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Oskola
gyermekek számára ajánl

Henry-Rifle.

Takáts! A.

Amerikai Mtultöltő ismétlő-fegyver.

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

A vadászat és fegyver-kedvelők

Chifton ingeket:
6 éves 1 ft. 10 kr., 10 éves 1 ft. 20 kr.
12 éves 1 ft. SO kr.

Szines ingeket:
6 év£s 1 ft. 20 kr., 10 éves 1 ft. 85 kr.,
12 éves 1 f't/50 kr.

Vászon ingeket:
fi éves 1 ft. 85 kr., 10 éves 1 ft. 50 kr.,
12 éves 1 ft. 80 kr.

Gatyákat:
6 éves 1 ft. 10 kr., 8 éves 1 ft. 15 kr.,
10 éves 1 ft. SO kr., 12 éves 1 ft.
40 kr., 14 éves 1 ft. 50 kr.
887

ínyeimét bátorkodunk an egyenesen Amerikából áthozott, fentebbi rajz szerinti hátultöltő ismétlő-fegyverre Tüzetni. A
sö alatti f-el i)iejfJegx»ett lö.tö-vesszn alaku üres aczél esö, » g nyilason keresztül Irt kész töltéi.ynjel töltetik meg,

mely az „t" a<zó~ fogantyú csakis két tempója által összesen egy fél percz alatt süthető el. A fegyver hr.ssza 42hüteíjk,

sulva 7 l , s font, beás > szerkezete eh usztthat an 3 könnyen kezelhető, külsö kiállítása Hnom izlés mellett egyszerü, s
9L.Ő lépésre be levén lőve medre, vaddisznó , szarTas, túzok, daru s eiryéb fő- és szárnyns vadak vadászatára, kü 5n8sen peJisr nint rédfegyver, utközben ás a háznál minden szakértőt meglepő, kitünö suerkezeta végett ig. n ajánlható.
Ara minden kellékekkel együtt 125 trt ezüst pénzben vagy bankjegyben a napi árfolyam szerint, vörös róz tültéuyhüvelyeknek szaza '2 ft 40 kr. Rosíletes rajzára! és leírásával kívánatra bérmantesen .-zo'gálunk.

Ajánljuk továbbá efjyéb fegyvereink dus választékát.

Kétcsövü Lefaucheux-fegyver, i^Vontcsövü
Lefaucheus-revoivőr
sima ö lovetüek, egyszerü
yiiliuer V

ian- os ssinóros
.—, tinóm angol
Bk-csövekkel ft
115.—, Iü5.—,

damask-tsOvekkei fc 36—,40.—,45.—,
moiie, patkószeg, Bernard ea rózsa-da60.—,65—, 75 , 85.—, 9 5 . - , léO.—,
linóm Lancaster fegyverek ft 125—.

mozgással
sím* 6 lGvetüek, kettős mozgáa-

ft í o . — . —

Pest, szeptember 25-én 1870.

— :—

12.- 14.— 16-18

közópfínomak Tejessel . . .
15—16 Í9-20 %i—'24
finomak, Cham'ot, Arendt s más
legujabb szerkezetűek , finom
keményen forrasztott vascsövekkel ft lí) 50,
6.50, 17.50,
résésekkei *rany ése»üet ber»18.—, finom Ruban-csövekkel ft .0.—. 21.—, 215c, v-j.—,
kacial, szép agyakkal pontosan
V'2.J0, Ü4.— , finom zsini ros dtmask-csiivekkei ft 2;>.—,
be.öve, kiállításukhoz aránylag, ft 25—27 28—30 34—40
•_8—, SO.—, finom angol moire, patk' azeg, rizsa- ea Ber- líi és 12 löYetüek, díszesen kin».rd-dama8k-csövek!.el ft 35.—, 3ö.—, 4ií.—, -Jó.—, 50.—
áiliiva
ft —.— 39.— 45.—
KÓÍI vörösréz-toltények síá/.a
3.20 3.80
4 20
B
Revolver-táskák, minden nagyságúak, öv gyanánt felesatolhatók ft 2.—, -AáÜ, 3.—, 3.fO.
cjof-a k, kerülők, í*aiu-t°srők sat. számára, ráesővel, patent-r ffal, félig iiuyazra ft 6.50, 7.50, végig ágyazva ft 7.80,
y ', Rután csövekkel ft lü. - l . . — .
ncni i uir.'tnváii, mi»l*tsjá:gaí páro-u t gvakortatho/, a •
. i^M- fi
löv^szi-tpen aján sodi<k, kisebb pisitolvok tt !••.— , 13.")C
czéipi-ztoly^k íáM)—18 ftig, ezélpuakák 19—25 ftig, k •.-/.
> legkisebb védfe-yver 6 perez alatt hatszor elsüthető
töltényeknek síáza 6m/m 70 kr, 9m/m ft V.'i •. V»-im» 7m,m 7.50, 9m/m "12 ft, finomabbnemüek 12—lt> ftig
czé'táblák, kiugró hohóczeaal a elsülő mozsárral H 9.—

Kétcsövü percusslós-fegyverek

(1—8)

Titkos

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy kórodában, mint magán gyakorlat folytán több éter betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkfll,
hogy a beteg hivatásában vagy életmódjában gátoltaínék. gyökeresen,
biztosan és gyorsan gyógyit

Med. dr. Helfer Vilmos

Pest, király-utcza 27. szám Medetz-házban, I-ső emelet, délelőtt 7—9-ig, délután 1—4 óráig.
SV~ Díjazott levelekre azonnal
válaszoltatík, 8 kívánatra a gyógyszerek is megküldenek.
870 (7 -12>

BekAIdetftt.

Zágráb.
Tek. Mitlbach gyógyszerész urnak.
Az öntől vett kitünö

Köszvényvászon

itt igen hathatós alkalmazást talál. Nemrég
Lazric határőrnek Resetareban is küldött ön
ily vászont, melynek használata után ő, ki
hat hónapon át csuzban sinlódött és majdnem
nyomorékká lett, teljesen kigyógyult. Épen
ma kerestettem meg e köszvény-vászon
(kapható Pesten, TÖRÖK József gyógyszertárában, király-utcza) megrendelésére
Legyen szives tehát e felette hasznos koszvény-vászonból 2 darabot czimem alatt
posta utánvétel mellett küldeni.
Tisztelettel
Antalak J.,
tanitó Crubicán.
883(4-4)
ü.p.Uj Gradiska.

Hetedik kiadás

(magyar nyelven negyedik).

A nemi élet

titkai s veszélyei.

Értekezések a nemzés és nemi betegségekről, az utóbbiak óv- és gyógymódjaival.
879 (5-12)
Függelékkel a bnjakóri ragályzásról
és Dr. Rodet, lyoni orvos

Favre

marok-revolverak,

Jóminőségü vadászszerek.

l<efaueheux-fegyvertöliónyek
Caliber
10
12
Mindennemü ;ókup<e>ok.
közönségesek ezre
lt 16
22
Lókupacstartók 30 krtól 3 ftig. Vadász 03 jelsipoU 10 kitöl
finomak
„
„ 22
28
1 ft 30 krig. Vadászköi tök 1 50—80 ftig. Va<!:ísz?zéT5ltő-kó»íületek Lefuuchcux-fegyverekhez ft 1.30, 1.80,
kek 3.50—9 ftig. Vadászkések 1—3 ftig. Gyufa artók
finomabbnemüek, valamint ezen fegyvernemhez szük85 krtól 2 ftig. Kutya-ostorok 60 krtól 3 ftig. Kutva
séges legujabb egyéb készületek dus válasitékban.
isinárok én vezetők 45 krtól 3 ftig, nyakraválók 120
Lefaucht-ui töltónytar'óií, övek és vadá'Ztáskak 4—5—6—
—3 ftig, tanitó-nyakravalisk 1.40—2 ftig. Feervverssá8 _ t u - 12—15 ftig.
kok 3.80 — N ftig, szekrények 1 és 2 fegyvernek 7 —
Vada?zt.í8kák, kisebbek és nagyobbak 3.50, 4.50, 6—8—
12 ftig. Különféle vadcs.'il.igatók.
10 12-15 fti.i.
O é l s z e r i tapló vadász-sipkák dbja 1 ft.
Löpor-tfilkök érezböl és asarüból 75 kitöl 4 ft 53 kríg.
Kimeritő rajzokkal ellátott árjegyzékekké!
i/ópor-tarak, elzárhatok 1—í> fontnak '2.50—6.50 krig.
kívánatra bermentesen szolgálunk.
Sflrót zncski k, kurtiik és válibafüggeszthetők 30 kr--5.50-ig.
„-^. Irásbeli mugr.
„ ndeéíek
- kü'önfis fig
-nyelemmel gyoraan eszközöltetnek. 'TB^

Minden tőlünk vett fegyyert, hogy ha az 3 hét lefolyta alatt változatlan tiszta karban állittatik vissza, mással csereiünk ki vagy esetlegesen annak értékét készpénzben teritjük meg.

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

878 (3—6)

HOFFMANN A

(15- 25)

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

Coelibátus

karlsbadi porczellán-raküra polgári házasság.
PESTEN,

bálvány-uteza, Mocsonyi-féle házban,
ajánlja

a nagyérdemű közönségnek gazdag raktárát,
mindennemü

Ára: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több
utánvétellel 40 krral több.
Megrendelhető szerzőtói következő
czim alatt:

élei-, kávé- és (hea-készleíeket

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

flV
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtat&snal 10 krajezárba; háromszor- vagy
többszöri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: OppeJik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Voglcr, Wollzeile Nro. 9. —
Bélyeg-dij, kfllön minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Flobertféle szoba-fegyverek,

porczellán-edényeket,

Dr. Biber V. P.

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
Citapán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft — Onpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

I

3*TEgycsövü percussiós-fegyverek

ragályelleni le^bizíosb óvszerérdi,

« fér6 és noi ivamerek boncztani ábráival.

Tizenhetedik évfolyam.

39-ik szám.

Tartalma:

.

°

I. A gazdasszony. Egyház-történeti
tanulmány.
II. Egynémely főtiszt, és nagyságos
agyvelónek sajnos aberrátiói «
polgári házasság dolgában. Tiszteletlen polemia.
Irta

PAPRAMORtíÓ

valamint

a „Barátfúlek" szerzője.
Nagy nyolczadik. — Ára 1 forint.

hat vagy tizenkét személyre

Magyarország képekben

a lególcsóbb gyári árakért.

Kitűnő főzó-edények cliaraott-földből.

Hooismertetó folyóirat.
Sterkeszti Nagy IHÜilÓS. Negyedrét
t. kötet 392 lap füzve . . . 4 ft.
II. „ 884 „
4 „

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

Gyula.

