles tábornagyok, kik
képesek 50 ezernyi hadat áttekinteni és ve-
zetni, de már százezernyit nem. Vannak, a
kik igen jó dandárnokok, de már áttekintő
erejök egy hadtesttel nem bir. Minderre tö-
mérdek a példa a hadtörténetben. Legutóbb
Sadowánál láttuk, hogy a ki egy 40—50
ezer főnyi szárnyat diadalra tudott vezetni
Solferinónál, kétszáz ezret fölülmúló szám-
nak már nem tudott ura lenni.

MOLTKE TÁBORNOK.

Azon körülmény ennélfogva, hogy most
csaknem félmilliónyi hadak állnak szemben
egymással, a haditerv készitésének érdemét
csaknem a kivitel fölé helyezi.

És valóban, meglehet, hogy a szerep nagy

kiterjedtségének következtében, vagy mert
épen a két tehetség nem találkozott össze
egy emberben, a jelen porosz-franczia hábo-
ruban már a hadvezérletet megosztva látjuk
a névszerinti fővezér személyében, és a tábor-
kari főnök tervkészítő szellemében. Csaknem
az a különbség a kettő között, a mi a drá-
mairó és a játszó színművész között. Egyik
kigondolja, a másik végrehajtja a hadi
tervet.

Ez a csatairó egyén jelenleg a porosz
hadseregben Moltke tábornok, kinek örökös
gondolkozást mutató, — egyébként „echt"

német — kuszáit képét itt látja
az olvasó. Ha katona ruha nem
volna rajta, legfölebb valami
szemlélődő, babérain nyugvó
iskolamesternek nézné az em-
ber, kitöl már a gyerekek sem
félnek többé, s e miatt néz a
jó öreg ur olyan „szelid" mo-
gorván, — mert akármennyire
összeránczolja is homlokát,
valami félelmeset, rettenetest
sehogy sem tudunk rajta föl-
födözni. Bizonyosan ő maga is
csodálkozik rajta, hogy ama
kották, melyeket ő egy kis
asztalkán egész nyugalommal
összeír, olyan világrázó, ször-
nyü következéseket vonnak
maguk után.

Átalános a hit Európa-
szerte, hogy a 70 éves, humo-
ros kinézésü öreg azon „go-
nosz szellem/' a ki a 66-ki
hadjárat tervét készité, s a ki
a jelenlegi harczijátékot is ren-
dezi ama történeti színfalak
között, melyek szinterén a
szintén öreg Vilmos király,
valamint a fölfuvalkodottnak
látszó Frigyes „Karl" és a ko-
ronaherczeg viszik a főszere-
peket. Ha valo mindaz, a mit
a közhit Moltke müködésének
tulajdonit, akkor a fönnebbi
„fővezéresdit játszó" királyi

családtagokat legfölebb a vitézség érdem-
koszoruja illethetné, ha ugyan — a mint ez
ily nagy számu hadtömegekné! egyébként
természetes is — ök maguk is a parancso-
kat nem oly helyekről adogatnák, a hol a

33-ik szám.
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harczászat határa végződik, s a hadászaté
kezdődik, tudniillik az ágyugolyó-távon ki
viil. Az apa ugyan (a kit, közbevetőleg s
egész tisztelettel legyen mondva, nem any-
nyira királynak, mint inkább hatalmas pro-
fusz őrmesternek nézne az ember) egy
távsürgönyében kedvtelve üzeni a mai Thus-
neldának, hogy a győzelem .,unter Fritzens
Augen" ment végbe. Hanem hát Fritzi urfi
még fiatal, s igen messze elláthat, kivált a
vezéri távcső segélyével.

Hogy a francziákkal szemben miként
fognak valósulni Moltke tervei, azt még e
pillanatban nem tudhatjuk. A kezdet ugyan
majdnem olyan, mint volt 66-ban, — de ha
a folytatás — a mit nem akarunk hinni —
némileg megközelítené is a sadowai sikert,
szerintünk csak azt bizonyítaná, hogy jelen-
leg Francziaországnak tán igen gyarló hadá-
szai vannak, a kiket kissé elbizottakká tettek
az Afrikában, Chinában, Mexikóban a félvad
népeken nyert diadalmi babérok. Mert a
fővezéri szerep átalános lángészt követel
ugyan, de azért még a győztes fővezér sem
mind nevezhető átalános lángésznek. E jel-
lemzést csak az olyan egyéniség érdemli
meg, a ki csekély erővel sokkal nagyobba-
kat ver le, a kinek vezéri képessége egész
hadtestek súlyával nyomul a mérlegbe, s a
diadal eldöntésében csaknem nagyobb vagy
legalább annyi része van az ö szellemének,
mint magának az alatta álló seregnek. Ilyen
kimagasló vezéri tehetségnek ma hire-hamva
nincsen világrészünkben, a hol pedig két
évtized óta ugyancsak egymástéri a nagynál
nagyobb háboru. Eddigelö tehát csak azt
mondhatni, hogy Moltke legnagyobb a létezö
középszerűek közt, a mi egyébiránt még
mindig igen szép dicsőség.

Eletiratát különben márl866-ban adtuk,
azérr a legujabb források után ezuttal csak
röviden annyit, hogy ő kígyelme, báró Moltke,
született Gnewitzben,Mecklenburgban, 1 800
év október 26-án. Elöször Dánia szolgálatába
állott, s csak 1822-ben lépett porosz szolgá-
latba. Itt a táborkarban alkalmaztatott. Ké-
sőbb keletre utazván, Mahmud zultánnak
lön bemutatva, ki öt maga mellett alkal-
mazá, hogy neki a hadászat elméletét előadja.
Itten, a porta szolgálatában, volt jelen elö-
ször egy hadjáraton, Syriában, 1839. évben.
Visszatérve Poroszországba, 1846-ban Henrik
herczeg segédtisztje lett. ki késöbb Rómában
meghalt. 1856-ben Frigyes Vilmos herczeg
segédtisztje, s két évvel késöbb a porosz
hadsereg táborkari főnöke lett. 1857-ben
azon hitben, hogy Poroszországnak hadjá-
rata leend Olaszországban, egy tervet készi-
tett, melynek kivitelét azonban a villafran-
cai béke megakadályozta. 1864-ben a dán
háboruban mint Frigyes Károly táborkará-
nak főnöke müködött.

További müködése ismeretes olvasóink
elött. Ü készitette az 1866-ki hadjárat ter'
vét, melyet a porosz hadsereg pontról-pontra
végrehajtott. Azóta világhírre emelkedett,
s honfiai őt tartják a jelen legnagyobb ha-
dászának. Vajjon igazuk van-e, ezt az igen
érdekes kérdést a legközelebbi napok a
franczia csatatereken majd eldöntik.

l ajda János.

Egy katona levele Prágából ked-
veséhez.*)

Praga, máj. 8. 1866.
Bús könyetm folynak szomoru orczámon,
Nincs ki vigasztaljon idegen országon !

--•) K levelet, melyet a „Gömöri Lapok" után köz-
lünk, nwn villamely műköltő, hanem egy falusi földmi-
ves besorozott katona fia irta szeretőjéhez. Oly terméke
a szó valódi értelmében vett népköltészetnek, mely alakja
és naiv. mesterkéletlen hangjánál fogva a figyelmet min-
denesetre megérdemli.

Nagy kőszirtek közé van szivem szoritva,
Hogy most nem láthatlak Beje falujába.

Gerlicze madár is, inely párjától elvál,
Mindaddig kínlódik, mig halálra talál.

En is temiattad, édes virágszálom,
Megnyugovásomat sehol nem találom.

Feltekintek búsan a magas ebekre,
Istenem, teremtőm, légy segedelmemre!

Oh, vezérelj engem szoretőmhöz,
Hogy boruljak én le dobogó szivéhöz.

Hogy beszéljem én el nehéz panaszimat,
Mily búsan töltöttem az én napjaimat!

Mind erdőt, ligetet egyaránt felvertem,
Nem találtalak ott, Trézikém, kedvesem.

A folyópatakok sürün csörgedeznek,
Mig hozzád, Trézikém, kedvesem, elérnek.

A?ok rebegik ki neked nagy bánatom,
Hogy igy elhagytalak, kedves hü galambom .. •
Örömmel fogadnám, kincsem, leveledet:
Hogy ki nem rekesztél szivedből engemet.

Mély álmodozások közt tűnődik lelkem,
Hogy el kellett jönnöm tőled, hű kedvesem.

Hogy ha leveleddel felékesitonél,
Boldogan hinném, hogy el nem felejtettél.

Akkor az én szivem boldogan elhinné,
Hogy hü maradsz hozzám mint mondád, tudod-é?
Kivánok teneked sok boldog éveket,
Áldjon mo? az Isten, no vess meg engemet.

Az levél csak halad,
Szegény Pali marad!

Szolgálok k. König Wilhelm I-te fon Preusson
34-dik Infanteri Regement I-te Batalion 4-te
Compániában, mint közvitéz. Domo Pál.

A Rajna.
ív.

Az eddigiekben volt alkalmunk feltün-
tetni a befolyást, melyet a Rajna és környéke
a harczok történetében gyakorolt s gyako-
rolni hivatva van; e tekintetben egy folyó
sem versenyezhet vele, legalább nem Euró-
pának mai földrajzi s ethnographiai felosztása
nellett. A Rajna érinti folyásában Európa

főállamait, s az ujkor történetében tényező-
ként szereplö néptörzseket. Partjainak hosz-
szában egyesiti mindazon előnyöket, melye-
ket a politikus számításába von; a történész
fontos momentumként följegyez. Svájcznak
havasaiból eredve, gyors hegyi patakként a
hegyi industriának szolgál segédéül, s a
viziparnak számos müve fogadja a Gletsche-
rekröl leolvadt elsö hullámokat. E hegyi
elleget mindinkább elhagyva, már Churnál

hozzácsatlakozik leghűbb kisérője, de leg-
veszedehnesb vetélytársa is: a vasut. Ez
nem hagyja el többé, s hol egyik, hol mind-
\ét partján kiséri számos törzsek lakjain
keresztül. Svájcz, Francziaország, Baden,
Bajorország (Pfalz), Hessen, Poroszország,
Németalföld népeit érinti, mentében minde-
nütt áldást árasztva, az ipar és kereskedelem
hatalmas litereként folyton uj és életerős
vért hozván ez országok nemzetgazdaságá-
iak csatornáiba. Gazdag földeken siet át s

gazdagitja a földet, melyen átfolyik. Gabo-
nadús lapályok váltakoznak szőlőkkel fedett
halmokkal, majd ujra regényes vidékeken
hömpölyög odább, hol az utazók rája a gaz-
dagságnak nem megvetendő forrását képezi.
Mindenütt gyárak, forgalom és kereskedés,
gőzhajók s a Rajna mindkét oldalán vasut
által elösegítve, s hol a legregényesebb he-
lyeken dicső multu várromok s a nép száján
élö mondák közt a történet komoly szavu
múzsája szól hozzánk, ott a XIX. század
mozgató erői, a gőz és villany, a mozdonyok
és gépek folytonos munkája és zaja juttatja
izünkbe korunk változott irányát.

Ma egyebet keresünk a Rajnánál, s mi-
dőn róla szólunk, nem a mondák világa, a
szőlők gazdagsága, a rajnaparti ipar jutnak
eszünkbe, — ezek a Badeker vörös boríté-
kaival együtt csendesebb időkig elköltöztek
a Rajna mellől, helyet adva a háboru zord
urának. Ennek szolgái tapossák ma a gaz-
dag vetéseket, tanyáznak a finom szőlőtőkék
közt s foglalják el a békés forgalom elől a
vasutakat. Ma a Rajnán egy istennek szol-
gálnak s ez Mars, — a többi Olymp meg-
ijedve szétfutott.

Láttuk s röviden ismertettük a rajna-
parti vidékeket, melyek kiváló hadászati
fontossággal birnak, különös tekintettel a
jelen háboru mozzanataira. Mielött bucsut
vennénk a nyugat-európai folyók e királyá-
tól, fussunk át röviden azon fontosabb vára-
kon és erődítéseken, melyek a Rajna partjain
vonulnak végig, melyek nevével az utóbbi
napok történetében sokszor volt s valószi-
nüleg lesz is még alkalmunk találkozni. A
jelen constellatiók szerint a harczok közvet-
len színhelye tova haladt ugyan a Rajna
partjairól, de alig csalatkozunk, midőn azt
merjük állitani, hogy a háboru bevégzéséig
még sok és nagy változás állhat be, s a Rajna,
mely már-már megszabadult a csaták furiái-
tól, talán nemsokára ujra meg fog zavar-
tatni békés folyásában. A harcz koczkája
változó, eredményeiben kiszámithatlan, Bel-
lonacsalékony és kaczér, lehetne-e különben,
hogy régi kedvenczei, a fraucziáktól ennyire
elpártolt —• vagy csak szeszélyét érezteti
velök s a franczia példabeszédként, mely
szerint „on revient toujours a ses premiers
amours" (az ember mindig viszatér szerelme
első tárgyához), — ujra részeltetni fogja
öket kegyeiben. Qui vivra, verra!

A felső Rajnán aránylag kevés erődítés
van. A mily természetes ez a vidék ter-
mészeténél, a politikai viszonyoknál fogva
Svájczra nézve, oly különös a Baseltől Strass-
burgig terjedő vidék tekintetében, hol mind-
össze egy erősséggel találkozunk, mig a
badeni oldalon a vidék Rastadtig minden
védmüvei nélkülöz. E körülmény oka nem
az, mintha e helyek várépitésre alkalmasok
ne volnának, sőt voltak itt és pedig tekinté-
lyes erősségek, de a diplomáczia s az európai
politikai érdekek kívánták, hogy e várak el-
tűnjenek s helyükbe ujak ne emelkedjenek.
A westpháli béke (1648) a franczia királynak
meghagyta, hogy Rajna balparti várait
(Benfeld, Rheinau, Zabern (Saverne), Ho-
henberg, Neuburg) rontássá le, s elvül ki-
mondotta, hogy Baseltől Philippsburgig
senkinek sem szabad a Rajna jobb partján
védmüveket emelni. S épen a westpháli
béke után következő korszak látta Vauban
teremtményeit a földből kiemelkedni, mihez
járul még az a körülmény is., hogy Franczia-
ország e déli és délkeleti részeken, távolabb
a germán törzsek tüzpontjaitól s a román
népségek közelében soha sem volt annyira
támadásnak kitéve s védelemre késztve, mint
északibb vidékein.

Franczia oldalon Strassburgig csak Uj-
Breisach érdemel emlitést, épült 1700-ban
az előtte körülbelől 1000 lépésre, közvetlenül
a Rajnára támaszkodóFort Mortier-val együtt
Vauban vezetése alatt szemben az egykori
hires és erősségként nagyrabecsüli Ó-Brei-
sachchal, „a római szent birodalom főván-
kosával", melyről egyik kapuján egy régi
vers a francziák általi elfoglaltatása után
azt mondja:

Limes eram Gallis, nunc pons et janua fio
bi pergunt, Gallis nullibi limes érit!
(Galloknak voltam küszöbe, most ajtaja, hidja
Rajtam túl nincsen Gallokra nézve határ több.)

Ó-Breisachot a hajdani Breisgauban vitt
jelentékeny szerepéből kiszorította Freiburg;
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vára, mely a már Julius Caesar háborúiban
előforduló Mons Brisiacuson emelkedett s
elsö erődítéseit a rómaiaktól Valentinian
alatt (369) nyerte, számos visszontagság,
ostrom s bevétel után, előbb a kiáradt
Rajna által megrongálva, az osztrákoktól
s gyökeresen 1793-ban a francziáktól szét-
rontatoit; az utóbb emelt s részben hely-
reállított védmüveket végre Baden, mely
O-Breisachot a pozsonyi béke folytán nyerte,
végkép lerontatta; helyüket ma kertek :fog-
lalják el. Új-Breisach és a Mortier erőd még
ostromot nem állott ki, s igy nem alapit-
hatjuk erősségéről Ítéletünket tapasztalati
adatokra, de hadászatilag fontos pont, a
mennyiben a colmar - strassburgi határvo-
nalat uralja s ágyúinak lötávola alatt a fran-
cziának Rajnán átkelését tetemesen könnyíti.