Végre valahára fordult a sors kereke, erőkifejtése, de a császárság bukása szülte got, és bármi gyönge is az még ma, de szülemelyről már-már azt kellé hinni, hogy — ezen, immár harmadik köztársaságot, de a tése természetesebbnek látszik, s nem lehetlen,
tán a deczemberi csíny bünkátyujába fagyva mely mégis, talán ép ez okból, állandóbb hogy ennélfogva életrevalóbb is. Mert soha
— örökre megállott, és már ezentul mindig lehet elődeinél, melyek, mint a csodaszülöt- még a személyes uralom veszélyessége és
csak a gonosz lesz felül, és a jó mindig alul! tek, fogakkal jöttek a világra, és a mégkárhozatossága eliszonyitóbb mérvben be
Valóban hosszas és kemény volt az a tél, harczképes monarchiával azonnal véres csa- nem bizonyult, mint ez alkalommal. Eddig
mely Európára az 1848-iki szabadságfa el- tába bocsátkoztak, és noha ök is erősek ugyanis a császárság mellett azon egy —
hervaszfása után következett. Dermesztő voltak, de a monarchia még erősebb volt, és téves érvet szokták fölhozni, hogy az, ha behatását jól ismerjük magunk is, mert hiszen végre is megtörte . . . mig jelenben az uj- lől elnyomja is a polgári szabadságot, de
nálunk még nehány fokkal hidegebb volt, szülött köztársaság csak gyönge síró cse- kifelé erőssé teszi a nemzeti védelmet. III. Namint bárhol egyebütt... és midőn pár évvel csemő, de a császárság meg hideg merev poleon nyomoruságos vége ezen egyetlen
ezelőtt engedni kezdett, és karjainkat szaba- halott, melyet semmi hatalom sem támaszt- érvet is örökre tönkre silányitotta. Mert a
don érezök, megdöbbenve tapasztaltuk, hogy hat föl többé, ha mindjárt milliónyi hadak- hősies szellemü franczia nemzetet külsö ellenséggel szemben soha ily
az annyira elzsibbadt, elerötlegyalázat még nem érte, mint
nedett, a megtorló sujtásra képa melybe a katonai erőre tátelenné vált, miszerint hosszu
maszkodó III. Napoleoni csáüdülésre van szükség, mig ez
szárság
döntötte! E keserü és
ismét visszanyeri régi erejét.
feledhetlen
gyászos leczkére
És elégedetlenkedni kezdénk
talán
épen
szüksége volt a
önmagunkkal, szégyenkezve,
franczia
nemzetnek,
hogy soha
hogy ennyire megpuhultunk,
többé
a
szabadság
utjáról le
midőn egyszerre előállott a
ne térjen, és meggyőződjék,
nagy példa, melynek szomoru
hogy erejét és európai vezéreredményei azon egyetlen viszerepének alapjait épen azon
gasztalást termettek számunkszabadsági és haladási eszmék
ra, hogy a megpróbáltatás keképezik, melyek számára egygyetlen két évtizedét mások —
felől világrészünk népeinek ronálunknál nagyobbak, s erőkonszenvét biztosítják, másfesebbeknek látszok — enyhébb
lől
a hódításra és nagyra vágyó
körülmények között még kefejedelmek
elé egy visszariasztó
vesebb szívóssággal állottak
„Mementó
mori"-t
kiáltanak!
ki, mint mi, kiket századok
A
jelen
franczia
köztársasanyara már — ugy látszik —
ság
tehát,
ha
nem
született
is
elrombolhatlanokká edzett, és
hiveinek
nagy
cselekvéséből,
a kik most, párhuzamba téve
és ha nem mutat is föl élén
magunkat a nagy nemzetekkel,
azonnal
nagy embereket, kik
némi önérzettel tekinthetünk
olykor épen nagyságukkal lővissza az elnyomatás romboló
nek szülő anyjukra nézve vehatásu évtizedeire, melyek
szélyesekké, — de vannak beugyan ádázul pusztitottak, de
csületes polgárai, kik a kitarmeg nem törtek bennünket...
tás,
elvhüség és rendületlenség
Ime a köztársaság napja
próbakövét
kiállották. És épen
fölkelt Francziaországban^ de
ezen
erények
azok, melyek a
mily különbség a jelenlegi, s
köztársaságok
életét bktosita 91-ki és 48-ki köztársaságok
ják,sokszor
jobban,mintatöbb„teli vérből" született tiszteF A V R E GYULA.
nyire önző, hiu hóditók. Sőt
let-, sőt félelem - parancsoló
bizton lehet remélni, hogy kanapjai között! Csak miután a
tonákat,
vezéreket
is kitünöbbeket fog szülni,
császárság napja, nem a vér, de a gyalázat kai rendelkezik, és habár annyiban szintén
számosabb,
jobban
szerelt hadsereget szervégtelen tengerébe lebukott, hogy onnan csodaszörnynek látszanék is, a mennyiben
vezni
a
köztársaság
becsületes és olcsó korsoha többé föl n e keljen, csillámlanak át az „szögletes fején" gömbölyü sisakot visei.
mánya,
mely
a
nemzetet
mindig jobban kéValóban, bármi nagy fájdalmak közt
átalános nemzeti g y á S z felhőin a félénk s
pes
egyesiteni,
mint
a
czinkos
koteriákra
erőtlen szabadság sugarai . . . Nem saját szülte is a szabadságanya az ifju köztársasá-
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Kebelemet méla, csendes
támaszkodó egyeduralom, mely a nemzet
Őszi
érzés hatja át,
legjellemesebb részét többnyire magától és
A
mint
egy-egy sárga lombot
a közszolgálattól távol szokta tartani.
Ejt elémbe a faág,
A szégyenteljesen kimúlt császárság
S míg o fájó csöndben lelkem
után a nemzeti hatalmat öröklött köztársaIston tudja hol bolyong,
ság egyelőre tehát csak a multból választKörülöttem a hegyek közt
Szüretelők zaja zsong.
hatta embereit, s míg a katonai parancsnokságot Trochura ruházta, politikai ügyeinek
Nagy-vidáman foly a munka, —
vezetésével Favre Gyulát bizta meg, ki
Gazdag a szem, leve bő,
hosszu életén át a szabadság elvének nemCzellájában a vén gazda
csak változatlan hive, de jó és rosz napokban
Régi edényt szed elő,
legszellemdúsabb védője is volt.
Szedegeti, válogatja
S ének zendül ajkiról,
Favre Gyula született 1809. márcz. 21-én
Szivéből a hála édes,
(tehát épen a tavasz kezdetének napján)
Nyugodalmas árja foly.
Lyonban, foglalkozására nézve kereskedő,
polgári családból, mely őt szigoru, tiszta
Boldog öreg, boldog népség,
erkölcsi nevelésben részesité. Jogi tanfoOh ti összes boldogok!
Mennyi érzést, hálát szól ma
lyamát 1830-ban bevégezve, részt vett az
Tiszta fényű arczotok!
épen akkor kitört juliusi forradalomban.
Míg a balga, a ki magát
Szülővárosában ügyvédi irodát nyitott s
Bölcsnek hívja botorul,
köztársasági érzelmeit leplezetlenül vallotta
A természet minden képén
a helyreállított királyság alatt is. Az 1835-ik
Elmerong és elborul.
évben Párisba költözött, ott az áprilisi vádNeki mindig nyugalom kell,
lottakat védelmezte a pairkamra elött, s
S azt keresi, a mi fáj —
azóta a párisi ügyvédi kar legnevezetesebb
S
míg vigad más, ő előtte
tagjai közé tartozott. Az 1848-ki februári
Ködös a szép őszi táj.
forradalomban a belügyminiszterium főtitS most, hogy az év bőségszarvát
kárává választatott, s átalános volt a hit,
Mosolyogva tárja ki,
hogy Ledru Rollint a radikál forradalmi
Meleg nyáron, zöld tavaszon
irányban ő erősítette meg, vagy épen ő teKalandoznak álmai.
relte abba. Öt tartották ama hírhedett kör— Megnyugodni, nem kutatni,
levél szerzőjének, mely a megyékbe korlátS azt élvezni, a mi van!
lan teljhatalommal kiküldött biztosoknak
Kisértsük meg! ha a próba
zsinórmértékül volt kiadva, miheztartásuk
Nem maradna annyiban.
végett, azotikép a köztársaság 16-ik rendele— Lám, szép az ősz, talán szebb is,
Mint a nyár s a kikelet,
tének, melynek tartalma és irálya az 1791-ki
S kinek gyümölcséből nem jut,
nagy forradaloméra emlékezteié. Mint a loiTanácsában részt vehet!
rei kerület képviselője tevékeny részt vett
az alkotmányoző gyülés munkálkodásában.
Kinek élte már nem adhat
A deczember 10-iki választás után pedig
Semmi szépet, semmi j í t ,
Napoleon Lajos elnök ellen mindegyre haElaludni, megpihonni
Az ilyennek ugy-e jobb ?
talmasabban nyilvánuló ellenzéket képezett.
S kikeletkor uj erővel —
A rhonei kerületből képviselőnek válasz— Ah e kényszerült vigasz! —
tatva, a demokrata párt egyik vezetője és
Mindig csak azt lesni — várni:
Ledru Rollinnak 1849. junius 13-án történt
Igaz-e, vagy nem igaz?
menekülése után a hegypárt szónokává lön.
Dömötör János.
Az 1851. deczember 2-ki államcsiny hat
évre eltávolította öt a politikai pályáról.
1858-ban Páris egyik kerülete a törvényVil;ínos, Szadova, Sedan.
hozó testületbe választotta, melyben 1864 óta
Mintegy két évtized óta harmadszor lepi
Lyon városát képviseli, és a hol ö azóta rendemeg a világot oly hadi tény, mely rendkisen minden fontosabb kérdésben szót emelt,
vüliségével az előtte fennálló katonai elmééveken át csupán ötödmagával képezvén elletet halomba döntve, egymást fölülmúlni
lenzéket III. Napoleon kormánya ellenében.
és mintegy igazolni látszott.
Favre kitünö szónok, teli tüzzel és életA magyar forradalmi hadak hősiességét
tel. Nem oly nagy hatásu, mint a nagy for- ép ugy elismerte és bámulta a világ, mint
radalmak szónokai, a minthogy kora és most a Bazaine seregének Metz körüli orosznemzedéke sem képes nagyobb fölindulá- lán küzdelmeit, de ép mint ma Sedan, oly
sokra. A kellem és csin sem legerősebb váratlan és hirtelen érkezett utána a világosi
oldala, s a lényében rejlő keménység és meglepetés.
egyenesség megfosztja szónoklatát ama bájMert a világosi fegyverletételt nem kütól, a mit a festészetben a szinek elevensé- lön , de az összes magyar honvéd seregét
gének nevezünk. De mindazáltal bámulatos egészben véve itélte meg és találta a világ
könnyüséggel, velősen s a legélesebb dialek- páratlan esetnek a hadviselések krónikáiban.
tikával beszél.
Az összes magyar honvéd haderő névA jelenlegi köztársasági ideiglenes kor- leges létszáma kétszázezer volt, a valóságban
mányban a külügyminiszteri tárczát kezeli, azonban 160,000 et soha sem haladott meg,
s e minőségében mintegy a kabinet fejének sőt a fegyverletétel idejében ennél már soklevén tekinthető, politikai pályája valószi- kal kevesebb lehete.
nüleg tetőpontját érte el, a melynek tartama
Hogy egy 160 ezernyi haderő „auf Gnade
s mikénti befejeződése az események további oder Ungnade" adja meg magát oly ellenfolyamától függ.
I — « J — s.
ségnek, melynek vérboszuját bizonyosnak
tarthatta, — ezt találta a világ sok ideig s
tán még ma is — menthetlennek.
Ös/J borongás.
Katonai körök csaknem egyhangu véle(1868.)
ménye volt mindez ideig, hogy nem létezhet
Még süt a nap s bárha gyengén,
oly aránytalan számbeli túlerő, melynek
De van mégis melege, —
ellenében egy százezernyi hadsereg, vagy
Lenn a völgyön köd borong bár,
ennél jóval kevesebbnek is, „kegyelemre"
Kék az isten szép ege,
megadása,
a katonai szempont elött igazolZöld a lomb is néhol-néhol,
ható
volna.
Ha mindenütt már nem is,
S a viz tükre mosolygónak
Az elfogulatlan világ közvéleménye az
Veti vissza képem' is.
volt, hogy a magyar seregnek igen is lehete
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kapitulálnia, sőt alapos hadtudósok itélete
szerint az erők roppant aránytalansága miatt kapitulálnia kellé — előbb-utóbb. De
nem „kegyelemre", hanem legalább is a véres börtönbüntetést kizáró föltételek mellett.
Erre 17 év mulva következett a szadovai
meglepetés, mely már sokkal váratlanabb,
és minden számítást nagyobb mérvben tulhaladó volt, mint a világosi. Annálinkább,
mert az osztrák hadsereg 1859-ben oly erősnek bizonyult a franczia ellenében, hogy
annak ugyszolván csak lépésről lépésre engedett, s csak egy hajszálon mult, hogy az
eldöntés sulyónja a franczia mérlegbe esett.
De Világos és Szadova, Szadova és Világos ! Mi ez mind a tenger sima arczához —
akarók mondani, a sedani kapituláczióhoz, s
átalán a franczia - porosz hadjárat eddigi
eredményeihez képest? A meglepetés ezuttal
már valóban széditő hatásu volt.
Ámulva keresi a világ ezen, magát a
győző legvérmesebb ábrándját is fölülmúló
eredmény okait, és önkéntelen egybehasonlitásokat tesz az előbbi hadi eseményekkel,
melyek főszereplői még épen életben vannak.
„Görgei igazolva van!" — kiált föl az
egyik Pesten, s — „Benedek igazolva van!"
szólamlik meg egy más hang Bécsben.
Az összehasonlitás annál természetesebb,
mert a három eset közt nem csupán katonai,
de politikai szorosabb kapocs is található.
Ugyanis a biblia nyelvén szólva, azt lehetne mondani, hogy Világos szülte Szadovát,
Szadova szülte Sedant. Természetesen nem
kizárólag, de egyéb okokkal összeölelkezve.
Valóban nagyszerü költöi igazságszolgáltatás, mely III. Napoleoni Sedannál elérte, ama bünéért, hogy 49-ben a reakczió
utjára térve, a magyar szabadságharczot elnyomni engedte, hogy ö rcaga később a
francziák és egész Európa szabadságát elnyomhassa!
Huszonegy év mulva ő maga kényszerült oly megadásra ,,auf Gnade oder Ungnade," melynek szégyenéhez képest a magyar, nemzeti szabadságharcz fegyverletétele csaknem dicsőségteljesnek mondható!
Mert a Világos és Sedan közötti rokonság még abban is nyilatkozik, hogy a megadás felelősségének csaknem egész terhe
nem a vitéz seregre, hanem egy személyre,
ott a fővezérre, itt a császárra sulyosodik.
Sem Görgei, sem III. Napoleon nem
emelhetik a vádat, hogy a nemzet, a hadsereg nem akart volna tovább, a végsőig küzdeni. Egyik sem folyamodott a nép átalános
fölfegyvérzéséhez: mindegyik a nemzeti akarat ellenére vitte seregét a német „kegyelemre," a föltétlen megadás kényszerűségéig.
Nemzete mindegyiket azonnal elitélte, a
bün egész sulyát az ök és környezetük nyakába vetve.
Csakhogy ha az egybehasonlitást tovább
fűzzük, ezen ponton tul az már nemcsak a
két sereg, de még főparancsnokaikra nézve
is oly különbségeket mutat föl, melyek a
sedani eseményt tüntetik föl aránytalanul
feketébb szinben, elannyira, hogy a világosi
esemény azzal szemben csaknem olyanná
válik, mint a mely, ugy anyagi, mint erkölcsi tényezők dolgában, párhuzamba is alig
tehető.
A mi a főparancsnokot illeti, roppant
különbséget találunk az erkölcsi indokok
között, melyek a két fővezért megadásra
birták. Hogy Görgeinél az erkölcsi indok mi
lehete, ez iránt a nézetek igen eltérők, s
mint bizonyosat csak annyit tudunk, hogy
gyávasággal és szennyes önérdekkel még
azok sem vádolják, kik legszigorubban itélik el öt.
III. Napoleonnal azonban egyebet, mint
gyávaságot tette föindokaul képzelni lehet-

És ha végre elgondoljuk, hogy a franczia Wimpffen tábornok ugyanis a gyalogságot Bazeillen. A megalázódás és gyávaság hasonló
fokát az összes világtörténelemben hasztalan egységes nemzet, melyet a világ majd egy les házainak belsejébe s a tüzérséget a falu egyes
pontjaira helyezé el. A kastélyban, mely erődkékeresnők. Csodálatos játéka a sorsnak, mely század óta „nagy"-nak nevez; — hogy a pen szolgált, a lakosság vonult meg, szintén csakét egymás után föltünt hasonló névben franczia hadseregnek oly közeli nagy em- tába ereszkedvén a bajorokkal, kik roppant vesztünteti föl a legnagyobb ellentétet: I. Napó- lékei vannak, melyek őt íöljogositák, hogy teségeket szenvedtek. A tengerészeti gyalogság
leonban a legnagyobb dicsőséget, III. Napó- a világ legbüszkébb katonája legyen, — itt roppant szolgálatot tett. Szigoru fegyelme, jd
leonban a legnagyobb gyalázatot, mintegy mig ellenben Ausztria hadseregének legény- czélzása, rettenthetlensége tetemeson fogyasztotta
büntetésül, miért merészelte ama nagy őst sége 1866-ban csekély kivétellel mind elé- a bajorok sorait, s bámulatra ragadta az ellenség
tábornokait. A bajorok egy pillanatig ingadozni
utánozni, oly nyomoru lélekkel, melyben gületlen s részint forradalmi hangulatú né- kezdtek és a 3 hadosztály, mely reggeli 4 óra óta
egy gályarabénál kevesebb önérzet lakozik. pek fiaiból állott, kik saját győzelmüket állott tüzben, Douzy felé kezdett visszavonulni;
Az egyik kétségbeejti a dicsvágyat, hogy nemzeti vereségnek tekintették volna — ugyane pillanatban a franczia csapatok centruma
valaha e magasságot elérhesse, a másik mindezt egybevetve, megállapíthatjuk, hogy igen erélyes támadó mozdulatot tett, hogy elkertűnődésbe ejti a lélekbúvárt az iránt, vajjon 1866-ban Szadovánál az osztrák had vezér- gessék állomásukról a szászokat, kik annyi kárt
miként lehetséges, hogy emberi lélek egy- lete inkább szellemi, de a franczia már szel- tettek a völgyben álló francziák közt. A kisérlet
borzasztó volt; a halmok, melyeknek tetején a
szerre olyan mélyen aláeshetik, a nélkül, lemi és erkölcsi kudarczot is vallott. Ha szász hadtest s a porosz testőrség tanyázott, szahogyha gyalázat undok posványa megfojtaná? valaha, ugy itt lett volna helye a keresztül- kadékosak voltak és telve erdőkkel. A francziákat
A mi magát a sedani sereget illeti, ennek törésnek a legnagyobb áldozatok árán is.
azonban mi sem tartóztatta fől; csodálatos vakmemegadása szorosabban a katonai szempont
Szadova még inkább csak nagy szeren- rőséggel rohantak a hegylejtőségnek. Másnap a
itélete alá esik, de annyit már most is ki- csétlenség, melynek mentségére sok körül- „Times" levelezője, áthaladván a csatatér ezen
mondhatunk, hogy a kényszerüség mérve ményt hozhatni föl, de a sedani kapitulá- részét, valóságos emberfeletti küzdelemnek nyoaligha lehete oly nagy, mint a világosi czió már letörülhetlen szégyenfoltot hagy mait látta.
Tizenegyre járt az óra ; egy múlékony remény
seregé, melynek a nemzeti küzdelem siker- fő és mellékszereplői, III. Napoleon és táborfentartá csapataink erélyét. Mint Waterloonál
rel tovább folytatására bizonynyal kevesebb nokai homlokán, — és a legifjabb franczia történt, ugy várták itt a Grouchyt. E kegyetlen
kilátása lehetett, mint Mac Mahon hadának. ivadéknak sok vérébe fog kerülni, mig hely- I-ső szeptember minden pillanatában azt képzelMagyar- és Erdélyországot 1849. augusztus rehozza a csorbát, melyet ezen, a történet- tük, hogy Bazaine meg fog érkezni, hogy ő majd
elején a tulszámu ellenség már valósággal benpáratlan megaláztatás a franczia katonai hátul esik a bajoroknak s meg fogja nyitni a
Metzbe vezető utat. Mások arra számítottak, hogy
elfoglalta, és abból már csak annyi volt a név hitelén ütött.
X
Vinoy jöhet Meziéres felől. Ezen illusiók azonban
magyaré, a mennyin a nemzeti hadsereg
nem tartottak sokáig: Moltke tábornok egy megállott, tehát ujabb segédhad szervezésére a
lepetést tartott fönn a francziák számára, de ez oly
kilátás elenyészett, mig Francziaországnak
hatással volt, mint midőnBlücher érkezett a waterA
sedani
csata.
alig egy tizedrészét szállotta meg a porosz
looi csatatérre. Felhasználván ugyanis a reggeli
(Egy franczia ezredes leirása.)
ködöt, a koronaherczeg, a nélkül, hogy tisztjeink
had a sedani megadáskor, melyre nézve
irányadó körülmény, hogy a nemzet még e
Wimpffen tábornok Algierból táviratilag által észrevétetett volna, Doncheryn alól átvonult
megadás után is folytatja önvédelmi harczát, rendeltetett haza az országba, hogy az 5-ik had- a Maason s gyors menetben sietett a magaslatokra,
melyek Sedantól balra a Maas mellett fekszenek.
tehát a győzelem kilátása nemhogy a meg- test éléro álljon. Oranból a legelső hajóval indult
Az ő megérkezésével itt teljesen körül volt véve
utnak
s
éjjel-nappal
utazván,
vasárnap,
aug.
28-án
adás előtt, de még utána sem veszettel végSedan s vele az alatta öszpontosult francziák is
kép, s csak e kilátás teljes hiánya menthetné reggel érkezett Párisba. Itt, majdnem egész napon bo voltak kerítve. Délben ezen ügyes, merész
át, Palikao tábornokkal tanácskozott s aztán gyornémileg a kegyelemre való megadást, oly san Charleville-be utazott el. A hadsereghez aug. hadmivelot teljesen sikerültnek volt mondható.
nagy számu seregnél, minő a sedani volt. 30-án érkezett; aug. 31-én részt vett a csatában.
Keletről nyugotra, a Sedant északról uraló
Lehet, hogy e sereg nem állott egészben oly Midőn szept. 1-én reggel a sereg főparancsnoksá- magaslatok tetejét az ellenség szakadatlan lánczobegyakorolt rendes csapatokból, mint a po- gát átvette, már nöm sok reményt táplált a győ- lata tartotta megszállva, erős tüzérség által támoroszoké. De a 49-i magyar honvédséghez zelem iránt, s már előrelátta a kapitulácziót, mely gattatva. Midőn tábornokaink a koronaherczeg
képest veteránok voltak! Mert Francziaor- este szükségessé lett s megütközött azon, hogy megérkezését e magaslatokon észrevették, rögtön
felfogták, hogy e fontos állásból minden áron ki
neve egy ily kudarczhoz csatoltassék.
szágnak századok óta van önálló és pedig
Mig Wimpffen tábornok ily keserü elmélke- kell szoritani. Floinggal szembon tehát, mely e
legkifejlettebb hadserege, mely egész Európa dések közt átvette a sereg parancsnokságát, a ba- részen fekszik, s mely mellett egy hasonnevü parendes hadseregeinek eredeti mintaképéül jorok felhasználva a zavart, melyet a franczia csa- tak foly, s mely szintén meg volt a németek által
szolgált. Mig ellenben a honvéd seregnek patok soraiban Mac Mahon megsebesülése oko- szállva, a francziák most több vértes századot álmég neve és vezénynyelve is merőben uj zott, s minek hire az egész hadseregbe elszárnyalt, litottak fel. A poroszok ezalatt áthaladva a patavolt, s a mi a gyakorlottságot illeti, a pusz- előrerohantak s elfoglalták Bazeilles helység kon, csatárlánczot képeztek. A csatározók nyitották meg a tüzelést, melyet a francziák igen heták fiai jó részt akkor láttak először hadse- határát.
Tartalékuk ogy része, mint mondják, a Maas vesen s ügyesen viszonoztak; a porosz katonák
reget, mikor már szemben álltak vele, mint
folyam balpartján állott, de a douzy-i kőhid s a egyre hullottak, de az elesettek helyeit megint
ellenséggel.
meziéres-metzi vaspályahid által közlekedésben ujabbak s ujabbak foglalták el. Most egyszerre
S a mi a tábornokokat illeti, a sedani állott az előcsapatokkal. A fentérintett hidak el vérteseink vágtattak elő s intéztek támadást a
floingi fensík ellen. A poroszok meg voltak le„ötven", midőn kegyelemre megadta magát, voltak ugyan készitve a légberöpitésre, de a visz- petve ezen támadás által s gyorsan vonultak
szavonulás sietségében elfeledték azokat fölvetni.
bizonyos volt abban, hogy e megadással éle- Fölhasználva ez alkalmat, a bajorok folyvást erős- vissza a helység házaiba; a kik a síkon maradtét biztositotta. A haza pedig még nem ve- bittettek ujabb osztályok által, melyek Douzynál tak, azokat a vértesek felkonczolták.
A fensík tehát el volt foglalva, de vérteseink
szett el, tehát volt miért életet áldozni. A keltek át a Chiors folyón s a főhadzöm segitsészerencsétlenségre
nem maradtak itt, hanem átgére
siettek.
A
bajorok
csakhamar
ujabb
támaszt
világosi kapitulálok ellenben, ha életüket
lépték a folyamot s a holység felé mentek, hol a
is
nyertek:
a
szászok
ugyanis
a
magaslatokról,
hol
akarják vele minden áron megmenteni, akkor
kertekben kezdtek harczolni, mi vesztükre vált.
épen bármit inkább kell vala cselekedniök, ezalatt felállittattak, golyókkal és kartácsokkal
A porosz gyalogság ujra elfoglalta a fensíkot.
kezdek lődözni a franczia csapatokat.
mint .,auf Gnade oder Ungnade" kapitulálVérteseink ismét nekik rohantak, s mielőtt
Még csak 9 órára járt az idő, a nap alig kez- ^
niok. Lehet, hogy jobbadán kissé optimisták dődött meg 3 a csata kimenetele máris alig hagyott még négyszögbe állhatták volna, sokat lekaszabolvoltak; mert ha, mint volt osztrák katonák, fenn kétséget. Ekkor történt, hogy némely lapok tak a csatározók közül. Ekkor azonban ujabb
a bécsi hatalomkezelőket jobban ismerik, szerint IIÍ- Napoleon egy hadoszloppal támadásra porosz csapatok léptek a csata-vonalba és sortüzzel
akkor bizonynyal kevesebb életkoczkáztatást indult, kijelentvén, hogy ceak mint közharczos ki- fogadták a nokik vágtató vérteseket. Alig képzelhetni borzasztóbbat, mint az erre következett
látnak abban, ha a 30 ezernyi haddal ma- ván részt venni a küzdelemben, s ezzel neki indult pusztitást vérteseink közt. A tér a szó szoros értela bajoroknak.
gukat keresztül vágni megkísérlik, mintha
D e a tüzérség, mely a tulsó oldal magasla- mében el volt boritva nyeritő, kapálódzó, párájufegyvereiket föltétlen lerakják.,,,,
.... tain állott,
a Sedantól Montmédybe vezető uton kat kilehollő lovak által, melyeknek rugdalódzásai
A sedani csatának pedig a szadovaival tul, borzasztó pusztitást okozott: a kartácsok s a közt az illető lovak gazdái feküdtek, vérükben
egybehasonlitása szintén az előbbit tünteti golyók csak ugy hullottak körülötte, ki még min- fetrengve.
A vértesek száma azonban alig apadt meg az
föl dicstelenebb szinben. A porosz túlerő dig .császár" volt. Egy kartács, mely oldalánál elsö osztályokban, midőn setét fergetegként ujabb
robbant szét, porral s füsttel fedte el. Táborkari
ugyan Szadovánál kisebb volt, de nem is tisztjei, kérték vonuljon vissza; ő engedett és 10 csapatok, ezuttal könnyü lovasok vágtattak elő.
semmisült meg az osztrák sereg, sem meg- óra felé Sedanba tért vissza, de nöm a montmé- Azonban ezek is csakhamar áldozataivá lettek a
adásra nem kényszerült. Sőt nehány nap dy-i, hanem a párisi kapun át, megkerülvén előbb porosz golyóknak, mire a németek a franczia
mulva már össze is szedte magát s ujra a várost. Más tanukszerint is Napoleon csakugyan gyalogságnak rohantak, mely őket erős tüzeléssel
szembeszállt az ellenséggel, holott már ta- el volt szánva feláldozni életét, melynek reá nézve fogadta.
Mindaddig, mig a küzdelem a porosz gyalogpasztalta, hogy feoyvere amannak roppant többé semmi becse nem volt. Egy izben a legszélsőbb
ság és lovasság között folyt, az előny a francziák
sorokba
akart
elővágtatni,
hol
a
kartács
és
előnyt ad, hogy az legalább hat sortüzet
itrailleuse-ök golyói legsűrűbben hullottak; részén volt. Midőn azonban a poroszok ágyúikat
adhatná, mig Ő csak egyet, mely körülmény a mi
de 200 méternyire e helytől megállt, hallgatott hozták elő, a francziák visszavonulni kénytelenitrendkivüli mérvben elkedvetlenitőleg hatott kiséretének tanácsára és kérelmére, megforditotta tottek.
volna bármely seregre, — mig ellenben a lovát ea Sedanba vágtatott vissza.
Délután két és fél órakor a porosz koronafranczia Chassepot és mitrailleuse kitünő
Miután I I I . Napoleon visszavonult, egy pil- herczeg, három és fél órai küzdelem után, ura
legyvereknek bizonyultak.
lanatig a szerencse csillaga felragyogni látszott. maradt a floingi fonsíknak, elfoglalta a garenei
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A Sedanban összegyűlt csapatok a csüggetegség látványát nyujtottak. Kimerülve az éhség
s fáradság által, bizalmatlansággal telve főnökeik
ügyetlensége miatt, hadiszerek nélkül, minden
ujabb erőfeszítéstől vonakodtak. Wimpffen tábornok könyörög nekik, hogy egy utolsó támadást
kisértsenek meg. „Éljen Francziaország!" —
kiáltja — „Előre!"; de csak kevés viszhangra
talált. Minden áron bizalmat akarván gerjeszteni,
azt kiáltá, hogy „Bazaine hátulról támadá meg a
poroszokat. Még lehetséges győzni! Vagy győzni
kell, vagy meghalni!" A trombiták mindenfelől
harsogtak. Nehány ezer elszánt ember összegyűlt
s a felvonó hidon kiindult a tábornokkal a városból. . . •