Fontosabb vára ennél a francziának:
Strassburg, a rómaiak Argentoratuma, a
régi hires szabad és birodalmi város, Elzász-
nak főhelye. 1681-ben szept. 30. átalános
béke közepén szállottak meg e várost XIV.
Lajos katonái, s rövid ostromzár után hatal-
mukba keritettek, mely alól azóta ki sem
szabadult, ugy hogy Strassburg, melynek
német egyetemén a leghiresebb német tu-
dósok tanárkodtak, mely egy Göthét számi-
tott, tanitványai közé, ma már egészen a
franczia városok typusát viseli magán.
Strassburg egyike Francziaország legfonto-
sabb hadi helyeinek; mint erősség elsö
rangu, mint katonai raktár segédforrásai s
készleteivel csaknem páratlan. Ha az ember
a Münster (föegyház) világhirü s az európai
összes, emberi kéz alkotta müvek közt leg-
magasb tornyáról a városra tekint, minde-
nütt a hadi gyárak, öntödék, stb. füstölgő
kéményeivel, a roppant terjedelmü raktá-
rak egyhangu sorával találkozik, s elsö te-
kintetre észreveheti, hogy Európa egyik fő-
katona-államában van. Mi a Strassburgot
látogató német szomszédokra nézve igen I
kellemetlen hatással volt; tudták, hogy
előbb-utóbb velük fognak e hadikészleéek
és szerek szóváltásba elegyedni. Csoda-e,
ha rosz kedvvel távoztak a helyről, mely
hazájuk hajdani nagyságát, ellenségük jelen-
legi erejét és hatalmát oly fennen hirdeté.

A strassburgi erősség magva a citadella
egy Vauban-féle ötszögü erőd, sánczokkal
s vértgátokkal (ravelin) környezve; maga
a város 19 erőd által van fedve, melyekhez
3 önállósított (detachirt) erőd járul, a külsö,
második védövet (engeinte) l l Önállósított
erőd képezi. Ez erőditési rendszer nagy ki-
terjedése következtében Strassburg nagy-
számu örségnek szolgálhat tartózkodási he-
lyéül, mig a békeláb 6000 emberre van
számitva. Strassburgnak főjelentősége, mint
már emiitök abban áll, hogy hadi gyáraiban
és raktáraiban a háboru folytatására szük-
séges szereknek kifogyhatlan tárházát, ugy
szólva forrását birja se tekintetben Franczia-
országban Metz és Toulon után a harmadik
helyet foglalja el. E körülményből követ-
kezik, hogy Strassburg ostromzárolását bár-
mely hódítva előre haladó hadsereg nem
mellőzheti, s egy aránylag csekélyszámu ör-
séggel szemben nagyobb erők szétforgácso-
lására van utalva.

Strassburg mellett: négy iven nyugvó
szép ráeshid köti össze a franczia partot a
badenivel, s már a jelenleg folyó háboru
elején, ugyszólva annak elsö fontosabb ténye-
ként jelezték a lapok a kehli hid badeni
részének légberöpitését, mely annyival in-
kább kikerülhető volt, mert e mestermü
mindkét parton forgatható hiddal áll össze-
köttetésben, melyek segélyével a közlekedés
bármikor megakasztható.

. Strassburgból északra, badeni részen áll
Délnémetország egyik legjelentékenyebb

vára Rastadt, mely 1866-ignémet szövetségi
vár, azóta kizárólag badeni csapatok által
van megszállva. Keletkezését e vár az 1840-
ben Thiers minisztériuma alatt Franczia-
ország részéröl fenyegető háboru elleni nem-
zeti mozgalomnak köszöni, mely a néhai
Bund ezopfjáf is annyira megrázta, hogy ez
Rastadtnak szövetségi várrá építését elha
tározta, s nem kiméivé költséget, a haditudo-
mányok legujabb állásának megfelelőleg osz-
trák hadi mérnökök vezetése alatt folyt
az épités. Rastadt, mint kemény erősség védi
Badeni és a Schwarzwaldot. Béke idején
őrsége 3000-re volt szabva (ennek egy része
osztrák volt), mely hadilábon körülbelől
10 — 12,000 emberre emelhető.

Rastadt nevével a történetben több he-
lyütt találkozunk. Itt köttetett 1714-ben az
utrechti békét megerősítő hires béke Savo-
yai Jenö, mint Ausztria s Villars marsall
Francziaország képviselője közt. Itt napolt
1797—99-ben a békekongresszus a német
államok és a franczia köztársaság közt, mely
a békére nézve eredmény nélkül, söt ennél
sajnosabban a franczia követek legyilkolá-
sával végződött. A városból távozó három
követet székely huszárcsapat támadta meg,
s vagdalta össze — s bár egyikök még élve
tért vissza Rastadtba, mégis Károly főher-
czeg akkori buzgó utánjárásának s a. törté-
nészek kutatásainak mai napig sem sikerült
e rejtélyes követgyilkolás okát és indítóit
felfedezni. Rastadtban tört, ki 1849. máj. l l .
a badeni forradalom, s ez időben e vár, a
mindenfelöl megvert, menekvö német s ide-
gen forradalmároknak szolgált menhelyül,
mig végre a poroszok körülkerítették, s élénk
ostrom után júl. 23-dikán elfoglalták.
Rastadt volt bölcsője és sirja a badeni for-
radalomnak, árkaiban lőnek ennek vezetői
hadi bírósági itélet következtében, golyó
által kivégezve.

A Rastadttól tova siető Rajna még né-
hány mérföldnyi területen mos- franczia par-
tot, s innen kezdve mindkét oldalán nemcsak
német törzsek földei (hisz a franczia Elzász
is az), hanem német uralkodók országai is
környezik, s itt veszi fel kizárólag német
jellemét, mely helyet jelöl ki számára Német-
ország népies költészetében, meséiben, s
visszaveti sugarait az ösmonda világáig,
mely a Vater Rheint a nemzeti kegyelet
ereklyéjévé emeli, mely egy valóságos Rajna
kultust volt képes teremteni. Volt idő, mi-
dőn Németországnak minden dalnoka és
dalárdája, minden tornásza és tűzoltója két
dologért lelkesült, illetőleg énekelt és Heine-
ként bukfenczezett: az egyik Schleswig-
Holstein, a másik a Rajna.

A bajor Gerrnersheimtól kezdve — mely-
ről egy előbbiczikkünkbenszóltunk —aRajna
egy darabra elveszti harczias szinét s gazdag
síkságon békésen folytatja utját Speyer és
Worms falai alatt — egy n»gy m u l t emlékei
mellett haladva el; — de alig lépi átabaior
Pfalz és Hessen földeit, Európa egyik fő, ha
nem elsö katonai államának határához érve,
Mainz várának ágyúi tekintenek le fenyege-
tőleg tükrére, — a hidak eentui, a rajtuk
mozgó élénk forgalom mellett, erődített híd-
főikkel — nagyon is emlékeztetik az utast,
hogy a „Pickelhaube" birodalmába érkezett,

Mainz hires hadi hely, ra4r 13 évvel Kr.
előtt alapitotta a 14. légió e helyen a Castrum
Moguntiacumot, az összes rajnai erőditési
vonal főhelyéül, bővítette azt később a mai
Castel helyén állott Castrum Drusi-val, mely-
hez, Trajan alatt hiddal összekötve, a Castrum
Trajani járult. A harczok nagy mesterei, a
rómaiak fel ismerték és méltányolták e hely-
nek, mely a Rajnát és Majnát uralja, hadá-
szati fontosságát, s hagyományuka hiven
őrizte az utókor. Mainz ma is Németország

legfontosabb hadi pontjának tekinthető, erő-
dítései nagy hirüek, s e várat közép Német-
ország és a Majna vonal védbástyájáváteszik;
természeti előnyei s roppant erődítései mel-
lett fő jelentősége gyáraiban, raktáraiban
áll, s e tekintetben versenyez a hasonczélu
franczia várakkal.

Hármas erőditési vonal védi: a belsö,
fósáncz a ezitadellával, (mely magában zárja
a 2. és 14. légió által, az ifjan elhalt hős Dru-
sus emlékére 9 7 Kr. e. emelt síremléket,
az Eigelsteint), s 14 erőd által van védve; a
második előretolt erödlánczból áll; a harma-
dik több szabadon álló s önállólag müködő
erődből. 1866-ig Mainz is szövetségi vár volt
8000 főnyi őrséggel, melynek felét osztrákok
képezték, kik a parancsnokságot és várszol-
gálatot a poroszokkal felváltva vitték, s a
lakosságnak rokonszenvét nagyobb mérték-
ben birták s birják részben ma is, mint
porosz kollegáik. Ma Mainz az észak-német
szövetség vára, őrsége porosz.

A porosz erösségek közt kitünö helyet
foglal el a Moselnek Rajnába szakadásánál
fekvő Kublenz vára, melynek fő jtlentösége
és ereje, a Rajna jobb partján fekvő Ehren-
breitstein sziklavárban áll. — Története e
várnak is vissza visz Krisztus sz. előtti időkre,
midőn Drusus az emlitett két folyó egyesü-
lésénél (ConHuentes) e helyen várat épitett.
Sok és nagy ostromokat állott ki e vár, mely
1798 óta a franczia Mosel és Rajnadeparte-
ment-nak főhelye volt, 1814 óta porosz bir-
tok, s a porosz rajnamelléki erösségek fény-
pontja. Ha a franczia, mint eleinte látszott
a Saar vonalon támad, közvetlenül fontos
szerep jutott volna e várnak; igy is fedi a
poroszok jobb szárnyát s Mainzzal együtt
biztos támpontja a netalán történendő visz-
szavonulásnak.

Midőn a fennebbiekben igyekeztünk a
Rajnának harczi jellegét feltüntetni, s azt
azon szempontból ismertetni, mely ma csak-
nem minden érdeket magához csatol, nem
zárhatjuk be alkalmasabban sorainkat, tnint
ha Ehrenbreitstein magaslatáról egy pillan-
tást vetünk az Andernachig nyuló termékeny
sikra. — Ez a katonának hazája; a harcznak
klasszikus földe, mely látta a rómaiak (Cae-
sar alatt), a frankok és germánok, a nor-
marmok, a welfek és hohenstaufenek, 30 éves
háboru, a spanyol öröködési és franczia for-
radalmi háborúk hadait. Mennyi vér! mennyi
áldozat! ma egy, holnap más eszméért, — a
testvér gyilkolta testvérét — s a gazdag
barázdán, melyet a természet áldásaival
árasztott el, az ember vak dühe száguldott
végig pusztítón. Mi szeretjük e kort, a tör-
ténet e szakaszait barbároknak, miveletle-
neknek tekinteni s a felsöbbség érzetével
nézni le rájuk, — de hát jobban van-e nap-
jainkban, mivelt századunkban? A ki ezt
hinni szeretné, olvassa el a naponta érkező
harcztéri tudósításokat, a hadi bulletineket.

T. L.

A porosz-német és a franczia
hadsereg.

Két nagy nemzet, s a mai Európa két legne-
vezetesebb hadserege állanak egymással szem-
közt. Eddig a franczia tartotta magát első nemzet-
nek Európában, most a porosz küzd ezért a
rangért, » hogy melyiké lesz a győzelem, az a
jövő titka. Mi csak a két hadsereg leírásával aka-
runk egész tárgyilagossággal foglalkozni.

Mindkét hadsereg majdnem mindenben töké-
letes ellentétet képez, s mindkettő meg van győ-
zödve hadi intézményeinek előnyeiről. A jelen
háboru tehát egyszersmind a különböző védrend-
szerek értéke felett is fog dönteni, s a mint az
egyik vagy másik győz, a szerint fognak átala-
kulni a katonai intézmények is Európában a győző
rendszerének megfelelőleg.
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Az activ franczia hadsereg még I. Napoleon
összeirási rendszerén alapszik, kiváltással és he-
lyettesítéssel. E mellett azonban a rendes hadse-
regon kivül álló mozgó nemzetőrség életbelépte-
tésével elfogadtatott az átalános védkötelezettség
elve is. Az állandó hadsereg évi illetéke ujon-
czokban 100,000 ember, s ezek közül 32,000 em-
ber a tartalékba osztatik, mig az ujonczkötelesek
fegyverképes maradéka mozgó nemzetőri szolgá-
latra van kötele/.ve. A szolgálati idő a rendes
hadseregbe beosztottaknál 7 év, mely közül azon-
ban csak 5-öt kell valóságos szolgálatban tölteni. A
tartalékosok szintén 7, mig a mozgó nemzetőrök
csak 5 évig kötelezettek. Ez utóbbiak minden év-
ben 15-ször egy-egy napi gyakorlatra behivatnak.

ből állanak, s a szekerészét szintén, A tartalékot
képezi a császári gárda, 1 zuávezred, 1 vadász-
zászlóalj, s egy-egy lovas ezred minden fegyver-
nemből.

Az activ franczia hadsereg összereje tehát:
115 gyalogezred és 24 ogyos zászlóalj, 63 lovas-
sági- és 21 tüzérségi ezred, 164 tábori ágyutelep
és 60 század vártüzérség. A mozgó nemzetőrség
végül 304 zászlóaljból áll. A franczia tüzérség a
jelenlegi háborura még 24 mitrailleuse- (golyó-
szóró) teleppel erősittetett, egyenként 6 mitrail-
leussel, moiyek telepenként az eg/es gyalogsági
hadosztályokhoz osztattak be, mint azok tartalék-
tüzérségo. Erősittetik továbbá jelenleg a had-
sereg a sorezredeknél a negyedik zászlóaljak be-

egyenruhát viselnek huszároson, s ugyanez" áll a
tulajdonképi huszárokról is. Az afrikai vadászok,
kik szintén a legjobb franczia csapatok közé
számittatnak, égszínkék kabátot viselnek vörös
nadrággal és sapkával. A gárda-dragonyosok- és
dzsidásoknál végül az egyenruhában a zöld és fehér
szin iá képviselve van.

A franczia csapatok magas katonai becse
elvitázhatlan. Lelkosedéssel tudtak menni a csa-
tába minden kormányforma alatt, s hősök voltak
a királyság, köztársaság és császárság alatt egy-
aránt. Lelkesedés vezérli őket jelenleg is, s a
legnagyobb rész kiállotta már a tűzpróbát Olasz-
ország csatatéréin, Mexikóban, Afrikában, Chiná-
ban stb. Azonban olyan hadsereggel, mint a mi-

Dsidás. Tüzérek. Vadász. Gyalogság és tisztek.

Betegápolók. Orvos.

Ez idő szerint az activ franczia hadsereg 100
sorezredből, 20 zászlóalj gyalog vadászból, 3 ezred
zuávból, 1 idegen ezredből, 3 algíri vadász vagy
turko ezredből, s 3 büntető zászlóaljból, az ugy-
nevezett zephyrek vagy könnyü afrikai gyalog-
ságból, áll. A lovasság áll 57 ezredből, és pedig
10 ezred vértes, 12 ezred dragonyos, 8 ezred dzsi-
dás, 12 ezred lovas vadász, 8 ezred huszár és 4
ozrod afrikai vadász (chasseurs d'Afrique). A vér-
tesek képezik a tartalékot, a dragonyosok és dzsi-
dások a sorezredekot, a vadászok és huszárok a
könnyü lovasságot. Az algíri szolgálatra ezon
felül még 3 spahi ezred alakíttatott, melyek szám-
ereje változó. A sortüzérség áll 15 ezredből ;
továbbá van egy utászezred 14 századból, s 4
ezred lovas tüzérség. A műszaki csapatok 3 ezred-

Dragonyos. Vértes. Hadsegéd.

Porosz-német hadsereg.

hivása által, s ezekkel együtt az azonnal használ-
ható haderőt 460,000 emberre, s 1100 ágyura
lehet tenni.

A franczia hadsereg egyonruházása rendkivül
tarka. Az egyenruha alapszíne a gyalogságnál
sötétkék, s vörös nadrág; a sorezredeknél a sapka
szintén vörös, a vadászoknál sötétkék posztó kü-
lönböző szinü szegélylyel. A császári gárda grá-
nátosai béko-időben I. Napoleon egykori gárdái-
nak medvebőr-süvegjeit hordják. A turkók és
zuávok mór szabás szerint egyenruháztatnak, és
pedig az utóbbiak sötétkék kabátba vörös nad-
rággal, az előbbiek pedig világoskék kabát és
nadrágba, ezredenként változó jelvényekkel. A
lovasságból a vértesek, dragonyosok és dzsidások
sötétkék, a lovas vadászok pedig különböző szinü

Tengerész katonák. Matróz.

lyenné a porosz ujabb időben fejlődött, még nem
állottak szemközt. A ^porosz kormány, melynek
csapataihoz a dél-német államok csapatai is csat-
lakoztak kivétel nélkül, szintén fel tudta kelteni
a lelkesedés érzetét, s e mellett élénk emlékezet-
ben vannak hadseregénél az 1866-ki győzelmek,
s mint a tapasztalás ma már bizonyitja, nagyobb
haderővel is rendelkezik, mint a franczia; továbbá
Poroszországban az átalános védrendszer már rég
kifejlett, mig Francziaországban az 1868-banmeg-
állapitott uj védrendszer szerint a mozgó nemzet-
őrség még alig van szervezve.