nelem kérlelhetlen logikája biztositott mindenkit
arról, hogy el fogja érni bűnhődését.
Gyilkolással kezdődött, népelnyomással folyt,
szökéssel végződött. Szept, hó első napjai végtelen sok tanuságot rejtenek magukban.. . .
A mult hó utolsó s szeptember első napja
nyomott vészjósló hangulatban találta Párist.
Még akkor mit sem tudtak arról a csapásról, mely
Sedannál érte a franczia nemzetet. De a balsejtelem ott volt a levegőben, s minden órában várni
lehetett a vihar kitörését.
Palikao a Napoleon-dynasztia^utolsó császárának utolsó minisztere utolsó napját is arra használta fel, hogy hazudságot mondjon a nemzet
szemébe. Nöm titkolhatta el ugyan a valót, de

Aköztársaságkihirdetése Párisban

szept. 4-én.

erdőt, s igy ura is lett azon állás kulcsának, melyen
át a franczia hadsereg visszavonult.
Ezután a poroszok csakhamar elfoglalták
Givonnet és Balant, mire a francziák, gyalog,
lovas, tüzér mind vadfutásnak eredtek. Az árkok,
hegyszakadások egészen megteltek a beleesett
lovasokkal, kik fölé aztán még az ágyuk is hömpölyögtek. Hogy a zavar teljes legyen, a porosz
ágyuk ujra előnyomultak, s irtóztató gyorsasággal
vétók bombáikat ez ember, állat- s anyagszer halmazba.
A bombák már a várost is elérték, az utczákon itt a puskaporszekerek nem mozoghattak egymástól. A császár ekkor lóra ült, s a Turenne-tér
felé vágtatott; utjában egy kartács a lova alá esett,

Parlamentair a sedani vár fokán. (Szept. 1. d. u.1/25 órakor.)

szétpattant s egy kiséretében levö tábornok lovát
megölte. Ekkor a csata már teljesen veszve volt.
•*" Sedanban Napoleon elnöklete alatt hadi tanács gyült egybe, mely a feladás föltételeit kezdte
vitatni; a várostanács azt kérte, hogy ne tétessék
ki hasztalanul a bombáztatás iszonyainak. Valamennyi jelenvolt tábornok meg volt győződve a
feladás szükségéről, két tábornokot kivéve, kik
azt javasolták, hogy nem kell feladni a sereget; e
két tábornok: Pel te és Bellemare.
E perczben Wimpffen tábornoknak valóságos
kétségbeesett pillanata volt s még ogy kisérletet
akart tenni, hogy kikerülje a szégyent, mely a
föladással a seregre háramlana.