A németországi, kivált padig az észak-német
szövetséghez tartozó hadseregeknél a hadtestek,
hadosztályok és dandárok hadi beosztása már bé-
kében elő volt készitve, s a szervezés háboru ide-
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jén kevés időt vesz igénybe. A német csapatoknál
a zászlóaljak létszáma hadilábon 1000 embor, a
lovas-századoké 150, mig a francziáknál a zász-
lóalji létszám nagy részint csak 6—800, s igy a
német hadosztályok és dandárok erősebbek a
francziákénál. A németek eddig 16 hadtestet szer-
veztek, mig a francziák csak 10-et. A porosz-
4szak-német csapatok egyenruházásáról é3 fölsze-
reléséről hű képet nyujtanak a mellékelt rajzok.
Az alapszín többnyire sötétkék vagy sötétzöld, s
a kirivó szinek kevésbbé használatosak. Különös
ismertető jel a sisak, melyet egyébiránt a hábo-
ruban a könnyebb sapka vált fel.

A porosz-német hadsereg összereje: 543 zász-
lóalj, 369 lovas század, 263 ágyutolep,-= 536,934

Utazás a hold korul.
JIL

A lövés előtti perczek.;

Este 10 órakor Barbicane s két társa
elbucsuzott a földön maradó barátaiktól. 10
óra 20 perczet jelzett a chronométer óra,
mikor a lövegbe légmentesen bezárva elhe-
lyezkedtek. Ardán Mihály volt az első, ki a
körültök uralkodó tökéletes setétség ellen
panaszkodva, csizmája talpán egy gyufát
elhúzott s az e végre czélszeriien alkalmazott

hogy a holdban is elszaporitsák a kutyafajt,
már előbb jól el volt helyezkedve s most
uraik lábainál foglaltak helyet.

Ardán mindent jól körül nézett s teljes
megelégedését nyilvánitotta. „Börtön ugyan,
— mondá jókedvüen, — de végre is mozgó

I börtön, s jogom levén kinézni az ablakon a
I szabadba, akár száz évig is elleszek benne.
i Mosolyogsz Barbicane? Tán utó gondolataid
'vannak? Azt hiszed, e börtön koporsónk
Hesz? Legyen! akkor is többre becsülöm a
Mahomed koporsójánál, mely ég é3 föld kö-
zött mozdulatlanul lebeg!"

Afrikai vadász (chasseur d'Afrique). Gyalogság (voltigeurs).

Turko.

gyalog katona, s 54,214 lovas 1602 ágyúval; a
helyőrségi-, tartalék- és pótcsapatok állanak 497
landwehr-(honvéd) és tartalék-zászlóaljból, a 199
lovas századból = 429,019 gyalog katona, 29,850
lovas és mintegy 60,000 tüzér (nagy része a vá-
rakban).

Eddig a porosz-német fegyvereknek kedve-
zett a szerencse, s a francziák ennek folytán na-
gyobb erőkifejtésre vannak kényszerítve; igy a
franczia működő hadsereg fönnebb kifejezett lét-
száma lényegesen fog változni, a mennyiben min-
den használható csapatot a csatatér felé inditanak,
•fi utolsó esetben a mintegy 200,000-re tehető mozgó
nemzetőrség tettleges támogatása is igénybe fog
vétetni. —d.

Lovas vadász.

Franczia hadsereg.

edénybe összeszoritott gázt meggyújtotta.
Annyi gázuk volt készletben, a mennyi hat
nap és hat éjszakára elég volt kis üregöket
kellőleg megvilágítani.

A löveg belseje csinos és jól elrendezett
szobához hasonlított. Körül divánok voltak
a csinosan kibélelt falakhoz alkalmazva; a
tető — mint a templomoké — félgömböly-
ded boltozatu volt. Falszekrényekben fegy-
verek, szerszámok, élelmi eszközök, nehány
könyv stb. nagy gonddal voltak elrakva s ugy
megerősítve, hogy alövés rázkódása se dobja
sz át helyeikből. A két eb (olvasóink emlé-
keznek rá) Diána és Satelles, arra rendelteivé,

Huszár.

Mig Ardán fecsegett, Barbicane komo-
lyabb dolgokról gondolkodott. Váljon az
elövigyázatok s a vizkészülék daczára is
nem lesz-e az elsö lökés nagyobb és veszé-
lyesebb, mint előre gondolták?

— Jókor hozod elő kételyeidet, — mondá
Ardán nevetve, — mikor benn vagyunk a lö-
vegben, s künn Murchison barátunk, kezé-
ben a chronométerrel, a másodperezeket
számitja, hogy a villany szikrát a kiszabott
időben bocsássa a lölyukon át az alattunk
felhalmozott löpamutba. Hátha én most azt
mondanám: igy nem utazom, én kiszállok ,
szép dolog is! S ismét elkezdett nevetni,



Barbicane csak annyit íllelt, hogy elő-
vigyázatból mindenesetre jó lesz oly hely-
zetbe tenniök testüket, hogy a vér tulságosan
fejökbe ne tóduljon.

— Igaz — mondá Nicholl.
— Akkor hát, — felelt Ardán s készült

a szót mindjárt tettel is követni, — lefelé a
fejünket és fölfelé a két lábunkat, mint a
bohóezok a czirkusban.

— Nem, — viszonzá Barbicane, — hanem
feküdjünk az oldalunkra ; ugy jobban kiáll-
juk a rázkódást

Mégcsak 12 perczük volt hátra. Ardán-
nak még most is kedve lett volna fecsegni;
de komolyabb két társa nem hallgatott rá.
Utolsó előkészületeikkel foglalkoztak, kép-
zelhetlen hidegvérrel. Olyanok voltak, mint
két rendszeres utazó, ki a vasuti waggonban
kényelmesen elhelyezkedik, mikor a kon-
duktor már becsapta az ajtót, a mozdony
fiittyentett s csak az utolsó jelt várják az
indulásra.

Három jó kemény vánkosuk volt; Bar-
bicane és Nicholl azokat a tér közepére
helyezték, hogy a talajuk alatt elhelyezett,
s a lökés következtében fölszabaduló viz
által a rajta uszó nagy fatányérral (melyen
mindenestől voltak) előidéző mozgásban
minél kisebb rázkódás érje.

Ardán ezalatt is gondtalanul, ebeivel
játszadozott.

— Ha még a földre visszatérünk valaha,
majd hozok érdekes példányokat, a földi és
holdbeli ebek közti keresztezésből, — mondá
enyelegve.

— De hiszen, ott ebet nem találsz, sem
semmiféle élő állatot, — szólt közbe Nicholl
kapitány mogorván.

— Fogadjunk, hogy igen, — folytatá
Ardán, — kutyát, lovat, tehenet, csirkét,
mindent!

— Száz aranyba! — kiáltá Nicholl.
— Tartom, — felelt Mihály. — Ugy jársz

ezzel is, tévé hozzá, mint egyéb fogadásaid-
dal. Hogy is vagyunk csak? Már három elsö
fi><>•;)dásodat elnökünk ellenében elvesztetted,
mert a vállalathoz szükséges pénz bejött, az
ágyu öntési művelete sikerült s a lőpamut
nem lobbant fel, mikor a löveg ráereszkedett.
Ez a három volt 6000 dollár.

— Ugy van.
— S egy negyed óra mulva ujra 9000-et

kellend fizetned: 4 ezerét, mert a Colum
biád nem fog szétpattanni és 5 ezerét, mert
lövegünk magasabbra fog emelkedni 6 mér-
földnél.

— Azt még meglátjuk, — felelé Nicholl.
— Különben én a pénzt készen tartom s alig
várom, hogy fizethessek. Ezzel zsebére mu-
tatott.

— Látom rendes ember vagy. De tu
d d-e, kapitány, hogy fogadásotok most már
nagyon egyenetlen s rád nézve mennykő-
mód hátrányos.

— Hogy-hogy?
— Hát csak ugy, mert ha vesztesz, fizet-

ned kell; ha pedig te nyered meg az elsö
fogadást, akkor mindenestől szétrobbanunk
s Barbicane nem lesz sehol, hogy fizessen és
visszaadja dolláraidat.

— Az én tételem, — vágott közbe Bar-
bicane komolyan,— le van téve a baltimorei
bankba, shaNicholl nincs,örökösei fölveszik.

— Derék, gyakorlati emberek vagytok,
— kiáltá föl Ardán, — a ténylegesség em-
berei, igazán!

— Tiz óra 42 percz! — mondá Nicholl,
ki óráját szüntelen szemelött tartotta.

— Még csak öt perezünk van, — szólt
Barbicane, — az elsütés percze tiz óra 47
percz.

— És 20 másodpercz, — tévé hozzá a
pontos Nicholl kapitány.
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— Az ám, öt percz és húsz másodpercz,
— mondá Mihály, — s mi egy golyóba zárva,
kilenczszáz lábnyira egy ágyu torkában! és
alattunk négyszázezer font löpamut van
fölhalmozva, a mi egy millió és hatszázezer
font közönséges lőporral ér föl. És Murchi-
son barátunk, szemét chronométerére szö-
gezve, kezét a villany készüléken tartja s
már csak másod perczenként számlálja az
időt, hogy minket egy szikrával a bolygó-
közi űrbe röpítsen.

— Elég, Mihály, elég! — szólt Barbicane,
komoly hangon, — készüljünk. A végpercztöl
csuk másodperczek választanak el. Barátim,
egy kézszoritást!

S megindultan rázták meg egymás kezét,
e három ritka szivü férfiu, kiknek vérkerin-
gését a kiszámithatlan veszély ily közei-
léte sem birta meggyorsítani.

— Az isten oltalmazzon ! — mondá a
vallásos értelmü Barbicane, mint egy pap.

Ardán és Nicholl elkészített fekhelyeikre
dűltek.

— Tiz óra 47 percz; — mormogá a ka-
pitány.

Még 20 másodpercz! S Barbicane hirte-
len kioltva a gázt, nehogy a lökéstől — ha
ég — elrobbanhasson, társai mellé feküdt.
A mély csöndben a chronometer perczegése
hallatszott, a mint a másodperczeket szám-
lálta.

Egyszerre — borzasztó lökés — s a lö-
veg, a lőpamut felrobbanása által kifejlődött
hat milliárd litre terjedelmü gáz által nyo-
matva — az űrbe repült! . . . .

(Folyt, köv.)

Iz 1870-ki népszámlálás eredménye.
Teljesen fölöslegesnek tartanok a népszámlá-

lás fontosságára, állami és tudományos tekintetben
való nélkülözhetetlenségére hivatkozni akkor, mi-
dőn alább, a hiteles és pontos eredményt közöljük.
Ma már a népszáailálá?nak s átalában a statiszti-
kának szükségessége mindenki által elismert tény,
de ha ilyon nem volna is: lapunk már több izben
szólott a közelobbi időkben e tárgyról, mely fel-
ment bennünket netáni ismétlésektől.

Nem is sokat időzünk itt, hanem egvszoríien
hivatkozunk Gorove miniszter ő Felségéhoz inté-
zett jelentésének következő szavaira: Felséged
magyar államaiban mindössze tizenöt millió négy-
száz huszonkilencz ezer kétszáz és hnrmincznyolcz
ember lakik, mely kifejezi a végeredményt.

Ha most már azon kérdést vetjük fel, hogy
ily népességgel minő rangot foglalunk el, vagy
legalább foglalhatnánk el Európa többi államai
között, ide igtatjuk azon tizenhat állam névsorát,
melynek három milliónál több lakosa van. Ezok
a következő fokozatban kövotkeznek egymás után :

1) Németalföld és Luxemburg . • . 3*A millió
2) Rumania » »
3) Portugália 4 »
4) Svédország >-' »
6) Bajorország 4'/i »
6) Belgium 5 »
7) Törökország 10 »
8) Magyar állam lő1/* »
9) Spanyolország 16'/i »

10) Ausztria 20 »
11) Poroszország 23'/a »
12) Olaszország 24 »
13) Nagy-Brittania 29'A »
14) Francziaország 38'/« »
lő) Oroszország 68'/j *

Ha azonban terület szerint osztjuk be azon
europai államokat, melyek 1000 D mérföldnél
nagyobbak, akkor e sorrend jolentékenyon meg-
változik, Magyarország azonban itt is középen
foglal helyet. A sorrend t. i. a következő :

1) Bajorország 1380 D mérföld
2) Portugália 1716 »
3) Kumánia 2197 »
4) Nagy-Brittania . . . : . . 5769 »
5) Olaszország 5166 »
6) Ausztria 5452 »
7) Norvégia 5800 »
8) Magyar állam 5822 »
9) Törökország 6176 »

10) Poroszország 6392 ».
11) Svédország 8026 »
12) Spanyolország 9200 »
13) Francziaország 9850 v
14) Oroszország 96450 »

Ha tehát terület és népesség döntene a fölött,
mily szerepet játszszék egy ország a világtörté-
netbon, tökéletesen meg lehetnénk elégedve osz-
tályrészünkkel. De fájdalom, az nem ugy van; ha
valahol, ugy az államok életében az elemek mine-
müsége győz azok mennyisége fölött; ellenkező
esetben Oroszország volna azon ország, mely az
európai műveltség élén haladna, Törökország
vagy Spanyolország helyzete pedig irigylondőbb
volna a miénknél.

Európára vonatkozó imezon rövid párhuzam
után vegyük elő a kereskedelmi miniszter jelen-
tését, mely a kimutatások összeállítását, végösz-
szogoit a következőkbon tünteti föl:

A népszámlálási eredmény 1870-ben Magyar-
országon : férfi 5.515,743; nő 5.593,449; összesen:
11.109,192; 1857-ben volt 9.664,834; tehát 1870-
bon több 1.443,358.

Erdélyben: férfi 1.065,210; nő 1.043,898;
összesen: 2.109,107; 1857-ben volt 2.172,748; te-
hát 1870 ben kevesebb 63,641.

Horvát-Tótországban: férfi 511,467; nő
504,439; összesen: 1.015,906; 1857-ben volt
865,009; tehát 1870-ben több 150,897.

A határőrvidéken: férfi 604,527; nő 590,506;
összesen: 1.195,033; 1857-ben volt 1.064,922; te-
hát 1870-ben több 130,111.

összesen : férfi 7.696,947; nő 7.731,291; ösz-
szesen: 15.429,238; 1857-bon volt 13.768,513;
tehát 1870-ben több 1.660,725.

Tekintetbe véve azonban, hogv 1857-ben az
úgynevezett partiumbeli megyék Erdélyhez tar-
toztak, holott 1870-ben, mint Magyarország me-
gyéi és vidékei jöttek tokintetbe, ezen akkoriban
252,161 lelket tevő népesség átszámításával :>
szaporodás Magyarországon voitaképen 1.191,197
léiok. Erdélyben 188,520 lélek.

Százalékokban fejezve ki pedig eme szapo-
rodást esik:
Magyarországra 12.o %
Erdélyre 9.81 »
Horvát-Slavonországra 17.u »
A határőrvidékre 12.Si »

Átlag tehát a magyar korona összes területére 12.oe százalék.

A mi végül a népesség sűrűségét illeti, ebben
az egyes törvényhatóságok területe szerint nagy
különbségek mutatkoznak, — átlag az egész ma-
gyar birodalomban 300 emberrel lakik most több
egy-egy D mérföldön mint 1857-ben. Végül az
országnak főleg iparos és átalában értelmi fejlő-
désére nézve kiváló fontosságu tényül terjesztéelé,
hogy a városi lakosság a magyar korona orszá-
gaiban az átalánosnál jóval nagyobb arányban
t. i. majd 21 és fél százalékkal szaporodott. Az e
vároáokat egyenként feltüntető táblázat végösz-
szegei követkozőleg csoportosulnak :

A városok száma Magyarországon : 48; ezek
lakossága 1870-ben 984,326; 1857-ben volt
813,435; tehát 1870-ben több 170,891.

Erdélyben: 23; ezek lakossága 1870-ben
128,286; 1857-ben volt 107,863; tehát 1870-ben
több 20,423.

Horvát - Tótországban : 9; ezek lakossága
97,985; 1857-ben volt 75,658; tehát 1870-ben
több 22,327.

Összesen és átLig 80 város; ezek lakossága
1870-ben 1.210,597; 1857-ben volt 996,956; tehát
1870-ben több 213,641.

A legnagyobb szaporodást, — mint előre is
látható vala, a testvér fővárosok tüntetik fel. A
mily örvendetes e tény átalában, a főváros gya-
rapodásában tükröződvén az ország társadalmi
haladása, ugy ez Po3tro nézve épen rendkivüli, a
mennyiben itt a szaporodás 1857 óta 70,206 lélek,
53.30 százalék. Ha pedig a fővároshoz a természet
által, bár nem jogilag, vele összekapcsolt O-Budát
és Uj-Pestet is számítjuk, ugv a magyar főváros
lakossága megközelíti a 300,000 lelket (279,413
lélek.)

És most lássuk a részletes kimutatást.

Megyék, kerüleíek, vidékek.
Abaujmegye népessége 167.985. (az 1857-diki

népszámláláskor volt 166,368.) Területe 49.92 Q
mértföld.

Aradmogye népessége 308,440. (1857-ben
volt 255,197.) Területe 104.t9 Q mértföld.

Árvamegye népessége 85,171. (1857-ben volt
114,231.) Területe 36.,0 Q mértföld.

Bácsmegye népessége 580,840. (1857-ben
volt 596,009.") Területe 1787 3 Q mértföld.

Baranyatnegye népessége 285,739. (1857-ben
volt 262,290.) Területe 88.50 G mérttold.

Barsmegye népessége 138,267. (1857-ben
volt 119,304.) Területe 46M3 • mértföld.

Békésmegye népessége 212,708. (1857 ben
volt 299,740.) Területe 59 <9 G mértföld.

Beregmogyo népessége 160,361. (1857-ben
volt 184,424.) Területe 64.77 D mértfóld.

Biharmegye népessége 555,848. (1857-ben
volt 597,36á.) Területe 192.MÍ Q mértföld.

Borsodmogye népessége 195,440. (1857-bon
volt 174,429.) "Területe 61.B0 D mértföld.

Csanádmegye népessége 95,614. Területe
28.83 • mértföld.

Csongrádmegye népessége 209,016. (1857-
ben volt 186,752.) Területe 57.ft8 • mértföld.

Esztergommegye népessége 66,018. ("1857-
ben volt 95,555.) Területe 19 0„ D mértföld.

Fehérmogyo népessége 196,325. (1857-ben
volt 181,415.) Területe 72.2, D mértföld.

Gömörmegye népessége 175,991. (1857-ben
volt 158,008.) Területe 71.3T Q mértföld.

Győrmegye népessége 105,033. (1857-ben
volt 89,970.) Területe 24.C0 D mértfóld.

Hevesmegye népessége 332,954. (1857-ben
volt 289,368.) Területe 114.60 Q mértföld.

Hontmegye népessége 112,137. (1857-ben
volt 112,494.) Területe 44..,- Q mértföld.

Komárommegye népessége 143,782. (1857-
ben volt 101,890.) Területe 51.f)9 G mértföld.

K.-Szolnokmegye népessége 119,189. Terü-
lete 38.48 Q mértföld.

Krassómegye népessége 259,094. (1857-ben
volt 234,180.) Területe 90.88 G mértföld.

Krasznamogye népessége 61,812. Területe
19.98 G mértfóld.

Liptómegye népessége 78,715. (1857-ben
volt 72,415.) Területe 39.23 G mértföld.

Máramarosmegye népessége 220,568. (1857-
ben volt 184,472.) Területe 170.9l Q mértföld.

Mosonymegyo népessége 75,220. (1857-ben
volt 76,621.) Területe 33.TU G mértföld.

Nógrádmegye népessége 199,334. (1857-ben
volt 182,340.) Területe 75.88 G mértföld.

Nyitramegye népessége 362,910. (1857-ben
volt 422,545.) Területe 99.,,, O mértföld.

Pestmegye népessége 779,646. (1857-ben volt
638,219.) Területe 188.87 G mértföld.

Pozsonymegye népessége 291,740. (1857-
ben volt 227,105.) Területe 74.9) D mértföld.

Sárosmogye népesssége 177,301. (1857-ben
volt 146,333.) Területe 65.87 Q mértföld.

Somogy megye népessége 288,436. (1857-ben
volt 251,926.) Területe 114.19 fj mértföld.

Sopronmegye népessége 231,601. (1857-ben
volt 212,580.) Területe 57.,- G mértföld.

Szabolcsmogye néposségo 263,129. (1857-ben
volt 146,248 ) Területe 103.7O Q mértföld.

Szathmármegye népessége 172,335. (1857-
ben volt 249,000.) Területe 101.6J) Q mértföld.

Szepesmegye népessége 170,357. (1857 ben
volt 159,905.) Területe 63.19 Ü mértföld.

Temesmegye népessége 357,782. (1857-ben
volt 320,168.) Területe 103.0, D mértföld.

Tolnamegye népessége 224,733. (1857-ben
volt 215,881.) Területe 63.3, • mértföld.

Tornamegye népessége 23,285. Területe 10.71

Q mértföld.
Torontálmegye népessége 412,218. (1857-ben

volt 389,692.; Területe 119.26 D mértföld.
Trencsénmegye népessége 250,637. (1857-bon

volt 207,375.) Területe 80>!i8 • mértföld.
Turóczmegye népessége 21,694. Területe

19.99 D mértfóld.
Ugocsamogye népessége 66,997. Területe

20.69 • mértföld.
Ungmegye népessége 130,101. (1857-ben

volt 98,607.) Területe 53.10 O mértfóld.
Vasmegye népessége 334,791. (1857-ben volt

290,372.) Területe 87.5O D mértföld.
Veszpréminesye népessége 201,704. (1857-

ben volt 189,204.) Területe 72.4o D mértföld.
Zalamegye népessége 316,179. (1857-ben volt

225,385.) Területe 85:0(i • mértföld.
Z irándmegye népessége 63,633. Területe

22.64 D mértföld.
Zemplénmogye népessége 288,959. (1857-ben

volt 245,269.) Területe 1O7.65 O mértföld.
Zólyommegye népessége 103,930. (1857-ben

volt 91,472.) Területe 49.14 • mértföld.
Jász-kun kerület népessége 218,899. (1857-

bon volt 203,713.) Területe 82„7 • mértföld.
Hajdu kerület népessége 62,942. Területe

16.79 Q mértföld.
Kővár vidék népessége 51,652. Területe

18.94 D mértföld.
Ossz.: 11,109,192. (1857-ben volt 9.665,834.)

Terület 3727.e, D mértföld.
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Erdély.
Alsófehérmoiiyo népessége 229,614. Területe

80.,, D mértföld."
Belső-Szolnokmegye népessége 139,262. Te-

rülete 58,,, D mérföld.
Dobokamegye népessége 85,471. Területe

43.10 • mértföld.
Felsőfehérmoorye népessége 59,170. Területe

30.,., D mértföld.
Hunyadmegye népessége 189,450. Területe

1O9.S4 D mértfóld.
Kolozsmegye népessége 190,053. Területe

85.„., D mértföld.
Küküllőmegye népesséo-e 95,953. Területe

26.82 D mértföld.
Tordamegye népessége 153,673. Területe

83.no D m írtföld.
Fogaras vidék népessége 87,237. Területo

31.5() • mértfóld.
Naszód vidék népessége 54,023. Torülete

511.32 G mértföld.
Aranyosszék népessége 19,800. Területe

6.08 • mértfóld.
Csikszék népessége 109,568. Területe 78.08

• mértföld.
Háromszék népessége 115,614. Területe 51.97

D mértföld.
Marosszék népessége 93,433. Területe 24.75

D mértföld.
Udvarhelyszék népessége 98,247. Területe

45.27 D mértföld.
Brassó vidék népessége 87,635. Területe

31..„ • mértföld.
Kőhalomszék népessége 21,366. Területe

10.7fi • mértföld.
Modgyesszék népessége 39,095. Torülete

l l . M G mértfóld.
Nagysinkszék népessége 24,034. Területe

ll.,, 0 mértföld.
Besztercze vidék népessége 26,521. Területe

12M7 G mértföld.
Szászvárosszék népessége 22,631. Területe

7.57 G mértföld.
Szerdahelyszók népessége 19,319. Területe

3.78 Q mértföld.
Szászsobosszék népessége 19,347. Területe

5.6a • mértföld.
Segesvárszék népessége 27,292. Területe 9.63

Q mértföld.
Szebenszék népessége 90,415. Területo 40.28

G mértföld.
Ujegyházszék népessége 12,384. Területe 4.09

G mértföld.
Összes népsssége 2.109,107. (1857-ben volt

2,172,748.) Területe 954.s:< D mérföld.
Magyar- és Erdélyország népessége együtt

13.218,299. (1857-ben volt 11.838,582.) Terüle-
te 4682.^ Q mértföld.

Horvátország.
Körösmegye népessége 88,353. (1857-ben

volt 7493.) Területe 28.99 G mértföld.
Varasdmegye népessége 174,529. (1857-ben

volt 250,515.) Területe 32.()9 G mértföld.
Zágrábmegye népessége 266,218. (1857-ben

volt 262,594.) Területe 79.8a Q mértföld.
Fiumemegye népessége 104,073. (1857-ben

volt 87,992.) Területe 29.35 Q mértföld.

Összes népessége 633,173 (1857-ben volt
608,594.) Területe 170.9i • mértföld.

Szlavonország.
Szorém megye népessége 119,429. Területe

41.00 • mértföld.
Verőczemegyo népessége 185,731. (1857-ben

volt 147,983.) Területe 79.ng fjf mértföld.
Pozsegamegye népessége 77,573. (1857-bun

volt 108,432.) Területe 42.0!) mértföld.
Összes népessége 382,733. (1857-ben volt

256,415.) Területo 163.a. Q mértföld.
Horvát-Szlavonországok népessége összesen

1.015,906. (1857-ben volt 865,009.) Területe
334.il7 O mértföld.

I. Magyarországi határőrvidék népessége
434,999. (1857-bon volt 390,058.) Területe 244.0o

G mértfóld.
II. Horvátországi határőrvidék népessége

760,034. (1857-ben volt 674,864.) Térületé 339.00

D mértföld.
A határőrvidékek összes népességo 1.195,033.

(1857-ben volt 1.063,922.) Területe 583.on D mért-
föld.

A magyar korona összes országaiban népes-
sége 15.429,238. (1857-bon volt 13.768,513.) Te-
rülete 5600.4{ O mértföld.

Feltűnhetett olvasóink előtt, hogy több me-
gye s kerület lakosságának száma feltünő eltérést
mutat az 1857-diki népszámlálás adataitól. Ennek
oka az, hogy a Bach-korszak alatt a megyék nagy
része változtatáson ment át; egyiktől elcsatoltak
több vagy kevesebb helységet, mig a másikhoz
hozzákapcsolták.

Most azonban megyéink visszakapván régi
területöket: terjedelmük és lakosaik száma is
módosult. (Vége követk.)

. A Dreyse és a Ckasseput.
i.

Európa legnagyobb két katonai állama közt
foly a tusa most. Egyfelől áll Poroszország, mely
a 66-i háboru nagyszerü vívmányai által a legelső
európai hatalmak közé soroztatott. — Másfelől
Francziaország, mely elsőbbségére büszke és fél-
tékeny volt mindenha, s melyet a porosz diplo-
máczia valóban bámulatra méltó fogásai és cselszö-
vényei, valamint Poroszországnak a 66-ki hódit-
mányok folytán mind követelőbbé vált hangja
arra kényszerítenek, hogy a franczia nemzeti
becsületre hivatkozva vonjon kardot.

Érdekes ezen háboru nemcsak azért, mert
Európa két leghatalmasabb népe közt foly, a
kultúrára és haladásra egyaránt fogékony franczia
és porosz között, — de azért is, mert mintaszerü
hadszerkezetük és felszerelésük, mely az ujkor
igényei szerint alakittatott át, most fog először
megmérkőzni egymással.

Bármennyire legyünk is ellenségei a háboru-
nak: mégis, miután a háboru még ez ideig nép és
nép között az érdek kiegyenlítésnek legutolsó
eszköze, — el nem zárhatja magát senki a harczra
való kényszerítés eshetőségétől; s miután áll reánk
nézve is a lehetőség, hogy veszélyeztetett érde-
keink, életünk és becsületünk védelmeért fegyvert
fogunk, — nem közönyösek sem a technikai talál-
mányok, melyek a háboru eszközeit végnélkül
tökéletesítették, sem a haladás a hadászat terén.

Igy a hátultökő fegyverek elől nem zárhatta
magát el egy állam sem. Mihelyt kitünt ezen
fegyvereknek óriási túlsúlya — minden állam
sietett hadsergét hátultöltőkkel felszerelni.

Poroszországban Dreyso, Francziaországban
Chassopot terve szerint készültek ezen gyilkoló
szerszámok, melyek a jelenlegi háboruban nagy
szerepet fognak játszani.

Czélunk megismertetni az olvasóval a két
rendszer szerint készült fegyvert, — s kezdjük
mint idősebbel Poroszországnak Dreyse-féle gyú-
tűspuskájával.

A hátultöltőknek a porosz hadsereg szerzett
érvényt és diadalt. Poroszországban, valamint az
ecész észak-német hadseregben a Dreyse rend-
szere szerinti hátultöltővel van felszerelve a had-
sereg.

Meg kell jegyeznünk, hogy Dreyset a hátul-
töltő fegyverek eszméjének feltalálása nem illeti
meg. Előtte már jóval ismerték a hátultöltő fegy-
vereket, csakhogy ez az eszme nem nyert oly áta-
lános alkalmazást a kézi fegyvereknél; a tökélete-
sítés dicsősége tehát mindenesetre az övé.

Haagban Uffanus tüzórmester ésegy bizonyos
Spokle ugynevezett „gyors-ágyut" öntenek, mely
hátulról volt töltendő és ékkol záratott el. Történt
pedig ez 1589-ben. Mindazonáltal e találmány
csak' 1715-ben tökéletesittetott Würstemberger
ezredes által Bornben. Ezen ágyúval állitólag
8 — 10 lövést lehetett tenni egy percz alatt.

A kormány 1726-ban 2500 korona jutalmat
adott a feltalálónak követkozeí sorok kiséretében :
„Würstemberger őrizze meg jól ama darabokat,
nehogy mások meglássák és utáncsinálják." S
csakugyan egy toronyba rejtették el ezen ágyukat,
annyira, hogy csak a magas haditanács engedé-
lyével engedtetett meg különösen magas egyéni-
ségeknek a hátultöltő megszemlélése f i<ry°l743-
ban egy badoni hgnek, 1748-ban e<ry°hollandi
követnek. °

A hátultöltö fegyver feltalálásának dicsősé-
ge tehát Svájczot illeti. — Csodálatos azonban,
hogy e találmány nem fejtetett ki s nem tökélote-
sittetett, sőt egészen feledékenységbe merült, —
mig a XIX. században mint ogészen uj és rémes
találmány tünt elő.

f

ff;
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Dreyse terve szorint Poroszország 1841-ben
60,000 fegyvort készíttetett, s hogy zajt ne üssön
vele, álnév alatt hozta be a hadseregbe; de már
akkor kifejezte IV. Frigyes Vilmos király azon
reményét, hogy e fegyver „visszaidézendi a nagy
históriai emlékeket," melyek alatt II . Frigyes har-
czias korát értette, s hogy a poroszok ünnepelt
„nemzeti fegyverévé" fog válni.

Azóta sok javitáson és tökéletesítésen ment
még át e fegyver, mig 1866-ban világszerte ki-
vivta borzasztóságának elismertetését.

A porosz gyútűs-fegyver a következő részek-
ből áll: a esö, a zár, a fából készült agy. Külső
részecskéit a szíjakat és erősitő karikákat mel-
lőzzük , hanem szólni fogunk még a hozzá való
töltényről.

b) boriték, c) ürhenger, d) zárhenger, e) tűnyél,
f) csavarrugony, g) gyútű, h) légür, i) ür a gyútű
számára, k) töltény hely, l) gyutacs, m) fogó-
gomb, n) fogó, o) záró-rugony, p) horog a
gyútű megfeszítésére, s egyszersmind a zárhonger
(d) kihúzására, q) ravasz-rugony, r) ravasz.