Ez volt az utolsó sikertelen kisérlet.
Délután fél öt órakor egy trombitástól kisérve, parlamentair jelent meg fehér zászlóval a
sedani vár fokán. Az ágyuszó nemsokára elhallgatott. A harcznak vége volt.

igyekezett szépíteni azt, ez lévén az egyedüli ut,
a melyen még tán a roskadozó trónt egy uj államcsin segélyével fentartani lehetett volna.
A törvényhozó-test szombati ülésébon jelentést tett, mely szériát Bazaine sikertelen kísérletet
tett keresztül törni a porosz hadakon, visszavettetett Metzbe, s igy törekvése Mac Mahonnal
egyesülhetni, füstbe ment. Másrészről nagy ütközet
volt Meziéres és Sedan között, vereséggel veSzept. 4-ke Párisban.
gyes diadal. Mac Mahon beszoritá a poroszokat a
Mikor a görög mythologia szerint a bűnöket Maasba, de a túlerő elől kénytelen volt visszamegteremtették, Nemezis istenasszony minden vonulni. A helyzet nehéz. Do a kormány mindent
el fog követni a haza megmentésére. Kétszázezer
egyes bünnek ölébe tette a bünhödést.
A franczia császárság is bün volt. A törté- mozgó nemzetőr van fegyver alá szólítva, ezek
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megvédik a fővárost s a nemzet erőfeszítésének
A tötreg a Hotel de Ville felé áramlott. Csakhogy mindenekelőtt: meg kellett volna
sikerülni fog elűzni az ellenséget a hazai földről. Hivták Jules Favret, Gambettát, Rochefortot.
érkezni a holdba, barátim!
A törvényhozó kamra belátta, hogy a miVégre megjelont az épület tornáczán GamEz ellen aztán semmit sem lehetett
niszter csak egy részét mondta el a valóságnak. botta, kezében egy ivvel, mire a tömeg rögtön
Minden kebel elszorult arra a gondolatra, hogy mi elcsendesedett s félbeszakítás nélkül hallgatá végig mondani.
lehet az, a mit elhallgatott!
— Atalában, — mondá Nicholl, — a
a következő kiáltványt:
A legközelebbi gyülés éjfélre határoztatott,
hold emez oldalával (a földön láthatlannal
„Páris polgárai!
de csak egy órakor nyilt meg. Az egybegyült
t. i. a melynél épen jártak) sokkal mosto„A köztársaság kikiáltatott.
képviselők sápadt arczán valami megdöbbentő
,,Felkiáltás utján uj kormány neveztetett ki, a hábban bánt a természet, mint a tukóval.
kifejezés ült a lámpák halvány fényénél. Mindenki következő polgárokból: Emanuol Arago.Cremieaux,
Amannak mindig van világa; vagy a naptele volt várakozással.
Jules Favre, Jules Ferry, Gambetta, Garnier vagy a földvilág; holdtöltekor a napot látja
Az ülés megnyitása után Palikao felállt a Pagés, Glais-Bizoin, Pelletan, Picard, Rochefort,
s fürdik fényében; újságkor a földet, mely
szószékre s a képviselők elszorult mellől, elfojtott Jules Simon.
lélekzettel hallgattak a mázsás szavakat:
ugy
tünik fől neki, mint nekünk a tele hold,
„Trochu tábornok a nemzeti védőiem legfel„Bazaine marsall hadsoregével együtt körül sőbb katonai hatalmával ruháztatott fől, s a kor- csakhogy sokkal nagyobb és fényesebb! Ez
van kerítve Metzben.
a szegény, mostoha, láthatlan oldal, ha a
mán y elnökévé neveztetett ki.
„Mac Mahon hadserege kénytelen volt visz„A kormány nyugalomra inti a polgárokat. nap felé fordulhat jó; de aztán 15 napig telszavonulni részint Meziéresbe, részint Sedanba.
Ne feledje a nemzet, hogy az ellenség előtt áll.
jes éjszakája van: napot nem lát, mert attól
„Mac Mahon sulyosan megsebesült s kény„A kormány mindenekelőtt a nemzoti védelem épen elfordult, földet sem, mert azt soha
telon volt átengedni a főparancsnokságot Wim- kormánya lesz !"
sem láthat.
pffennek.
Határtalan volt a lelkesedés, melylyel a ki„Wimpffen tábornok a tulnyomó erő előtt áltvány fogadtatott. Egy nemzet kitörő öröme
— Képzeljétek, — kiáltá föl Ardán, —
kénytolen volt kapitulálni.
volt ez, mely megszabadult a lidércz husz évi nyo- ha a hold csak egyik felén a földnek volna
„40,000 franczia hadi fogoly esett a poroszok másától.
látható s a másikon sohasem; pl. ha Európa
kezébe.
A köztársaság feltámadt. Visszavivta jogait, soha sem láthatna holdat: nem elmenne-e
,, A császár elfogatott s átadta kardját a po- elűzte a zsarnokságot és szolgáit, s mindezt, mint
minden európai ember életében egyszer
rosz királynak."
Jules Favre a külügyminiszter mondá, a nélkül,
Soha még ily lesujtó szavak egy képviselő- hogy egy csöpp vért ontott, egyetlen egy polgárt Amerikába vagy Ausztráliába, csakhogy a
testület előtt nem mondattak. A teremben sir: szabadságától megfosztott volna.
hold felséges látományában részesülhessen !
csend támadt, s idő kellett rá, mig a consternált
Francziaországnak bizonyára legnagyobb Bizony, ha a holdnak emez oldalán lakói
gyülekezetből kiemelkedett Jules Favre, bátor,
vannak, azok el-elzarándokolnak, fogadom,
napja ez évi szept. 4-ke volt e században.
szilárd léptekkel haladt fől a szószék lépcsőin sott
a
másik oldalra, nem egyébért, hanem csak
minden indokolás nélkül leolvasá a következő
föld-látni is! Részemről, ha hold-lakónak
határozati javaslatot:
születtem volna, és ezen az oldalon: kiván„1., Bonaparte Lajos Napoleon és családja
Utazás a hold körül.
dorolnék s a tulsó oldalra költözném. Fény,
trónvesztettnek nyilvánittatik.
(Folytatás.)
,,2. A végrehajtó hatalom kezelésére egy
fény ! az nekem az élet!
bizottság neveztetik ki s felruháztatik mind azon
IX.
— Ha csak, — jegyzé meg Nicholl, —
.jogkörrel, moly szükségesnek látszik az invasió
A hosszu éj.
az egész levegő nem épen erre az oldalra
• visszaverésére s az idegenek kiűzésére.
„3. Trochu tábornok, mint Páris kormányA változás, a nappalnak éjre fordulása van szorulva, mely a földről láthatlan.
— Az már meggondolást érdemel
zója, a főváros védelmévol bizatik meg."
oly pillanatnyi hirtelenséggel történt, a hold
— S pedig nem lehetlen. A sürübb, suEz inditvány, mely máskor a császár mame- teljesen megvilágított tányéra oly egyszerre
lukjai közt a legnagyobb vihart idézte volna elő, t ü n t e l szemeik elől, mintha csak elfujta lyosabb elemek, tojásdad hegyben nyomula legmélyebb hallgatással fogadtatott.
tak a föld felé, s a levegő, mint higabb,.
'.
Másnap a lakosság egy kiáltványt olvasott a volna valaki.
könnyebb, a másik laposabb oldalra szorul.falakon, mely szerint egy hadsereget szerveznek
Künn az űrben s benn a löveg belsejében
'Páris falai közt, egy másikat a Loire-vonalon. E a legteljesebb sötétség uralkodott. Kényte- hatott. Ha e fölvétel alapos, akkor a hold
emez oldala minden látszó hátrányai mellett
.kiáltványt aláirta az egész miniszterium.
lenek voltak meggyujtani a gázt, hogy egy- is mégis az előnyösebbik. A levegővel viz,
A törvényhozó-test épülete sorkatonasággal,
mást is láthassák. De annak gyönge világa a vizzel tenyészet, a tenyészettel állati élet
csendőrökkel és városi rendőrcsapatokkal volt
körülvéve; a távoli városrészekben lázas csopor- a külsö éjbe nem hatott ki s ott setét ma- jár, s lehet, hogy mind ez, mi a földről látható
tosulások történtek s a forrongó tömegből ki-ki- radt minden, mint elöbb. Eltünt a föld, oldalon hiányzik, emezen megvan még!
eltünt a nap, eltünt a holdnak megvilágított
tört a kiáltás: „Vive la Republique!''
Ah, hogy minderről utasaink, a közvetEgy és egy negyed órakor megnyilt az ülés. oldala. Ök, lövegükkel a hold által vetett
len
szemléltet által meg nem győződhettek!
Kératry felállt s kérdőre vonta a miniszterelnököt, árnyék kúpjában, ugyszólva a hold háta
Hogy
ily közel hozzá, átláthatlan éj fedé el
miért vétette körül a törvényhozó-testület épüle- mögött találták magukat, mely tölök a napot
előlök
a hold eme rejtélyes oldalát!
tét katonasággal, holott a törvény értelmében a
nemzetőrség van hivatva a törvényhozó-test ta- és a földet egyszerre egészen eltakarta.
Minden ügyelmöket a csillagos égre kelnácskozási biztonsága felett őrködni.
A hold ez oldala, melyhez most értek, lett forditaniok, mely teljes pompájában
A miniszterelnök nehány szóval felolt s ja- soha sem látja a földet, mely felé mindig ragyogott felettök most is. A teljesen fekete
vaslatot terjesztett a kamra elé, hogy egy öt csak másik — s mindig ugyanegy felé van
tagból álló bizottságot. Öt magát novezzók ki fordítva. Ellenben a nap fénysugaraiban égre föltüzött fénypontokként égtek a csillagok, mintha át nem látszó fal megül, lyufőhelytnrtónak.
felváltva részesül a két oldal. Ha a földnek kakon pillantottak volna keresztül. Az ég
Favre követelte, hogy az ő éjjel tett inditváholdtölte látszik, mint most, akkor a föld egy tetemes részét nagy fekete karika fognya tárgyaltassék előbb.
felöli
oldal van a nap felöl is s általa meg- lalta el, melyen semmi sem látszott: — a hold.
Az ősz Thiers egy harmadik javaslatot adott
világítva.
De ha a földnek holdujsága van,
be, mely szerint válaszszon a kamra saját kebeléHa a boszuság, hogy épen czéljukat nem
ből kormányt, mely mihelyt lehet, atkotmányozó akkor emez oldalt süti a nap.
érhetek
el, nem keserítette volna szivöket,.
gyülést hivjon össze.
— Ezt tudva,— okoskodék Ardán Mihály, meg kellett volna vallaniok, hogy a csillagom
E három inditvány tárgyalására a képviselők
— jobb lett volna akkor jőnünk, mikor ujság s ég látása oly gyönyört nyujtott, minőben
visszavonultak az osztályokba.
nem
mikor holdtölte van!
Ezalatt odakünn tengerré nőtt a népáradat.
földi csillagász soha sem részesült még.
— S miért, barátom?
Egyre ujabb meg ujabb csapatok gyülekeztek a
Szemök az egész éggömböt befogta, a déli
többihez, polgárok, munkások, nemzetőrök, mozgó
— Csak azért, mert a hold amaz oldalát kereszttől az északi sarkcsillagig, s a Canoőrök, katonák, fegyveresen és fegyvertelenül hul- már a földről is ismerjük, ha nem láttuk is
pustól a Wégáig, melyek tizenkét ezer eszlámzottak a Concorde-téren s együtt éltették a
közelről, mint most, de a föld legkitünőbb tendő mulva a sarkcsillagok szerepét amaköztársaságod
„Fel a törvényhozó terembe!" kiáltá egy hang, távcsövei elég közel hozzák azt arra, hogy zoktól (anapéj-egyenlőségi pontok folytonos
mire a tömeg ellentállhatlanul hömpölygött a be- róla arány lagkielégitő térképek készüljenek. haladása — u. n. precessiója következtében)
taszitott ajtókon, s egy pillanat alatt tömve volt Ellenben a hold emez oldaláról legkisebb átveendik. A képzelődés eltévedt e fölséges
karzat, terem, képviselői padok, elnöki és jegyzői fogalmunk sincs; s most, midőn ily közel végetlenségben, melyből a csillagok szelid és
emelvények mind: „Éljon a köztársaság!" „ L e a járunk hozzá, a teljes sötétség miatt ép oly egyenlő világgal, lobogás nélkül (mit a fölcsászárral!" hangzott mindenfelől. Hiába kúérlé keveset látunk belőle, mint a mikor mi a
dön csak a légkörny okoz), mint mosolygó
meg Gambetta a csendet helyreállitani, hiába tünföldön s az tőlünk elfordulva volt.
szemek tekintettek a mindenség absolut
tek el, mint egy varázsütésre Palikao és társai, a
zaj nem akart szünni sehogy.
— De hisz akkor is, — ha ugyan jobban csendjében e kis uj csillagra, melyet emberi
Ekkor a baloldali képviselők összeszedték a holdba érkeznénk, mint most, — annak kezek löktek közéjök — a Columbiád lömagukat s átvonultak a Hotel de Viliébe, a vá- földfelé fordult oldalára kellene leesnünk; vegére!
rosházához. Ez az a hely, hol 1789 óta valameny- ott akkor éjt találnánk, s nem sokkal neheSokáig, néma bámulattal, feledve minnyi franczia köztársaság ideiglenes kormánya megzebb
volna
kiismerni
magunkat
egy
uj
vident,
merengtek utasaink e felséges látomáalakult.
lágban
éjjel,
mint
nappal.
Ott
megtelepedve
nyon.
Egy
kellemetlen s egyre türhetlenebbé
Ezzel a forradalom kitört. Végtelen volt a
majd
meglátogattuk
volna
alkalmas
időben
váló
érzés
riasztotta föl végre: a hideg. A.
lelkesedés mindenfelé, a polgárok és katonák egymás karjaiba borultak, s ugy éltették a köztár- emezt, a földnek láthatlan oldalát is, ha tet- nap megvonván tölök sugarait, a csillagközi
saságot.
szik épen olyankor, mikor a nap azt süti. ür enyhületlen hidegébe voltak kitaszítva.