A töltés következőleg történik: d zárhenger
kihuzatik (o rugonynál fogva csak egy bizonyos
határig huzható ki);

az ürhenger c felnyittatik az által, hogy n fo-
gógombot előbb a saját rovátkájában balra for-
dítjuk, aztán visszafelé húzzuk;

ez által nyitva lesz a töltény üreg k, s beil-
leszthetjük a töltényt;

az ürhengert ismét előtoljuk s a fogógombot
rovátkájába balra lecsavarjuk;
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A zár legfontosabb része e fegyvernek. Itt
eszközöltetik a töltés s tulajdonkép e komplikált
gépezet emelte oly borzasztó hirre a Dreyso-
fegyvert.

Ezelőtt a hadsergek olőltöltő fegyverekkel
valának felszerelve. E tekintetben nem igen tör-
tént javítás, csak a tüznek a csőbe való bevezetése
szenvedett néha változást (kovás, gyútacsos fegy-
ver.) De a Dreyse-féle uj rendszer teljesen meg-
változtatá az előbbi fegyverzeti viszonyokat.

A zár (I. ábra) mint képünkön látható három
egymásba tolt hengerből áll A, B, C.

C inkább csak boriték, melyben B henger
mozoghat elő és hátra, s ezáltal eszközöltetik a
töltés; A henger a gyútűt tartalmazza az azt kö-
ritő rugonynyal.

a zárhengert ismét visszatoljuk s ezjáltalmeg-
feszittetik a csavarrugony.

Ekkor lőkészen áll a fogyver.
A mint most az r ravaszt érintem s hátrafolé

húzom, aq ravaszrugony megmozdul; ennek foly-
tán a megfeszített gyútű (ie) a kényszer-állapotá-
ból felszabadított / csavar-rugony által előre tola-
tik l felé; a hol a tű foka a k üregben elhelyezett
töltény hátsó lapjára csapván, ezt gyuladásba s a
lőporral együtt robbanásba hozza, mely a puska
csövén keresztül a golyónak kiröpitését eszközli.

E fegyver gépezete tagadhatlanul kissé kom-
plikált; komplikáltabb az olőltöltő fegyvereknél,
de eredmény tekintetében össze nem hasonlít-
hatók.Fő előnye e fegyvernok abban fekszik, hogy

be fegyvere csövébe, a mi a lövésre szükséges; a
helyett hogy régi divat szerint előbb kénytelen
volna előszedni a lőport, aztán a fojtást, aztán a
golyót, aztán ismét a fojtást, végül a gyutacsot
Ez a műtét a gyorspuskákhoz szükséges egyse™
töltények által egy fogással eszközöltetik.

Közöljük egy ily ogységi töltény rajzát is.
(IV. ábra.) Könnyü papirburokban (ee) van együtt
minden, gyujtó anyag, lőpor, golyó. S e tekin-
tetben a Droyse és Chassepot-féle rendszer kü-
lönbözik a többi hátultöltőktől, melyek nem
papiros, hanem rézhüvelyes töltényekkel vannak.
ellátva.

A Dreyse fegyverhez való töltényben alól a
lőpor (d) foglal helyet, fölötte középen van elhe-
lyezve a gyujtó anyag b. és legfelül a lövet, vagy
golyó a. A gyútű átcsap a lőporon át a b gyujtó
anyagba, azt gyuladásba hozza, s őzzel a lőport,
mely robbanása közben kilöki a lövetet.

A cső vagy kovácsolt vasból, vagy öntött
aczélból készült. Közöl szájához kampója van,
melyen a szurony erősittetik meg; ettől némileg
hátrább áll a czélszarv s közel a cső hátulsó végé-
hez áll a czélzó készülék, melyet különféle lőtá-
volok szerint lehet igazitani. A faagy, melyhez a
cső karikák által erősittetik, vörös tölgyfából
készült.

Hét fogás szükséges, hogylőkészültségbe ho-
zassék : a zárhenger kihúzása; az ürhenger balra
forditása; az ürhenger visszahuzása; a töltény
beillesztése; az ürhenger előtolása; jobbra csava-
rása; a zárhenger előtolása.

A porosz oktatási szabályzat csak háromszo-
ros túlsúlyt tulajdonit a Dreyse-féle gyútűs-fegy-
vernek régi előltöltésü fölött. A fegyver szurony-
nyal együtt 9 font. Előnye a többi hátultöltők
fölött, hogy hozzá papirtöltények is használhatók,

• melyek előállítása könnyebb és jóval olcsóbb,
mint a rézhüvelyos töltényeké. De épen obben
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rejlik hiánya is: a csekélyebb találóképesség, cse-
kélyebb horderő; hiánya továbbá a gyútű kőny-
nyü elhajlása, valamint csekélyebb gyorstüzelési
képessége. Tüzelési gyorsaságát tekintve még a
Wíinzl-féle átalakított hátultöltő is fölülmulja.
Egy percz alatt alig tehető több 8 lövésnél a
porosz gyútŰ3 fegyverből. E tekintotben tehát jó-
val hátrább áll a magyar honvédségi fegyvernél,
mely Werndl rendszere szerint készült, s mely-
lyel gyakorlott kéz 15—20—24 lövést is tehet
perczenként.

• - Az I-ső ábra a porosz gyútűs-fegyver zár-
iát nyitott, azaz töltésre kész állapotban rajzolja
elénk. A Il-ik ábrán a gyútűs-fegyver zárja be
van tolva, azaz: töltve van,s a fegyver lóvesrekesz.
Egy figyelmes pillantás e két ábrára, azonnal elő-
tünteti a különbséget. Az első ábránál 4 henger-
rel ki van huzva egyszersmind a gyutu, mely B,
C hengeren át a kis a-hoz illesztett tölténybe
c s ap, s azt robbanásba hozza.I-ső ábránkban meg-
különböztethetjük továbbá az r üregot, mely a
töltény befogadására kész, s melyre K fogó segé
lyével lecsapatik a zár. Ezon üreg Il-ik ábránkon
már nem látható, miután az a gyútűs-fegyvert
lőkész állapotában rajzolja elénk.

A porosz gyútűs-fegyver zárjának következő
részecskéi vannak (1. I U ábra): a) a cső kezdete,

hátulról töltetik, s ennélfogva könnyen tölthető
fekvő, ülő s guggoló, szóval bárminemű fedett álla-
potban. A gépezet, mely által a töltés eszközölte-
tik, a cső végéhez van illesztve. Ez a gépozet fel-
nyitható, a töltény bevezethető a csőbo és ismét
lozárolható.

Az ily gépezet csak magát a töltést könnyiti.
A tüzelés gyorsítására lényeges kellék az egységi
töltény. Ezen nevezet alatt oly töltényt értünk,
moly magában foglalja a lövetnek minden anya-
gát; a gyvjtó elemet (Muriati-felo gyúanyag), a
robbanó ölemet (gyorsan lobbanó finom lőpor) es
a lövetet, vagyis az óngolyót.

Az időpazarlás csak is íly töltények által ke-
rülhető el. Gondoljuk csak meg, minő nagy előnyt
nyujt az, ha a katona egy fogással teheti mindazt

E g y v e l e g .
— (Az ujabban feltalált gyilkoló eszközök)

ismertetésének alkalmából egy franczia lap komoly
elmélkedésekbe bocsátkozik. „A pusztitó eszközök
tökélyesbülésével — irja — azt lehetett volna gon-
dolni, hogy az ijedelmekkel együtt a béke remé-
nyei is növekednek. Valahányszor egy-egy ily
gyilkos fegyver föltalálásáról volt szó, mindig azt
gondoltuk, hogy a művelt emberek visszariadnak
az ily utálatos eszközök használásától. De mind-
ezek daczára az országokat véres háboru pusztitja,
melyben több szerepe van a mechanikának, mint
a személyes bátorságnak. A háboru már magában
véve is kegyetlenségekkel jár, e vandal pusztitó
szerek pedig egészen kiállhatlanná teszik. A csata
többé nem nagyszerü verekedés, melyben a hősies-
séggel lehet mérni. Lehet érteni a férfiak mámo-
rát, kik bármily okból is, haragjukban fegyvert
ragadnak, sőt ez még szép viadalnak is nevezhető,"
mórt az ellenfelek egymással szemben állanak.
Kardjával mindegyik országának egy töredékét
képezi: itt becsületes küzdelem s nem mészárlás
dönti el az eredményt. Ma távolból mészároljuk
le az ellenfélt, s a golyó oly messziségről talál,
molyet szemmel be sem láthatunk; ez rút mészár-
lás. Es mig a dicsőség harsonái fennen hirdetik,
hogy százezrek estek el, addig a viszhang szomo-
ruan ismétli, hogy a család és békés munka ujra
százezer jó erőt veszitett."

** (A franczia ágyunaszádok) vasból vannak.
s 14 méter hosszúak. Legénységük csak annyi, a
mennyi a gép s az ágyu szolgálatára szükséges.
Az ágyu 30 contimetor öblü és csöve kétszer vont.
A golyó szétpattan, mihelyt tömör tárgyhoz ütő-
dik. A naszádnak elől-hátul van kormánya, me-

- - . . . f J i lUlyeket ugyanazon kerék forgathat. A naszád alio
helyén megfordulni képes. Szétszedhető darabok-
ból áll. A parancsnokok tengerészhadnagyok.

— (Nemcsak a golyó sebez,) sőt még veszé-
lyesb sebeket okoznak az oly tárgyak, molyeket
a golyó a testbe beszorít. Intik ennélfogva a harcz-
hozközeljárókat, hogy zsebeikben ércz-eszkbzoket,
kulcsot, kést, aczélszerü tárczát stb. ne vigyene .
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irodalom és művészet.
— (A vallás- és közoktatási miniszter) az

1870. évi költségvetésbe művészeti czélokra fel-
Tett 18,000 forint rovására következő összegeket
Engedélyezett: Engel József szobrásznak Pázmány
Péter márvány mellszobrára 800 ftot. Izsó Miklós
szobrásznak ifj. Zrinyi Miklós szobrára marad-
ványként 795 ftot; továbbá Zrinyi Ilona és II.
Rákóczi Ferencz márvány mellszobrára egyenként
1200 forintot, egészben tehát 3195 forintot. Than
Mór és Lotz Károly festészeknek a m. nemzeti
muzeum lépcsőházának fresko-festménynyel leendő
kidiszitésére, 1870—71-ik évi illetményül 3600
ftot. Ligeti Antal fostésznek s muzeumi képtári
őrnek, Vajda-Hunyad vára s környéke tájképének
megfestéseért tiszteletdíjul 1200 ftot. Haan Antal
festésznek: Rafael fulignói Madonnája másolatá-
nak elkészítéséért tiszteletdíjul 1400 forintot.
Schikedantz Albert építésznek, Aradi Zsigmond
szobrásznak, Dósa Géza tört. fostésznek, Mészöly
Géza tájfestőnek, Richter Zsigmond genrefestőnek,
Morelli Gusztáv fametszőnek> Gobbi Henrik ze-
nésznek , további kiképeztetésükre ösztöndíjul
egyenkint 500 forintot, tehát összesen 3500 forin-
tot. Keleti Gusztáv festésznek, a külföldi művé-
szeti akadémiák tanulmányozása végett tett uta-
zási költségének pótlásául 600 ftot. BartalusIstván
zeneirónak a magyar régi zenemaradványok további
kutatására 500 ftot. Pataky Imre szobrásznak,
Kern Armin arczképfestőnek, és Susztek Dániel
genrefestőnek, további kiképeztotésükre egyenként
400 ftot. Mezey József világtalan festésznek segélyül
300 ftot és Hiray József zongorásznak szintén
segélyül 200 ftot. — Ezenkivül fenntartatott 200
darab arany a nemzeti történelem nagyobb jelen-
tőségü eseményeinek megörökítése végett készí-
tendő festmények vázlatainak díjazására és 2000
frt részletfizetésül a nótán megrendelendő képre.
Egyuttal utalványozott a miniszter a budai ének-
es zene-akadémiának 800 frtot, a községi népis-
kolák fölállitására és segélyezésére kirendelt ja-
vadalmazás rovására; és Gyulay László, Sárdy
István és Paál László rajztanár jelölteknek 3 évre
egyenként 600 frt évi ösztöndijt engedélyezett

** („Vázlatok a magyar emigratio életéből")
Áldor Imrétől megjelent. Főleg Kossuth Lajos
törökországi, angolországi és amerikai tartózko-
dását tárgyalja. Sok érdekes adat van össze-
gyűjtve e könyvben, de szerzö ítéleteiben —
kivált az emigratio még életben levő tagjairól —
a legtöbb helyt kitünik a rokon- vagy ellenszenv.
A munka utolsó része azokról szól, kik a szám-
űzetésben haltak meg. (Részletes tartalma mai
nyiltterünkben elő van sorolva.) A 182 lapra
terjedő s 10 képpol ellátott kötőt ára 1 ft. 20 kr. és
szerzőnél fkereszt-utcza 8. sz.) megrendelhető.

** (Egy kis röpirat) jelent inog Rosenberg test-
vérek pesti könyvkereskedésében: „Az országos
képviselői választási jogról. Irta egy hazafi."—A
kérdés most nincs napirenden. Ágyuk dörögnek.

** (A magyar kir. honvédség schematísmusa
1870-re) megjelent. Szerkesztette a honvédelmi
miniszterium engedélyezése és hivatalos adatai-
nak felhasználása mollett Mikar Zsigmond. Tar-
talmazza a honvédelmi miniszterium tagjainak s
az összes zászlóaljak honvédéinek névsorát. Az
elősorolt adatok szerint a m. kir. honvédség hadi
létszáma áll összesen 88,048 barczosból, 2178
tiszttel, 6776 hátas ésl880társzekerészeti lóval, és
pedig 82,410 gyalogosból 1968 tiszttel, 1640 igás-
lóval és 5638 lovasból, 210 tiszttel, 4896 hátas-
és 240 igás-lóval. A békeállomány áll összesen
10,798 főből 644 tiszttel. Béke idején minden
egyes század áll 4 tisztből és 100 honvédből. Moz-
gósítás esetébon behívandó gyanánt szabadságolt
állományban nyilvántartatik összesen 77,250 em-
ber 1534 tiszttel, mozgósittatik pedig az összesből
84,191 honvéd, 2014 tiszt, 6776 lóval, vagyis
78,556 gyalog, 1394 tiszttel s 1640 igáslóval és
5638 lovas 210 tiszttel.

** (Egy közhasznu mü) jelent meg Petrik
Géza bizományában Pesten: a Kollárics László
által szerkesztett Német-magyar egyetemes hiva-
tali műszót ár, mely lehetőleg kiterjed a hivatali
szakok mindon ágazatára. A mű Lónyay Meny-
hértnek van ajánlva. Az ily gyüjtemény haszna
szembeötlő, a műszavak összefoglalása által köny-
*>yiti a magyar közigazgatást s közvetve befolyás-

T Á R H Á Z .
sal lehet a magyar nyelv fejlődésére is. Ajánljuk
kivált az érdeklett tisztviselők figyelmébe. A 28
ivre torjedŐ könyv ára 3 ft.

** (Uj zenemüvek.) Rózsavölgyinél megjelen-
tek: „Dalra magyar!" férfikar Ábrányi Emil
zövegére, szorzé s Lisztnekajánlá Zimiy László;

ára 50 kr. „Zárt und fein", polka mazJrka, zon-
gorára szerzé Deutsch Vili, igen csinos szinnyo-
matu czimlappal, ára 50 kr.

— Sz. J. (Uj folyóiratok) Időszaki irodal-
munk közelebb két uj vállalattal szaporodott. Ezek
a következők:

Zalai Tanköslöny. A zalamegyei tanitó-egylet szak-
apja. (Nagy-Kanizsa.) I. évf. Szerkeszti Bója Gergely.

Nyomatik Wajdits Józsefnél Nagy-Kanizsán. Megjelenik
hetenként egyszer 4-drét, egy iven. Előf. ára egész évre 4
frt. (Keletkezett 1870. júl. 7-én.)

Szegedi bünkrónika. (Pest.) Kiadja az „Athenaeum.1'
Szerkeszti Buvár. Megjelenik 3 ives kis 4-drétű füzetekben
képekkel; tiz füzet képez egy folyamot; az egész folyam
előf. ára 4 frt; egyes füzeté 40 kr. (Keletkezett 1870.
júl.-ban.)

— (Ölcsó könyvvásár.) Heckenast Gusztáv
könyvkiadó, mint évenként szokta, most is rendez
számos és becses kiadványaiból olcsó könyvvásárt,
melyben azoknak, kik egyszerre többet rendelnek
meg, tetemesen leszállított áron adja válogatott
kiadványait. Nagy könyvjegyzéke, melyet e czél-
ból legujabban bocsátott ki, mintegy 500 kötetet
tartalmaz, két sorozatban. Áz első sorozatban, —
melyből legalább 10 forint árut választva fele, —
legalább 30 forint árut harmada árán kapunk, —
találjuk többi közt gróf Széchenyi István, Arauy
János, Jósika Miklós, Jókai Mór, Tompa, Czuczor,
Kisfaludy Károly, Fáy András, Hugo Károly,
Frankenburg Adolf, Szász Károly, Pálffy Albert
s mások több művét; továbbá diszműveket, mint
Geiger Árpádok-korát, Rosti Amerikai utazását
közérdekü műveket, pl. az Ismerettárt, Család-
könyvét, számos történeti s politikai művet, s
végre érdekes arczképekot. — Á második sorozat-
ból legalább 20 forint árut választva negyed-, s
legalább 60 forint árut választva hatodrész áron
kapjuk a megrendeltekot; itt szintén számos szép-
irodalmi, tudományos és közérdekü mű közül vá-
logathatunk, melyek közül csak Fényes s Palugyai
statisztikai műveit, a Jogtudományi és Törvény-
kezési tár két folyamát, Csengery és Kemény
„Magyar nép könyvét," Török János „Hazánk"
cz. gyűjteményét s a gazdasági és földmivelési
közhasznu könyvek egész választékát emeljük ki
Egyes könyvök csak a bolti áron minden leszálli
tás nélkül adacnak; annál nagyobb a kedvezmény
azok számára, kik igen olcsón akarnak egyszerre
egész kis könyvtárhoz jutni. A kedvezmény azon-
ban csak négy hónapig tart. Ajánljuk az olvasó-
közönség figyelmébe.

Közintézetek, egyletek,
*** (Á „párisi magyar egylet") második ne-

o-yed éviműködésének kimutatása: „Kedves köte-
fességének ismeri egyletünk jelenleg is, mint min-
den negyedévben, működésének kimutatását a
hazai közönségnek bemutatni. Egyrészt: hogy
egyletünk jóltevői és jóakarói bizonyságot nyerje-
nek működésünk lelkiismeretes eljárásáról, más-
részt, hogy otthon levő ifjaink egyletünket, annak
hivatását megismerve, azt külföldi ufjokban föl-
keressék, pártolják, és netáni segélyezését élvez-
hessék. — A pénztárnoki kimutatás szerint bevé-
tele volt az egyletnek a mult neg-yedévben : 706
frank 60 centimé, kiadása: 443 frank 25 cent. A
takarék-pénztárban van lotéve: 400 fr., mig Horn
Ede ur által már régebben "beadatott a „Credit au
travail" czimü bankhoz: 864 fr. 85 c. Igy az egy
let összes pénzbeli vagyona : 1527 fr. 85 c. -
Beléptek a mult negyedévben a következők: Kau
zer József épitész Pestről, Haas Dezső jogász
Martonosról, Stuga Ágost Komáromból, Burger
Gyula ékszerész Pestről, Halgas József gépész,
Koblenka, Klein Ferencz nőszabó M.-Berényből,
Molnár Lajos szabó Püspökiből, Oháes Titusz
áldozár Egerből, Lipták József szabó Nyiregyhá-
záról, Illés Antal szabó Kun-Szent-Miklósról,
Bauer Mór kereskedő Alberti-Irsáról és Rácskay
Gusztáv czukrász Kassáról. Van az egyletnek
jelenleg 76 tagja. — Hírlapja volt a mult negyed-

| évben összesen 17. Könyvtára 367 darab könyvet
I számlál, 526 kötetben és füzetben. (Liptay Pál

egutóbbi Pesten létekor gyűjtött ujabban az egy-
et részére 31 kötet könyvet.) Pénzadományokat

illetőleg következőkben részesült az egylet: Biró
Sándor 12 frank 60 centimé, Institoris Kálmán 10

Heulein János 8 fr. 80 c, Fromm Antal 8 fr.
40 c. és Kupecz Sándor 6 fr. 80 cent. Ezenkivül
Maucka Sándor 3 üveg jó magyar papramorgót
ajándékozott az egylet tagjainak. Fogadják a lel-
kes adakozók leghőbb köszönetünket és hálánkat
becses adományukért. — A legutóbbi tisztújitó
yülésen mög választattak elnöknek: Züllich Ru-

dolf, alelnöknek: Komáromy Mihály, jegyzőnek:
Iiptay Pál, titkárnak: Hajdukovics Károly, pénz-
árnokká: Rogács Antal, könyvtárnokká: Galam-

bos Lajos. Választmányi tagok Morelli Gusztáv,
Válla József, Csurgó Ferencz, Guttmann Mór,
Pilczer Gyula -és Haffner György. — Netáni tuda-

ozódó vagy megbizó levelek az egyletbe czime-
zendők, s egyletünk örömmel fog megfelelni min-
den ilynemü megbízásoknak. Egyletünket a hazai
jóakaró közönség becses figyelmébe és hajla-
mába ajánlva, maradunk nagyra becsüléssel Pá-
risban, — Züllich, elnök. Liptay Pál, jegyző."

Egyház és iskola.
— (O Felsége) a szent Mártonról nevezett

vaskai valóságos apátságot Horváth Mihály tri-
buniczi választott püspöknek adományozta.

** (A vallás és közoktatási miniszterium) ré-
széről közhirré tétetik, hogy a Porosz- és Fran-
cziaország között kiütött háboru miatt a népis-
kolai tanitók 5 — 6 hétre való kiküldetése ez évben
elmarad, a képezdei tanárjelöltek kiküldési ügye
pedig függőben tartatik.

** (A magyarországi egyetemes tanitó gyülésre)
— aug. 15. Pesten —másfélezernél több résztvevő
jelentkezett, számitnak azonban 3000-re is.

** (Ujabb távirássati tanfolyamok) nyittatnak
Pesten és Zágrábban f. évi szept. 1-én. A feltételek
ugyanazok, mint az eddigi tanfolyamoknál voltak.

** (A b. Orczy-család) mintogy hét ezer
kötetre menő és számos rendkivüli becses régi
műveket tartalmazó könyvtárát üz épülőfélben
levő aradi liczeumnak ajándékozta.

** (Perger János kassai püspök) a zsinatróli
hazatértét szép adománynyal tette emlékezetessé.
10,000 frt alapitványt tett le, és podig 5000 frtot
az elaggott papok segélyezésére, 4000 frtot a
s.-a.-ujhelyi nőnövoldére és 1000 frtot a kassai
szegény tanuló ifjak segélyezésére. — A primás is
több egyház és lelkész számára tett adományokat.

** (A kolozsvári jogakadémiánál) fennálló
államtudományi államvizsgálati bizottmány elnö-
kévé Berde Áron, tagokká pedig Kodolányi Antal
és Lugosi József kineveztettek.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
•* (A temesvári kiállításban) való részvétel

czéljából összeállott buda-pesti kiállítók szövet-
kezete, a temesvári központi kiállitási bizottság
azon határozata következtében, miszerint a kiálli-
tás yöücí évi májusig elhalasztassék, abban állapo-
dott meg, hogy értekezleteit ogyelőra felfüggeszti
s működését az elhalasztott határnap közeledtével
ujolag megkezdi. Bejelentések az orsz. magy.
iparegyesület helyiségében (Ország-ut. 7. szám I.
em.) folyton elfogadtatnak.

** (A „Haza") éietbiztositási bankról bizo-
nyos oldalról utóbbi időben azt hiresztelték, hogy
az valamely más intézettel egybe olv.asztatik. Ille-
tékes helyről értesülünk, hogy e hirböl egy szó
sem igaz.

Közlekedés.
** (A nagyvárad-kolozsvári vasuton) a köz-

lekedés a legközolebbi napokban megindul. Gr.
Mikó Imre több erdélyi képviselőtársával mult
vasárnap már vasuton érkezett meg Pestről Ko-
lozsvárra, s az indóháznál ünnepélyesen fogadták
és üdvözölték, kiemelve a vasut létrehozásában
kifejtett működését.

** (A magyar gabna-kivitel) e héten forduló
pontot ért el. A porosz csapat szállitások befejezése
folytán északi és nyugati irányban több vasútvo-
nal, mely előbb a forgalomtól el volt zárva, ujra
megnyilt, s e vonalokon igen élénk forgalom,
indult meg.
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üli ujság?
** (A háboru.) A weissenburgi, wörthi és spi-

cherni veztett csaták után a franczia hadsereg
Metznél öszpontosul. Három hadtest még nem
is vett részt csatában. A hadsereg nincs legyőzve
— mint a párisi minisztertanács kiáltványa
mondja; — annál kevésbbé Francziaország. A
megnyilt szenátust Parieu az államtanács elnöke
fölkérte, hogy adjon engedélyt népfelkelés és
nemzeti gárda átalános szervezésére. A franczia
kamra e hó 9-diki ülésében nagy izgalom uralko-
dott s Ollivier kijelenté, hogy ha más miniszterek
a jelen viszonyok között inkább boldogulhatnak,
a jelen miniszterium haladéktalanul visszalép.
Favre az 1831 diki törvény alapján, roppant izga-
lom s a baloldal natry tetszése mellett, a nemzet-
őrségnek haladéktalan fölfegyverzését és szerve-
zését ki1, ánta. A kudarezokat, melyeket a franczia
hadsereg vallott, azon körülménynek tulajdonítja,
hogy a fővezérség elégtelen, s azt kivánja, hogy a
császár mondjon le a főparancsnokságról és a tör-
vényhozó testület vegye át az ország ügyeit —
Kératry még tovább ment, sa császár leköszönését
kivánta, de retdreutasitó szavat kai találkozott s
az ülést félbeszakiták. Az ülés ujra folytattatván,
elfogndák Kératry inditványát, hogy a már ki-
Bzolgált, do nőttlen katonák behívassanak. Erre
Ollivier kin>ilatko?.tatá, hogy a császárné, acsászár
jóváhagyásával, Palikao tábornokot bizta meg a
miniszterium újraalakításával. Palikao gróf, más
néven Montsuban tábornok algíri és chinai sze-
rencsés expeditioiról ismeretes, s a Palikao nevet
is egy chinai győzelem folytán nyerte. A lapok
megegyeznek abban , hogy Palikao kineveztetése
a háborunak a régietekig való viselését jelenti. S
valóban a párisi tudósitások is megerősítik, hogy
íi franczia nemzet élet-halál harczra készül. Na-
poleon ellen, s kivált a vezérlet hibái miatt is,
élesen szóiantik; az orleánisták mozognak (Ke-
r a t r y i s a z ) ; állitják, hogy egy nagyobb, döntő
csata elvesztésével Párisban kitör a forradalom,
a Nwpolcon trónja összeomlik, — do a harczra
való készülésben nincs vélemény-különbség. A
25—35 éves polgáron, zászló alá szólitására s más
nagyszerü fegyverkezési intézkodésekre vonatkozó
javaslatokat egyhangulag fogadott el a törvény-
hozó testület. — A hadsereg fővezérletével Ba-
zain tábornagy bizatott meg.

** (Miután még mindig sok eset fordul elö),
hogy honvédekké kinevezett tisztek lemondásukat
nyujtják be, József főherczeg arra kérte a honvé-
delmi miniszteriumot , tenné a honvéd-tisztek
lemondását ép ugy közzé mint azok kinevezését,
hogy tudja meg a nemzet azon urak neveit, kik a
jelen válságos időben állásuktól visszalépnek.

** (A honvédelmi miniszterium) a kerületi és
zászlóalji parancsnoksággal tudatja, hogy a papo-
kat, bármely hitfelekezethoz tartozzanak, a zász-
lóaljaknál csak is papi szolgálatra alkalmazhatják.
Ha önként akarnának a hadseregbe lépni, csak
azon esetre tehetik, ha a papságtól teljesen viesza-
léptok.

** (Fiume, aug. 10.) Gróf Zichy József kor-
mányzót a határon a városi képviselet nagyszámu
küldöttsége üdvözlé; a kormányzó a podesta beszé-
dére olasz nyelven válaszolt; mit élénk éljenzés
követett. Erre hosszu kocsi-sortól kisértetve, tör-
tént a bevonulás a nemzeti zászlókkal diszitett
városba, hol a fogadtatás szivélyos volt. A hiva-
talos installáczió holnap leend.

** (Az aradi vértanuk szobrára) eddig
32,297 frt gyült be az aradi bizottmánynál.

** (AVoronieczky síremlékre) eddig 1126 frt
95 kr gyült be.

** (Török János orsz. allevéltárnok,) ki a
hírlapírói térről egészen visszavonult, országos
rendszerinti levéltárnokká noveztetett ki.

*• (Buvár.) Áruk berakodása közben a
„Fiume" gőzhajóra, egy mázsa vaspléh lesiklott
a fedezett széléről és a Dunába merült. Palkovics
Otto másod hajós-kapitány nyomban utána ugrott

vaskajmóval ellátott kötéllel és ötszöri alámerülés
után sikerült neki az egészet kimenteni.

** (A budai várpalota) és gödöllői [kastély
számára Ádám és Eberlingnél 12,000 frtnyi vá-
szonneműt s ágykészletet rendeltek meg, s miután
annak gyors kiszolgáltatását kívánták, átalános a
hit, hogy az udvar itt tölti az őszt.

** (A magyar sorsjegykölcsön) első huzása,
mely aug. 15-re volt kitüzve, az akkorra eső két
ünnepnap folytán aug. 13-án fog történni.

** (A nemz. szinházban) a nyári szünidő után
aug. 16-án kezdik meg az előadásokat. — Paulini
asszony Párisban Thomas, a „Hamlet" szerzője
előtt éneKelte e dalmű nehány részletét. Énekéről
a zeneköltő nagy elismeréssel nyilatkozott. — En-
gel Gizella k. a. mezzo-sopran énekesnő, ki pár hó
előtt a kolozsvári szinpadon nagy kitüntetés közt
vendégszerepelt, szeptember hó eiején a pesti
nemzeti szinpadon is föl fog lépni. Addig is egy
hangversenybon fogja magát bemutatni a fővárosi
közönségnek.

** (Régi képek.) A most helyreállítási mun-
kálatok alatt levő Vajda-Hunyadon érdekes fel-
fedezést tettek. A kápolna közelében mélyen a
vastag s levert vakolat alatt két falfestményre
akadtak. Egyike férfit, másika nőt ábrázol. A
mollettük levő családi czimerekből azt követ-
keztetik , hogy a képekben Hunyadi János és
neje Szilágyi Erzsébet arczképeit hagyta ránk a
régi idő.

*• (A Ganz-féle vasgyárból) egy év alatt 500
mázsánál több nyers vasat sikasztottak el. A col-
vajok kőzül hetet Tinnyén elfogtak.

** (Daruvárról) jelentik, hogy Subán Stanko
rabló Garecsnikán elfogatott; Radakovits István
rabló pedig agyonlövetett.

** (Öngyilkosság.) Bucsi Sándor, a pest-
józsef-ferenezvárosi takarékpénztár hivatalszol-
gája, ki a választásoknál az ellenzéki bizottságok
fáradhatlan megbizottja volt, agyonlőtte magát a
Rókus-kórház udvarán, nyolczvan forintnyi adós-
ság miatt.

— (Halálozások.) Szabó György a szászvárosi
ref. gymnasium igazgató tanára, ki 30 éves ta-
nársága alatt Erdély több iskolájában ép annyi
buzgalommal mint ismerettel működött, aug. 4-én
életének 63-ik évében elhunyt. — Döme Lajos volt
szinigazgató Zalaegerszegen, Kőszeghy Endréné
született Bárcza Mária szinigazgatónő Kun-Szent-
Mártonban meghalt. — Solymosy Pál az Athe-
naeum nyomdájában revisor, kitől egypár kötet
forditott könyv is jelent meg, meghalt. — Zeillin-
ger János a „magyar királyhoz" czimzett s az
ujonnan épült részvény-sjállodák bérlője, kedden
szélhüdés következtében rögtön meghalt. — Mult
hó 10-én halt meg Kun-Szent-Miklóson, 76 éves
korában Kelemen Gergely ref. lelkész és tanár, fél
századon át fáradhatlan buzgalmú munkása nevo-
lés-ügyünknek ; a gyönki és később évek hosszu
során keresztül a kun-szent-miklósi ref. gymnasi-
umnak igazgató tanára volt.