Csütörtök, szept. 20. Dumouriez levelénak fölBármily nagyon kellett is gazdálkodniuk a zása. — Önkéntes hazafiui adományok tömegesen
olvastatása, kinek végro az ogyesülés Kellermangázzal, most lehetetlen volt azt kimélniök; folynak be.
Csütört'ó'c, szept. 6. Péthion, Páris polgár- nal teljesen sikerült, s ki épen készülő félben van
ha fényét nélkülözhették volna is, de melemesterejelenti, hogy a föváros nyugodt. A tábor- az ellenséget megrohanni. Elénk tetszés követi e
gét nem. A löveg ablakai, lehelletök s kigö nokok a határról igoajól szervezett ellenállásról tudósitást.
zölgésüktől minden perczben párával vonva értesitenek.
Péntek, szept. 21. A nemzetgyülés, mely 20-án
be s vastagon befagyva, ujra meg ujra isméPéntek, szept. 7. Dumourieztől egy levelet permanensnek nyilvánitá magát, a nemzeti kontelt dörzsölés által tisztultak csak meg.
olvasnak föl, melyben kéri, hogy hadsergét egé- ventet a Tuilleriákban megalakítjas ráruház min— Mily borzasztó hideg van oda künn! szitsék ki 35,000 emberre, mert nehány szükséges den hatalmat. Mihelyt magát szervezte, a nemzeti
helyőrség hátrahagyása által totemesen meggyen- Konvent Péthion elnöksége alatt és Callot d'Her— mondá Ardán. — Nem lehetne-e most meggült. Összeköttetésben állKellermannal.kiThion- bois javaslatára Francziaországban a királyságot
mérnünk ?
ville-ben van 8 a chalons-i utat fedezi. — Egy eltöröltnek nyilvánitja és a köztársaságot kiki— De épen most, vagy soha, — felelé Bar- követ tudatja, hogy a halottakat mindenütt kiássák áltja.
bicane. — De mikép kezdjüuk hozzá?
s az ólomkoporsókból golyókat öntenek.
Szombat, szept. 22. „A szabadság IV. évében
Szombat, szept. 8. önkéntes hadcsapatok de- és a köztársaság I. évéban."— A franczia köztár-- Könnyen. Kilökjük a hévmérőt, s az,
mint a többi tárgyak, szépen velünk jő. Egy filirozása, kik között 217 nőt fedeztek fól férfi- saság épen megalapitásakor kap tudósitást a
óra mulva kinyulok utána s beveszem ismét. ruhába öltözve, kik szintén a háboruba akartak Valmy melletti szerencsés győzelemről, melyet
monni.
Kellermann és Dumouriez vivtak ki. Az ellenség
— A kezeddel ? Nem jó volna. Irtóztató
Vasárnap, szept. 9. Harczi hirek fölölvasása. menekül a határokon tul. — Egész Francziaorégéshez hasonló fájdalmat ereznél, mintha Az ellenség Thionville-t és Metz-et fenyegeti. szágban leirhatatlan lelkesedés.
Tizenöt
fehér izzó vas sütné a karodat, — mert Ereje 56,000-re megy Verdunés Clermont között, nap mulva, miután Dumouriez az ellenséget a
mindegy, egyszerre rohamosan hagyja-e el 48,000-re Longwy mögött, 86,000-re a Breisgau- keleti határokon tul kergeté, az északi hadseregvagy érinti testünket a melegség, az érzés ban. E 190,000 ember ellon Francziaország Du- hoz ment, fölszabadította L'lle-t, Valenciennes-t,
egyforma, — és mikorra behúznád, kar mouriezt állitja ki 35,000 emberről s a Birontól Maubeuge-t az ostrom alól és okt. 5-én a jomappes-i fényes győzelem által az utolsó ellenséget
helyett egy eléktelenült, fagytól összezsugo- vezetett 7000 főnyi előőrsi csapattal; továbbá is kipusztitá Francziaország földéről....
Kellermann hadsergét Bar-le-Ducben, 16,000 emritott csutakot látnál. Nem ugy. Rövid zsi- berrel és egy előőrsi csapattal, moly Dillon paVajjon az 1792 és 1870 közötti hasonlóság
negre kötjük, hogy berántása gyorsan tör- rancsnoksága, alatt 7000 emberből áll, s végre mindeja tekintetben tökéletes lesz-e?!
ténhessék, ugy hajítjuk ki s vonjuk ismét Luckner hadsergét Chalons-ban 23 000 emberrel
vissza.
— összesen tehát 87,000 embert. Servan hadügyA kísérletre természetesen nem a közön- miniszter panaszkodik, hogy minduntalan tudósíKapitulácziók az uj korban.
séges használatban levö higanyos hévméröt tásokat követelnek tőle a hadseregről, holott meg
A sodani kapituláczió az uj korban csak anykellene gondolni, hogy az ilyon meggondolatlanul
választották, mert az már a 42° foknál, a közzétett részletek ártani fognak a haza érdekei- nyiban unikum, a mennyiben I. Ferencz franczia
higany megfagyása miatt, felmondja a szol- nek. A nemzetgyülés fölmenti őt a felvilágositások király óta sohasem fogtak el uralkodót egyenesen
gálatot. Barbicane Walferdin-féle hévmérö- adásának kötelezettsége alól.
a csatatéren. Tisztán katonai kapituliczió történt.
vel is ellátta volt az utra magát s most anHétfő, sz'pt.lO. KellermannakDumouriezzol Egy müncheni lap következőleg állitja Össze ezek
valószinüleg bekövetkozendő egyesülését a nem- sorát :
nak akarta hasznát venni.
1. Kapituláczió a Néwa mellett 1700-ban.
Az ablakon, bármi gyorsan történt is etgyülés közöl kilátásba helyezi, mi az ellenség
60,000 orosz megadja magát XII. Károly svéd
elől a Párisb i vezető utat el fogja zárni.
kinyitása s becsukása, borzasztó hideg toKedd, szept. ll. Versailles és Marly kasté- királynak.
l u l t b e egy másodpercz alatt. Félóra mulva lyainak vasát és ónját puska- és ágyúgolyók ön2. Pultawa mellett 1709. A pultawai csata
ismét bevették a hévméröt.
után a svéd soreg megmaradt része mogadja matésére fölhasználni elhatározzák.
140 fokot mutatott (Cels.) a fagypont
Szerda,, szept. 12. Elhatároztatok, hogy az gát az oroszoknak. XII. Károly megmenekül a
alatt. — A kisérlet tehát Pouilletnek adott olyan polgár szülői, ki magát a haza védelmezése csatából.
3. Töming mellett Schleswigben 1713. A svéd
igazat Fourier ellenében. Ennyi tehát a csil- alól kivonja, kötelo3ek két katona fölszerelési
sereg Stoenbock tábornok alatt leteszi a fegyvert
költségeit
kiállani
és
azoknak
naponként
20
sou
lagvilág hőmérséklete; ily borzalmas hideg
soldot fizetni. — A klastronaok vaskapuit és rá- az egyesült orosz-dán sereg előtt.
van tehát a hold felületének azon részén is,
4. Pirna mellett 1756. A bezárt szász sereg
3Sozatait egy rendelet értelmiben az önkéntesek
mely a naptól el van fordulva; s e rémitő számára lándzsáknak és dárdáinak dolgozzák fel. megadja magát Nagy Frigyes porosz királynak.
5. Maxen mellett 1760-ban. Fink porosz táhidegségü éj a holdban tizenöt napig tart! — Dumourieztől egy levelet olvasnak föl, mely szebornok
10,000 emberrel leteszi a fegyvert az osz(Folyt, követk.)
rint a baricourti ellenséges tábor indulni készül.
Csütörtök, szept. 13. Péthion a főváros csön- trákok előtt. A lovasság keresztül vágja magát.
6. Yorktown mellett 1781-bon. Lord Cornwaldes magatartásáról tesz jelentést.
lis 8000 angollal az észak-amorikai sereg vezérének
Péntek,
szept.
14.
Merlin
de
Douai
és
Jean
Francziaország 1792-ben.
de Brie kormánybiztosok jelentését, kik a depar- Washingtonnak megadja magát.
7. Ulm mellett 180 ,-ben. Mack osztrák táFranczia lapok gyakran emlegetik a mostani tement-eket utazták be, tudomásul veszik. Jelenviszonyok szembetűnő^ hasonlatosságát az ország téseik a vidék hazafias magatartása és a hadse- borszernagy 32,000 emberrel megadja magát Na1792-ki viszonyaival. És valóban a dicső forradalmi regbe vetett határtalan bizalma mellett bizonyí- poleon-nak. A lovasság keresztül vágja magát.
8. Prenzlau mellett 1806 - ban. Hohenlohe
és a jelon válságos év eseményei s különösen a tanak. A válópereket szabályozó törvényt vitatják.
nemzetgyülés tárgyalásai a törvényhozó-testüle- A vitatkozást egy tudósitás szakítja félbe, mely herczeg porosz tábornok 24,000 emberrel leteszi a
téivel oly sok megfelelő vonást tüntetnek föl, szerint Kellermann tbk Saint-Dizierbe vonult visz- fegyvert Berthier és Murát franczia tábornokok
hogy az Assemblée nationale (nemzetgyülés) érte- sza, hogy Dumouriez mogverotése esetében, ki előtt.
9. Rathan (Lübeck) mellett 1806-ban. Blükezleteinek dióhéjba szoritott kivonata nem lesz három ponton támadtatott meg, Chalonst és Párist
fedezhesse.
chor porosz tábornok 12,000 emborrel megadja
talán érdektelen olvasóink előtt.
Szombat, szept. 15. Szorongó szivvel várják a macát B ;rnadotte franczia tábornagynak.
Hétfő, 1792. szept. 3. A belügyminiszter
10. Baylen mollett 1808-ban. Dupont franjelenti, hogy az ellenség Stenay-ban, Lille-ben, tudósításokat. Az ellenség, a mint láttzik, egyideSedan-ban, Montmédy-bon, Verdun-bon és Long- jüleg kettős mozdulatot szándékozik tenni észak czia tábornok 10,000 emberrel leteszi a fegyvert
wy-ban van. A hadügyminiszter (Servan) panasz- és kelet fölé, mert DoussinésDuham biztosok egy a Wellington alatt egyesült angol-spanyol sereg
kodik, hogy a nép felbujtogatására hamis hireket levele tudatja, hogy egy ellenséges hadsereg előtt.
11. Kulm mellett 1813-ban. Vandomme franterjesztőnek és azok meghazudtoláiát követeli a Maubeuge felé nyomul előre.
Vasárnap, szept. 16. Dumouriez ogy levele czia tábornagy 15,000 emberrel megadja magát az
gyűléstől. — Gensonné ajánlatára egy határozatot fogadnak el, melynek czélja az egyességet a tudatja, hogy ő a háromszoros megrohantatás- orosz császár és porosz királynak. A lovasság
J keresztül vágja magát.
polgárok között és a belbékét megerősíteni és nak szerencsésen ellontállott,, és az egyesülést
gy
12.
Világos
mellett 1849-ben Görgei magyar
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biztositani. Szigoru rendszabályokat alkalmaznak Kellermannal végro hajtotta; 22,000 emberrel
nn. mpil.t
azok ollen, kik pénzt osztogattak szét, hogy lázon- 61,000 poroszt vort vissza. Egy a fegyvertárak tábornok 23,000 emberrel leteszi a fegyvert az
oroszok előtt.
gásokat szítsanak.
mibenléte felől tett jelentés szerint 1792. aug. 1-én
13. Dél-Carolinában 1865-ben Johnstone ea
Kedd, szept. 4. Számtalan polgár, kik mind- 163,160 db. fegyver volt azokban.
Beauregard confoederalt tábornokok 30,000 emnyájan készek az ellenség ölébe menni, csapaHétfő, szept. 17. Roland miniszter értesiti a
tokban vonul el a nemzetgyülés eiőtt. — A főváros nemzetgyűlést, hogy a kincstár gyémántjait ellop- borrel megadják magukat Sherman tábornoknak.
14. Langensalza mellett 1866-ban. A hannovédelmére tábor fölállítása határoztatik el. Egy ták. — Dumouriez egy iratában tudatja, hogy
rendkivüli bizottmánynak kötelességévé teszik, most, miután Beurmonville alatt mintegy 10,000 í veri sereg 16 ezer emberrel a porosz Vogel v.
Falkenstein előtt leteszi a fegyvert.
hogy a végrehajtó hatalomtól tudósításokat szeembernyi erősítést nyert, jót áll a haza biztonsága
15. Sedan m illett. A franczia tartalék-hadrezzen, s azokat a nép között szorgalmatosán terjeszsze. Dumouriez tábornok egy levélben tudatja, felől. — Vorgniaud fölhivja a polgárokat, hogy serec Mac Mahon alatt 80,000 emberrel magadja
hogy a hadsereo- a szenvedett veroségok daczára Páris erőditési munkálataiban tömegesen vegye- magát a Vilmos porosz király fő vezérlete alatt
álló szövetséges német seregeknek. III. Napoleon
is igen lelkesült, és hogy a fóldnépe tömege- nek részt.
Kedd, szept. 18. A délre küldött kormány- császár fogságba esik.
sen kél fel; e g y n ő 4 O o poroszt mérgezett meg,
A kapitulácziók különfélejelentőségüek voltak.
mikor bort adott nekiek inni. Mindenünnen ön- biztosok jelentést tesznek külJetésökró'l. Mindenkéntos, tömeges fölfe^yverkezésekről érkeznek felé nawy a lelkesültség,do a fegyvertárak teljesen Kisebb jelentőségűek voltak az orosz, svéd, szász
ki-nerüttek, főképen Toulonban. Érdemteljes tisz- és porosz kapitulácziók, mert ezek után az illető
tudósitások.
°
tek alkalmazását kivánják, a kik a volt udvar háborúk még soká tovább folytak.
t n r w f r í * ' SZepU 5- A nemzetgyülés egy tagja tehetségtelen kedvenczei miatt egykor elmozditUgyan ez áll az első Napoleon korszakába
tuda.ja, hogy a határon a z o a tömény következ- tattak. °— Önkéntesek eldefilirozása, kik csakis
esett kapitulácziókról. A döntő csaták sokkal kéfra Czia
ké8z
énz
^ / " f e
?
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kivitelét megtiltja, lándzsákkal fölfegyverkezve a hareztérre indul- sőbb következtek csak be. A langensalzai kapituegy pénzkuldeményt zár alá vetettek. A vétkesek nak. Lábbelit követelnek. Megígérik, hogy utköz- lácziónak már nagyobb fontossága volt, mert &
íobe fognak lövetni. - I 8 m é t önkéntesek defiliro- ben faczipőket fognak kapni. Vive lapatrie!
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hannoveri királyság sorsa ott lőn eldöntve. Határozottan politikai fontossággal birnak a yorktowni, a világosi és a dél-carolinai kapitulácziók,
de ezek egyike sem éri el a sedani kapituláczió
fontosságát, ugy a foglyul esett sereg számára,
mint következményeire nézve. Politikai fontosságot Napoleon császár elfogatása kölcsönzött neki.