Szerkesztői mondanivaló.
— Pest. A. M. Kivánatára szivesen helyreigazitjuk e

j tévedést A „Gyermekbaráténak nem volt névleges szerkesz-
tője ; a lapon csak a kiadó Heckenast Gusztáv volt megne-
vezve. A tényleges szerkesztő, egyideig legalább Aszódi
Mihály ur volt; B. Zs. pedig '(kiről „Gyermekirodalom"
czimü közleményünkben az állittatott,hogyszerkesztóje lett
vtlna) csak munkatársa volt a folyóiratnak.

— Páris. L—y. A szerdán érkezett tudósitást a ro-
hamos események tulszárnyalták. — Ujabb levél megy.

— Medgyea. S. P. Egy kis késedelem egy részröl,
egy kis félreértés más részröl. Ugy hiszszük, már minden
rendben van és lesz. Az ujabb érdekes küldeményt köszö-
nettel vettük. Sorra sor kerül rá, mihelyt tisztul egykissé a
láthatár. A lap iránt intézkedést tettünk.

— Debreczen. B. P. A terjedelmes közleményre nincs
terünk. A mellékletről, melynek czélját nem értjük, tessék
rendelkezni.

— Több elölizetínk kivánságát a népszámlálás ered-
ményének részletes ismertetése iránt — folytonos tárgyhal-
mazunk miatt csak most teljesíthetjük. Különben az ily
közlemény nincs időhöz kötve, legalább hetekhez, hóna-
pokhoz nem.
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Hold változásai. C Utolsó negyed 19-én 9 óra 6 pereikor délelőtt.

SAKKJÁTÉK.
559-ik sz. f. — Gold Samutól

(Kövágó-Eörsön.)
Sötét.

• Í •«

ga b c d e
Világos

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond.

Az 554-ik számu feladvány megfejtése.
(Grimshaw W.-tól Londonban.)

Világos. Sötét.
1. Bd7—d6 . . . . . Ha8-e7
2. Bd6—a6 tetsz. szer,
3. Bh6 v. a3 matt.

Helyesen fejtették meg : Veszprémben: Fülöp Jozsef.
— Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — Jászlciséren: Ga-
lambos István és László. — Zámolyon: Parragh József. —
A pesti sakk-kör.

•tér.
Megjelent és kapható:

Vázlatok
a magyar emigratió életéből.

IliUles kulforrásokra támaszkodva
irta ÁLDOR IMRE.

l O ISL éppel.
Tartalom: I. Rész: Orsováíól Kiutahiáig. 1. Orsova

Turn-Szevcrin, Kalafát, Viddin. 2. Bucsu Viddintől. A buj-
dosók menetrendé. Sumlai napok 3. Achmed effendi.
Fájdalmas búcsú. Ki erre, ki arra. Mily élet folyt Kiuta-
hiábsn. Az internálás vége. 4. A tengeren. Spezzia. Mar-
seille. Gibraltár. Lissabon. II. Hesz. Kossuth körutja
Anjsolországban. 1. Southampton. Lakomák és ünne-
pélyek. Kirándulás Winchesterbe. 2. Bevonulás Londonba.
Nulla dies sine ünnepély. Birmingham és Manchester. Az
utolsó órák. Az angol sajtó és a közvélemény. III. Rész,
Kossuth L. körutja Északamerikában. 1. Előzmények.
2. Kossuth L. emlékirata. 3. Elindulás Londonból. Az utolsó
isten hozzád. Az Óceán hullámain. Vihar után. Egy szabad
nép szabad földjén. 4. Az elsö benyomások. Bevonulás
New-Yorkba. 5. A trentoni bizottság. Kossuth együttes
válasza. Lengyelek bizottsága. Városi banquette és bál.,
A senatus végzése. Osztrák bizottság. 6. Díszelőadás az
operában. Hamilton ezredes A new-yorki sajtó banquet-
teje. Az Astorhouse. Kossuth toasztja. 7. Kirándulás a Nia-
garához. Egy adoma a kis Kossuth Feriről. A villiamsburgt
küldöttség fogadtatása. 8. Philadelphia. Baltimore. Vas-
hington sat. IV. Rész. Azokról, a kik künn porlanak.
Menekülteink és a müvelt külföld. London, Páris, Ham-
burg, Brüssel, Genf, Amerika. Halottak és sirkövek min-
denfelé.

A tizenkét nagy ivre terjedő, szép kiállítása
köny v ára 1 ft. 20 kr.

Ki tizet rendel: csak 10ftotfizets még egy tisz-
teletpéldányban is részesül. A pénzes levél igy czim-
zendö: Áldor Cmrének Pesten, kereczt-utcza 8-dik
szám alatt.

C 3 " Lapunk mai számához van mellé-
kelve : Heckenast Gusztáv kiadásában meg-
jelent könyvek leszállított ársorozata.

T A R T A L O M .
Moltke tábornok (arczkép). — Egy katona levele

Prágából kedveséhez. — A Rajna. (Folyt.) — A porosz-
német és a franczia hadsereg (két képpel.) — Utazás a hold

' körül. (Folyt.) — Az 1870-ki népszámlálás eredménye. —
A Dreyse és a Chassepot (négy ábrával). — Egyveleg. —

• Tárház: Irodalom és müvészet. — Közintézetek, egyletek.
Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. —

Közlekedés. — Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság?
— Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Nyilttér. -~
Heti naptár. _____
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-utcza 21. M.>

HIRDETÉSE
838 ( 1 0 - 25)

karlsbadi porczellán-raktára
PESTEN,

bálvány-uicza, locsonyi-féle házban,
ajánlja

a nagyérdemű közönségnek gazdag raktárát,
mindennemü

porczellán-edényeket,
•l valamint

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

a legolcsóbb gyári árakért.
Kitünő fözfl-edenyek chamott-fölűMl.

Fontos hirdetmény a magyar olvasóközönséghez.
Az Osztrak-magyar államokban ezideig semmi-féle verseny által tul nem szárnyalt

F O G L E., cs. kir. udvari szállitó j
legnagyobb t

vászonáruk- s kész fehéruemüek
gyári főraktára Bécsben, ;

TÖRVÉNY
a köztörvényhatóságok rendezéséről.

Hivatalos kiadás.
g^P Rövid idő mulva megjelennek:

Az 1870-ki országgyűlési törvények,
melyek a

köztörvényhatósások rendezéséről szóló szentesitett uj tör-
vényt és a perrendtartás novellát is tartalmazzák a következő

kiadásokban:

y la í láS. Negyedrét. Előfizetés 25 ívre, postán bér-
mentve 2 ft. 40 kr.

Nyolczadrét nagy betűs kiadás . . . . ) E l ö f i z e t é s m i n d e g y i k k i_
Diszes zsebkiadas . . . • • • • • • {. a d á s 2 0 í v r e t á n b é r .
Német, tót, oláh, szerb, ruthén es horvát í m e n t v e 1 ft 2 0 fa

kiadások )
Községek számára ugyanazon kiadások egyszerre legalább 5

p é l d á n y b a n r e n d e l v e m e g , p o s t á n b é r m e n t v e . . . 7 0 k r .
K ü l ö n k i a d á s b a n k a p h a t ó :

a köztörvényhatóságok rendezéséről.
Hivatalos nyolczadrét vagy zsebkidás.

Egy példány postán bérmentve • —ft. 40 kr. |
Száz példány 20 v — ,,
Ötven példány 12 „ — „
Huszonöt példány • 6 „ „

Eáth Mór Pesten.
A megrendelések szigoruan azon sorban fognak eszközöltetni, |
a melyben beérkeznek. 872 (2—2)

Kárstner-
strasse

Xr. 2 1 .

„zum

Karl,"

Eckgewölbe der Himmelpfortgasse |
elad és szétküld levéláltali megrendelésekre, készpénz beküldése vagy postai utánvét;
mellett — alább következö leszállított ársorozat szerint jótállva áruczikkeiért, s ,
ugyanazon árakon minta § ^ * végkiárusitás-ípg alkalmával. E felhalmozott rop-f
pánt készlet, egyike a legnagyobb rnmbargi vászon gyáriház hagyatékából szár- j
mázott birtokomban feleárért (nem akarván tuladni e gyár férfi s női dolgozó sze- \

mélyzetén). ;
Megjegyzendő még, hogy Magyarországban máris közel 4 0 0 0 vevőnek örvend.

M i n ÍVŰ h ( a nyakkörnyület papírszalaggal megmérve— meg-
HlgüIiL kivántatik) 1 ft. 80 kr., 2, 3, 4, 5, 6 ft. (értékben,

kétannyi). '

Vászon női ingek L£,80 *••2 *•'
3-L£,

Yton férfi lábravalótr,

Régi pénzeket
és mindennemü régiséget, drágakövet,
lovagló és nyeregszerszámokat ló*aka-
rókkal együtt, arany ezüst és drága-
kövekkel kirakva; továbbá gyöngyöt*
színeskövet, aranyat, ezüstöt, ásványo-

kat vesz és cserél a legmagasb áron.

,, Régiségek és természetiek
|| irodája,
'• i Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épü-
i | létben, 14. sz. a.,

; hol egy nagy választéku raktár mindennemü
, I régiségek, régi pénzek, gombok, övek
[' és mentekötökböl a legolcsóbb áron, ugy-

szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
!,kék, bogarak, madárbörök, tojások,
! szemüvegek is találhatók. 850 (1—4)

Mindennemü

takaró-papiros
(Makulatur)

kapható Pesten, egyetem-uteza 4. sz. alatt.

„Weinlaube"
Xeftechrift für Wein bi; u

und

Rellerwirthschafí.
Az 1869. évi folyam teljes példánybaa

4 ft. beküldése mellett most már ismét kap-
ható, s megrendelhető az igazgatóságnál
Klosternenburgban; hol egyszersmind elő-
fizetések a jelen folyó évre is elfogadtatnak.

875 (1—3)

AÍücol shirtinfí ingek (szebbek a vászon ingeknél) fehér és színesek 1 ft. 50 kr.,
% 2 ft. 50 kr., 3, 3 ft. 50 kr. (a nyakkörnyület megkivántatik gallérral vagy j
a nélkül. . i

Nöl lábravalók 1 ft. 50 kr., 2, 2 ft. 50 kr. hímzett oldattal.
corsettek perkálból 1 ft. 50 kr., 2, 2 ft. 50 kr., hímzéssel 3, 5, 6, 8 ftig, pon-|

gyola és éjjeli ujasok.
tf öi alsószoknyák 4, 5, 6, 8 ftig.
Nöi harisnyák vagy férfi kapezák tuczatja 5, 6, 8, 10 ftig.
1 tuczat rumburgi vászonzsebkendö 2 ft., finomabb 2 ft. 50 kr., 4, 5, 6, 8 ftig

(értékben kétannyi) és bat izkendök.
30 róf kézt fonalvászon 8 ft. 50 kr., 9 ft. 50 kr., ll, 13, 15,18 ftig a legszebbek.
30 rőf szines vászon ágybélinek való l l ft.
NőTfüzök (a derék környülete tudtul adandó) párisi 2, 3, 4, 6 ft. (előbbeni áruk

háromszorosak.)

Heckenast Suszfáv
könyvkiadó-hivatalában Pesten, egyetem-utcza 4-ik szám megjelent és ott, valamint

minden hiteles könyvkereskedőnél kapható:
Arab regék. Forditotta Vörösmarty Mihály. Két kötet, füzve 4 ft. Diszkötésben 6 ft.

W Í 4 rőfös rumburgi vagy hollandi takácsvászon — (hasonlithatlanul jók)
20 25 30, 35,40, 50 ft. (érték ár kétannyi.)

50 ft. erejéig vásárlóknak egy kitünő szép párisi cachimir-teritö
ingyért adatik.

T evólbeli megrendelések készpénzbeküldése vagy postai utánvét s tel-
jes jötflíáT mellett a leggyorsabban eszközöltetnek. Nem tetsző vagy testhez nem
illö ruhanemüek minden vonakodás nélkül visszavétetnek.

levél czime: 869 (2 -12)

* k. k. Hoflieferant Wien,
Karntnerstasse \r. 27.

Guizot Ferencz. Az angol forradalom története I. Károly haláláig, ford. dr. Fésüs
György. Czimképes k. (492 lap, 8-rét) füzve 2 ft.
Diszkötésben "

Horváth Mihály. Magyarország történelme, uj dolgozat. Hat kötetben.
T a r t a l o m :

I kötet: A magyar nemzet Európába költözésétói 1301-ig (501 lap, 8-rét).
II kötet: Az Árpádház kihaltától, a mohácsi ütközetig. (763 lap, 8-rét).

I l l kötet: A mohácsi ütközettói a linci békekötésig (725 lap, 8-rét;.
ív" kötet: I. Leopold trónra léptétől a Szathmári békekötésig. (544 lap, 8-rét).

V kötet: Károly trónra léptétói II. József haláláig- (455 lap, 8-rét;.
Vi'kötet: II. Lipót trónra léptétől, a bécsi congressusig (iU lap, 8-rét).

1. 2 kötet, füzve 5 ft. - 3. 4. kötet, füzve 5 ft. - 5. 6. kötet, füzve 6 ft.

Országgyülési emlékkönyv. 1866-1867. Szerkeszti Farkas Albert. 1867. Hatvan
képpel. (650 lap, 4-rét) boritékba^üzve . . h &^
r», Sándor. Erdélyország története, tekintettel mivelődésére. Két kötet Czim
'jfépes kiadás. (XVI, 464; V g M Ü 2 l a P' 8 ~ r é t ) f t t z v e 4 f t- diszkbtésben 6 ft_

Sevorényi Jozsef. Magyar irodalmi szemelvények. Kézikönyvül a felgymnaeium
V—VIII. osztályi ifjuságnak a magyar nyelv- és irodalomban oktatására, egy
kómetszetü táblával. 1866. (XXXI, 734 lap. nagy 8-rét) . . . . 3 ft. 60 kr.

Toldv Ferencz. A magyar költészet története*az ős időktől Kisfaludy Sándorig.
Második javitott kiadás egy kötetben. Czimképpel (XVI. és 476 lap, 8-rét füzve
2 ft., diszkötésben • • . . ' •
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A nyári idényre
következö czikkek dus választékát ajánlják

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

ránzók részére.Fagylalt-készítő gépek,
Az uj medenczu-aiaku gépekkel, melyek minden eddig megjelent gépeknél jobbak, 10

percz alatt, oly iagjUHot készíthetni, mely készités közben a gépben alkalmazott készülék
által folyvást kevertetvén, finomságára nézve kivánni valót ínem hagy, igen disies meden-
czéjök pedig külön bor és pezagö behütéaére is használható; egy itcze fagylaltra Talók da-
rabja 14 ft 50 kr. Két itczének 18 ft 50 kr. Egy kis könyvecske, mely nem csak a gép
használatának körülményes leirását, hanem a különféle fagylaltnemek készítéséhez való utasi-
tást is tartalmazza, m nden géphez mellékeltetik 8 kivánatra külön is elküldetik.

Henger-alaku gépek, darabja egy itczének 8 ft 80 kr. Két itczének 13 ft 50 kr.

Franc. szik(Soda)viz készítő gépek.
A Sodaviz mint igen kellemes, egészségi tekintetben előnyös ital, gyorsan általános

kodveltségre jutott Gépeink segitségével, követve » husználati utasitást, bárki csekély fa-
• ulság és költség mellett, maga készíthet kitünö, s ami a födolog, mindig friss Sodaviaet

A Sodaviz-gépeknek árai : 2 4 6 10 meszelyt tartalmazók
•;) frt 9.— 10.— 1 5 — 20.—

A szükséges porok kivánatra olcsón számitva küldetnek. Gépeink peiagőbor ea kü
önnemü limonádék készitéséhez is alkalmasak. <

Angol patent kerti-fecskendők,
melyek egy rngany (caoutchouc) csöból állanak, melynek alsó vége bármilyen vizzel te!t
edénybe állittatik, mig a cső felső végén alkalmazott, felette szilárd s bárki által könnyü-
séggel kezelhető órcz-feeskendő, esö alakjában vagy ec;y egyes erős sugárban, meglepu
tiiviilságra vagy magasságra szökteti a vizet, — s ennél fogva a háznál, a kertben, kerti
házakban, sőt tűzveszély alkalmával nagy előnynyel használhatók. Kí-ebbek darabja 10 frt

80 kr, n»gyobbak 14 frt, nagyok 17 frt.
F" Nyári legyezők, felette dus változatosság-\0&~ Sodrony étek-fedők 7-12" 35, 40, so.
ban, fából készültek, battist és selyemrészek-, >i(>, 70, 80 kr.
kel, festvényekkel diszitve, 'óstzerakhatók db. $£~~ Hütö-medenczek 2.50—5 ftig.
25krtól kezdve 10 ftig darabja. '$&~ Kerti gyertyatartók üveg-fedőkkel gyei
W" Nap- es en totlt Cas-emyők , a legujabb, tyúknak 1 ft, petróleumnak 1 ft 70 kr dl>ja
dkainak és legválogatottabb izlések megfe^^^. y , é 8 a j t t á n y é r o k üveg-fedővel 1.60-
lelő, valamint jutányos ölcsó nemekben ts 1 ftfg fr ' J "J

ár f oN4ők' \§/G~ Nap-ernyök urak részére 2,80—7 ftig. i
§0F" Esernyők, alpacca és legjobb selyem-szb'-\

vetekkel bevonva 3.75-10.50 krig, legjobb1

angol 12 bordds ernyők 12 ft. \
ífW Rugany eső-öltönyök, ujakkal és fejfe-

dővel naqyságuk- és minőséqükhöz képest 10 ___ .
/ífo'í 19 ft 50 krig. Kocsizo és lovagló köpe-\MtT Habvero-gepek 1.80-2.90 krig.

Saláta-készletek fából és szaruból 30 h
1 ft 50 krig.
Eczet- és olajtartók 1—15 ftig.
Viz pohártartók 65krtóll—3.50—15ftig.
Pezsgőt fagygyasztó-gépek 15 ft.

nyék, fejfedővel 15—19 ftig. Elegáns
irni öltönyök 17—20 ftig.

Sétabofok, gyermekek és fiuk számára
15—60 kng, természetes fa-botok 25—80 krig,

finom nemüek, igen elegánsak 1—8 ftig, do-
hányzó- (csibúk) botok 2.50—10.50 krig, tö-
rő*- vagy stilétes-botok 2.50—12 ftig. !

Lovagló-szerek, disznóbőr angol nyergeki
lá—35 ftig, mindennemü kantárok, zablák,\
kengyelvasak , izzasztók , lovagló sarkantyúk,
ostorok, agarászó ostorok stb. stb.

Asztali és uzsonna-készletek, kávé- ''
víz-tálcák, evő- és kávés-kanalak, kenyérko-
sarak, gyufatartók és egyéb kdaéhekak és
vendéglők berendezésé/tez szükséges czikkek
készletben tartatnak.

Virág-asztalkák 6—25 ftig.
_ Függő virágkosarak ablakok számár,
1.50—6 ftig.

Madár-kalitkák felfüggeszthetök és a*::
tálkákon 1.80—21 ftig.

Plaid-szijjak gyermekek és nagyok szá-'jj/f Utazó-szerek, nevezetesen: mindennen
ciíra, váltba akaszthatok is 40 krtól 2 ftig.

&~ Angol szivartárak 25—75 dbnak, váltba
fvqgeszlhe.tők 3.30—9 ftig.

Fürdő-szerek: fürdő-táskák, fürdő- és
toilette-sdvacsok, szwacstartók, dörzsölő-ke-

fék, keztyük ét kendők, uszó-fejkötök, sapkák,
övek stb.

vászon-, bőr- és fa-öndök, vállbaakaszihat'/
és kézi útitáskák, üresek és berendezetlek, be
rendezett uti szekrénykék és tekercsek, női <v
uri kalap-dobozok sat., felette dus választék-
ban tartatnak készletben, melyekről kivánni- j
ra szivesen szolgálunk fjíf^ rajzokkal
ellátott árjegyzékkel.

M il 1 a t t a t á s u l .
Flobert-féle CZéipiSZtolyok és puskák nem

durranván szobában mint szabadban, sokmu-\
latsággal párosult gi/akorlathoz a czéllövé-\
szeiben igen ajáttlandók. Pistolyok 9 fttól 13
ft 50 krig, pinkák 19—20 ftig, késs (ölté-
nyék száza 85 kr.

Czeltablak ezekhez, kiugró bohoczczal e*
elsülő mocsárral dbja 9 ft 80 kr. '

Halászó-botok 'kivonhatok 1-16 ftig.
Kész halhorgok 12-50 krig.

B Ruaany labdák és ;baionok, színesek és
szürkék, minden nagyságúak 10 krltól 2 ftig.

Melodion Sipládák harmonium hangokkal, |
táncz és egyéb zenedarabokat játszók, gyerm
keknek szabadban igen sok mulatságot sze-1
reznek, egyszerüek 4 darabbal 9 ft, 6 dbbal j
15 ft, 5 darabbal és eontrabassal 16 ft.

Papir léghajók, borszeszszel használható
•rtól 1 ft 60 krig.
Crpquet-játékok gyermekek számára 1 fi |

krtól 3 ftig, megnőtték számára 6 ft.
„ Volans, karika-játékok, lepkehálók, bota-
nizáló szelenczék stb.

8 ^ * SflF* A jelenleg oly olcsó postai fuvarbér lehetségessé tevén a kivánt tárqyakat g y o l
san csekély költség és utánvét mellett elküldhetni, igyekezetünk oda irányul a belénk helye-
zett bizalmat a hozzánk érkező rendelmények, gyors és pontos eszközlése által megérdemelni,
kérvén az árak körülbelüli meghatározását. Meg nem felelő tárgyak visszavétetnek, i m

Rendkivüli előfizetés

Politikai Újdonságok
^há öt hvagy öt havi folyamára.

Napról-napra érdekfeszitőbbé váló háborúi hirek a hirlapolvasó-
közönség tömeges szaporodását idézvén elő, a „Politikai Újdonságok"
juliusi számai a folyvást érkező előfizetések által teljesen kifogytak.
Szükségesnek láttuk annálfogva augusztus elejétől kezdve rendki-
vüli előfizetést nyitni.

Megjegyezzük, hogy a „Vasárnapi Ujság" is minden számában
ad a háborura vonatkozó közloményeket, érdekes képekkel, pl. had-
vezérek életrajzait s arczképeit, csatarajzokat, stb.

Mindkét laphoz csatatérképek is lesznek mellékelve.

Előfizetési feltételek augusztus 1-jétölkezdve:
1. Csupán a Politikai Újdonságok:

Három hónapra (augusztus—október) 1 ft. 25 kr.
ö t hónapra (augusztus—deczember) 2 „ 10 „
2. A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok test-

vérlapok együtt:
Három hónapra (augusztus — október) 2 ft. 50 kr.
ö t hónapra (augusztus — deczember) , 4 20

A Vasárnapi Ujságból még nehány teljesszánm pél-
dány julius l-töl kezdve is kapható.

ÜW* A pénzek bérnientes küldése kéretik.
A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok

— 3) kiadó-hivatala Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.

Gazdasági könyvek,
melyek Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egye-
tem-uteza 4-dik szám) megjelentek és minden hiteles könyvárusnál

kaphatók:

Bartosságh, Joseph v. Der Scháferei-Verwalter.
Erinnerungen für die bei Schafereien angestellten Unterbeamten. Aus viel-
jahrig praktischen Verwaltungs-Erfahrungen zusammen^eordnet und ver-
kündet. Zweite Ausgabe. (126 S. gr. 8.) Geh. 1 fl.

Böhm, Karl. hochgráfl. Erdödy'scher Thier-
arzt. Dör homöopatiache Thierarzt, oder Darstellung derwichtigeren Krank-
heiten der Pferde, Kinder, Schafe, Schweine und Hunde, derén Ursachen,
Erkennung und Heilung nach homöopathischen Grundsatzen. Zweite Auflaee
(540 S. 8.) Steif geb. 2 &

B

Hieraus sind einzeln zu haben:

Der homóopathische Pferdearzt. Eine Darstel-
lung der wesentliehen Erfordernisse für Gesunderhaltung des Pferdes, sowie
der Grundsátze und Lehren der Homöopathie mit ausführlieher Angabe ihres
Verfahrens zu Heilung der Krankheiten des Pferdes. (266 S. 8.) In üm-
schlag geb. 1 fl. 50 kr.

Der homóopathische Bindvieharzt, oder Dar-
stellung der wichtigeren Krankheiten des Kindviehes, derén Ursachen, Er-
kennung und Heilung naeh horoöopathischen Grundsatzen. (147 Seiten 8.)
Gehcftet go kr.

Der homóopathische Schafarzt, oder Darstel-
lung der wichtigeren Krankheiten der Schafe, derén ursachen. Erkennung
und Heilung nach homöopathischen Grundsatzen. (98 S. 8.) Geh. 80 kr.

Hüppmann, Anton. Allgemein gepriiftes Pester
Koclibnch, oder die Kochkunst für kleine herrschaftliche und bürgerliche
Haushaltimgen nach den bestén deutschen,ungarischen und französischenMe-
thoden. Enthaltend: Gründliche und vieljahrig erprobte Anweisungen zur Be-
reitung allermöglichenSpeisen und Gerichte für das einfache Bedürfniss des
Tages sowohl, als auch für ausserordentliche Mahlzeiten und Festlichkeiten,
Balle. Soirée's u. s. w. Nebst einer Anweisung zur Zubereitung der vorzüglich-
sten Theebackerein. Siebente vermehrte Auflage. (.SI 2 S. 8.) Steif geb. 1 fl.

Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-ik sz.) megje-
lent és minden könyvárusnál kapható:

TÖRVÉNYJAVASLATOK.
I. Az elsőfolyamodási biróságok rendezéséről. (A királyi törvény-

székek és járásbíróságok jegyzékével,)
lI. A birósági végrehajtókról-

III. A királyi ügyészség szervezéséről.
IV. A békebirőságokról.
V. Az állaintisztviselők nyugdíjazásáról, valamint azok özvegyei-

nek és árváinak ellátásáról.
Külön lenyomat a „Jogtudományi Ko*zlöiiy"-ből.

(Nyolcza<Jrét 117 lap) füzve ára 70 kr.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (ogyetem-utcza 4-ik
szám) megjolent és minden könyvkereskedésben kapható:

Vándorlásaim és élményeim

PERSIABAIV.
Irta

VÁMBÉRY ARMIN.
fekete és 2 szinezeít fanietezvénynyel.)

Nagy 8-rét (X. és 899 lap), füzve 3 ft. 50 kr.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Tizenhetedik évfolyam.

Pest, augusztus 21-én 1870.

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok egyfltt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
* Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

^ p Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott, petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásn&l 10 krajezárba; háromszor- vagy
többszöri igtatásn&l csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Brcsben: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein é» Vogler, Wollzeile Nro. 9. —
Bélyeg-dij, kölön minden igtatás után 30 ujkrajezár.

A hadvezér a legnagyobb földi hatalom.
Szerepe a legnagyszerűbb, mely földi ha-
landónak juthat, meglehetősen hasonló a
mennykövező Zeuszéhoz, ki szemöldei moz-
gatásával egybegyüjti a vészterhes felhőket,
hogy villámokat szórjon a megrémült vi-
lágra.

Azért igen ritkán jut el e magas állásra
oly ember, ki — mint Bazaine — nem feje-
delmi, még nem is nemesi, hanem épenség-
gel egyszerü polgári családból származott.
A királyok és császárok, ha csak lóra ülni
képesek, igen tetszenek maguknak a hadve-
zéri állásban. Ez mostanában
nem is oly koczkáztató foglal-
kozás, mint hajdan. Csak az
kell hozzá; hogy az illető feje-
delemnek jobb táborkari fő-
nöke legyen, mint az ellenfél-
nek, mert a meddig a sereg
győz, addig a fejedelmi had-
vezér sans géné rakja zsebre a
babérokat. Addig a fejedelem
mindig nagy hadvezér, ha egész
világ tudja is, hogy a terveket
más készitette. Hanem ha meg-
verik, már ekkor még egy
fejedelem sem oly absolut ha-
talom, hogy a fővezérségtől
vissza ne lépettetnék.

Egy ily császári vereség-
nek köszöni Bazaine tábornagy
is, hogy a franczia hadsereg
fővezérévé lett, oly pillanatban
s oly előzmények után, melyek
szerfölött kedvezők arra, hogy
föladatát rendkivül nehéznek,
talán példátlanul fontosnak s
nagyszerűnek tüntessék föl.
Messze kell visszamennünk a
világtörténelemben, mig egy
oly nagy horderejü történeti
mozamhoz érünk, mint a mely-
nek eldöntése jelenleg a fran-
czia fővezér tehetségétől és —
szerencséjétől függ.

A fővezérekre nézve álta-
lán inkább szerencsés körül-
mény az, ha elődeik vereségeket szenved-
tek, s az ellenség nemcsak (számra) erő-
sebbnek, de vezérletében is genialisabbnak
mutatkozott. Veszteség esetében ugyanis
nem éri oly nagy és lesujtó kárhoztatás,

B a z a i n e A c h i l l .
miután a közönség belátta, hogy a föladat
szerfölött nehéz, s talán már helyrehozhat-
lanul el volt rontva az elődök által. Ellen-
ben ha győz, érdeme s diadalának értéke
annál nagyobbra becsültetik.

Ha a franczia hadsereg mindjárt a had-
járat kezdetén megszalasztja a poroszokat,
a világ egy jót nevet, s az egészet valami
természetes dolognak tartja. A világ meg-
szokta a franczia katonát vitézebbnek tartani
a németnél, és az valóban sokkal vitézebb
jelenleg is, a mi a Mac Mahon csatájából is
ujolag fényesen bebizonyult. A wörthi csa-

BAZAI NE ACHILL.

tát dicsteljes vereségnek lehet nevezni, s
annak szégyene — ba Mac Mahon nem pa-
rancs ellenére, hanem kényszerülve fogadta
el a csatát — a franczia fővezérletet érheti
csupán, melynek föladata ugy osztani el az

erőket, hogy az ellenség sehol túlerővel meg
ne lephessen egyes hadtesteket.

A körülmény, hogy Mac Mahon hadteste
parancsnokságában megmaradt, ellenben a
császár-fővezér visszahivása a kamarában is
megpendült. Leboeuf a táborkari főnök pe-
dig egyenesen elmozdittatott, arra mutat,
hogy az eddigi gonosz kezdet büne valószi-
nüleg a fővezérletet terheli.

Az eddigi hadi események tehát a vilá-
got, mely szinte szokva volt a franczia
tábornokokat tartani legjobbaknak, azon
tanúsággal lepték meg, hogy a porosz tá-

borkar nem csupán az osztrák-
nál, de — legalább e pilla-
natban — a francziákénál is
kitünöbb. És végig hangzott
a kiáltás Francziaországban:
egy országot, egy világot, egy
lángeszü hadvezérért!

A diadalokhoz szokott fran-
czia önérzeten ily égető seb
még nem volt ütve soha. Meg-
veretni azon német faj által,
melyen azelőtt játszva, köny-
nyen aratta a diadalt, melyet
lenézett, megvetett, kigúnyolt I
És minden jel arra mutat,
hogy nem vitézség, nem is a
nagyobb szám, de egy geniali-
sabb vezérlet szerzi a porosz-
nak e roppant előnyöket.

íly körülmények közt a
franczia hadsereg fővezérle-
tére hivatni, oly nagyszerü
történeti mozam, mely egy I.
Napoleon csontjait is megmoz-
gathatja a rokkantak palotá-
jának sirboltjában.

A szerencse nagy tényező
a hadvezérek működésében,
és ha az uj franczia fővezér-
nek föladata megoldásában is
oly mérvben kedvez a szeren-
cse, mint a nagyszerü alkalom
előkészítésében, — ekkor egy
döntő-csata napján a világtör-
ténelem legnaffvobb alakjai

közé emelkedhetik.
A mi a képességet illeti, azt még ellen-

ségei, a németek sem tagadják meg töle,
kik jellemét a legrutabb színekben tüntetik
elő. Egész életét a csatatereken töltötte,

34-ik szám.