Egy mitrailleiise elfoglalása.
A weiszenburgi megrohanás után, midőn az
aránytalanul nagyobb német erő véres győzelmet
aratott Douai hadosztálya felett, Mac Mahon a
franczia sereg jobb szárnyával a Wörth melletti
magaslatokon foglalt állást, hrgy a német hadak
előhaladását megakadályozza. De alig két nap
mulva — aug. 6. — Mac Mahon hadteste is megveretett. Az egész hadtest szétszórásán kivül a
poroszok e napon temérdek foglyot és ágyút ejtenek hatalmukba. Ekkor foglaltatott el az olső
mitrailleuso is. A 82. számu hesseni ezred csak
ismételt rohamok, s azt védő kevés számu franczia

lezöje ugyanis azt irja, hogy egy orosz tiszt uj
puskaport talált föl, melynek hatása háromszor
nagyobb a közönséges lőporénál. A megtett kísérleteknél azonban kitünt, hogy hatását a jelenleg
használt kézifegyverek tartósan el nem viselhetik,
ágyukba ellenben, kivált a nehezekbe használható;
különben reménylik, hogy kézi fegyverekre való
alkalmazását is lehetővé fogják tenni. — Ugyane
levelező tudósít tovább egy föltalált uj mitrailleuse-ről, mely sokkal nagyobb előnyü, mint afrancziáké; ugyanis a tett kísérletnél 4 mitraillouse
egy percz alatt 960 lövést tött, melyekből 700
ölnyi távolságból 480 a czéltáblába ment; egy
kísérletnél 500 ölnyi távolságból 1/i percz alatt
880 lövés történt, melyek közül 483 talált; a harmadik kísérletnél 250 ölnyi távolságból a czéltábla
egészen szétforgácsoltatott.
** (Sajátságos tábori posta.) A Metz körüli
porosz táborból irják: Szept. 12-én egy kis léggömbét fogtak el embereink, mely körülbelül 3
láb magas s vizhatlan könnyü anyagból készült.
Következő mondat volt ráirva franczia nyelven:
„Ezen léggömb megtalálója kéretik, a benne levő

dekesebb osztályában voltak letéve, s ma is ott
vannak. Ezekről a kincsekről hirlelték, hogy a
mostani zavarok alkalmával elvesztek. E hir azonban alaptalannak bizonyult bo.
** (Az „Egyházi állam" városai) Az „Egyházi állam"-nak, melyet az olasz csapatok elfoglaltak, az utóbbi időben 723,000 lakosa volt. Róma
maga a mult évben 220,000 lakost számlált, ezek
között 6400 pap; Viterbo lakóinak száma 14,000,
Velletri-é 13,000, Civita-Vecchia-é 10,000.
•• (Pest statisztikájából.) A népszámlálás
adatai szerint a főváros lakosságában (vagyis
102,741 fi és 97,735 nőnemű egyén közt) százéves
csak egy férfi, de tizenegy nő van; száz évon fölül
pedig csak kettő, mind a kettő nő. Kilenczvenkilencz nincs se férfi, se nő. Kilenczven éves van 6
férfi, 13 nő; 91 éves 6 férfi, l l nő; 92 éves 2 férfi,
4 nő; 93 éves 1 férfi s 1 nő; 94 éves 1 férfi s 6 nő;
95 éves 1 férfi s 4 nő; 96 éves 2 férfi s 1 nő (ez
egy rovatban vannak kisebbségben); 97 és 98 évesek csupán nők vannak hárman-hárman. A műveltségi statisztika is kedvező a nőkre nézve, mert
több nő (84,881) tud irni és olvasni, mint férfi

Egy mitrailleuse elfoglalása a poroszok által a wörthi csatában.
csapat legyilkolása után keríthette kezei közé a
halálosztó fegyvert. Átalában a franczia katonák
Wörthnél nagy vitézséggel harczoltak, de végre
is legyőzettok az egy három elleni harczban.
A franczia sereg, mint utólag kiderült, a hadüzenet alkalmával nem volt harczkész állapotban,
mig Poroszország kitünő katonai szervezeténél
fogva már az első napokban roppant számu hadakkal jelenhetett mög a franczia határokon.
Mac Mahon Wörthnél 35,000 emberrel állott
szemben 140,000 ellenében, és serge az első csatában oly nagy veszteséget szenvedett, a melyet
nem volt többé ideje kipótolni, s a mely Wörthtől
— Sedanhoz vezotett.

Egyveleg.
•• (Szép kilátások a jövöre.) Az ujabb harczi
fegyverek hatása: Chassepot, Dreyse, a mitrailleuse-ök pusztításai még mindig bámulatot okoznak, s máris ujabb meglepetések vannak készülőben. A prágai „Narodni Listy" sz.-pétervári leve-

leveleket a legközelebbi postán föladni." A léggömb tehát levélposta volt, mely a teljesen körülkerített Metz várából jött s franczia terület
helyett német földre érkezett. A léggömb a boxbergi kerületi hivatalnak adatott át, mely azt a
hadügyminiszteriumhoz tette át. A levelek, melyek
benne voltak, s melyek a Moselletől Tauberig a
levegőn át tették meg az utat, mind magánlevelek.
** (Afranczia korona-gyémántok.) Francziaországban a korona kincseit 1791-ben számba vette
a constituantenak egy bizottmánya. E kincsek akkori becslés szerinti értékkel együtt a következők
voltak: 9574 gyémánt, 16.730,403 frankra becsülve. Ezekből a Regens nevü kő egymaga
12.000,000 frankra becsültetett. — 513 keletigyöngy, melyeknek ára 996,700 frank; 230rubint,
71 topáz, 150 smaragd, 134 zafir, 3 amethist, 8
8yriai karniol és 8 másféle szines kő, mindezeknek
összes értéke 360,604 frank. Ezenkívül, metszott
kövek, kristályok, melyek 5.834,490 frankra becsültettek. Az összes érték tett 23.922,197 frankot;
most azoban a mondott kincsek legalább is három
annyit érnek, mint 1791-ben. Louvre egyik logér-

(73,047); hanem azok közt meg, kik sem irni, sem
olvasni nem tudnak, az arány ez: 28,270 férfi és
43,247 nő. Pap van a fővárosban 139, közhivatalnok 1624, iró 151, művész (a ki t. i. annak tartja
magát) 777, ügyvéd 555, orvos 368, süket, vak,
néma, tébolyult összosen 1046, és pedig 543 férfi,
503 nő. A felekezetek közt van 2 quüker, 2 huszszita, 10 anglikán, 7 mohamedán és 6 vallásnélküli.
© (Zsidók üldözése három század elött.) Bornemisza Péter protestáns püspök egy 1578-ban
megjelent hittani művében elszomoritólag érdekes
képet nyujt a zsidók kényszer-öltözetéről, „melyben ők Olasz-, Német-, Magyar- Lengyel- és Törökországban mind ez mai napig (1578.) nagy
szégyennel, hurogatással és nyavalyával eszik kenyerÖket." Bornemisza szerint az ő korában Törökországban sárga patyolatot, Olaszországban
veros föveget kellett visolniök, Németországban
pedig keresztet kellett ruhájukra varrniok, az elsőt
Judás árulásának, a másodikat Jézus vérének, a
harmadikat Jézus keresztjének emlékére, hogy az
akkori bigott kerosztyénség ujjal mutathasson e
felekezet minden egyes tagjára.

Melléklet a Vasárnapi Ujság 39-ik számához 1870. szept. 25.
TÁRHÁZ.

• az Írásbeliek, délután a szóbeliek fognak véghez Minden küldemény, a mennyire csak lehet, a tárgyak, illetőleg gyümölcsök válfajonkénti pontos
menni.
— (A pesti református fögymnáziumban) a név- és mennyiség-jegyzékével együtt okt. 6-ig a
** (Az egyetemi nyomáéban) megjelent: „Népiskolai épülettervek." A vallás- és közoktatási 1870—71-dik iskolai évre a beiratások oktober debreczeni gyümölcs kiállitást rendező bizottságminiszter megbizásából készitette Gönczy Pál, hó 1, 2, 3, 4 ikén délelőtt 8 — 12-ig ; délután hoz (a városházi nagy tanács terembe) küldendő.
osztálytanácsos. Kiadja a vallás- és közoktatási 2—4-ig történnek meg; okt. 5-én padig a tanévet
miniszterium. — Nevezett mű útmutatást ad a megnyitó isteni tisztelet után a tanitások azonnal
Balesetek, elemi csapások.
községeknek, miképen kell egyszerü módon, azon- megkezdődnek. A javitó vizsgák, valamint a ma** (Tüzvész.) Bobró városát Arvamegyében
ban czélszerüen, a helyi viszonyokhoz képest, az gántanulók vizsgái is, csak a beírás ideje alatt, a
1868-diki XXXVIII. t. cz. értelmében, iskolai tanárikar által meghatározott órákban fogadtat- f. hó 5-én nagy szerencsétlenség érte. 15 lakház
épületeket épiteni, vagy a meglevőidet átalakítani. nak el. Egyszersmind van szerencséje az alólirott és 33 gazdasági épület égett el a betakarított idei
Miképen kelltovábbá a tantermeket czélszerüen igazgatóságnak jelenteni, hogy a jövö iskolai év- terméssel együtt. Jóllehet a károsultak nagyobs az iskolaház környékét hasznosan berendezni. ben is, az angol és franczia nyelv tanulására, bára biztositva voltak, a kár mégis jelentékeny.
** (Fegyverrel ne jó játszani.) Tul Mária,
Az épület- és rendezési tervek 15 táblán adatnak mindegyikre hetenként három órán, valamint a
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éves
csavargó hölgy, mult szombaton éjjel a
gyorsirászatra
is
hetenként
két
órán,
külön
tanfoelő, melyekhoz átalános és részletes magyarázó szöveg van csatolva. — Kapható Budán, az egyetemi lyam nyittatik. Az ajánlkozó növendékek a nyel- királyutczai Güttlor-téie kávéházban több férfi
vekre külön-külön, egész évre tiz forint, a gyors- társaságában mulatott. Buchmüller Nándor sernyomdában 1 frtért, Ráth Mórnál 1 frt 3 krért.
irászatra, szintén egész évre 5 forint előre valo fözőlegény a társaság mulattatására revolverét
** („Kalauz a pesti állatkertben") czim alatt
lefizetése után, az igazgató-tanár által a választott elővette, s azt vélve, Hogy zárva van, Till MáHegyessy Kálmán igazgatótól egy füzet jelont tanfolyamra bejegyeztetnek. — A pesti reform, riára szegezé, e szavakkal: „vigyázz meglőlek"
meg a közönség használatára, magyar és német fögymnázium igazgatósága.
— rásüté. A golyó a leány bal mellébe a sziv fölé
nyelven, s ára 10 kr. E szerint az állatkertben
furódott, s veszélyes sebzést okozott. Buchmüller
—
(A
debreczeni
főiskolában)
az
akadémiai
van jelenleg 180 darab emlős, 450 szárnyas állat
tanfolyamokban, mint szintén a gymnáziumi és azonnal letartóztatott; a nő már meghalt.
és 60 hüllő.
polgári iskolában a beiratások a jövő 1870—71.
** (Áron Ede ,,nemzetgazda") és osztályfőnök iskolai évre, a vásár közbejötte miatt, okt. 1 —12Mi ujság?
a m. kir. államvasutaknál, két füzetet adott ki: kéig fognak tartatni; az előadások pedig 13-án
1),,Közlekedési viszonyokMagyarorsíágon", mely kezdetnek meg-.
** (Magyar jogászgyülés.) A Pesten szept.
Bartalics Imro nyomdájában készült; 2) „Gyakor25 —30-ig tartandó jogászgyülésre több mint
—
(Pápai
ref.főtanoda.)
A
dunántuli
helvét
lati útmutatás az eperfa és selyemhernyó tenyész- hitval. egyházkerület Pápán létező
l
házkerület
létoző íőtanodájában j másfél ezer részvevő jelentkezett. Az ülések az
tésére" mely Stolp K. kiadásában jelent nn-g és a hittani, iogi és bölcsészeti szakokban, valamint | akadémia disztermében lesznek, s a megnyitási
gy
,
j
g
Lipcsében nyomatott.
a középtanodában az 1870 71. tanévi előadások f. ünnepélynél Horváth B. igazságügyér fogja a
** (Hoffmann és Molnár Eggenberger-féle évi október 5-én megkezdetnek. Ezt előzőleg az kormányt
y képviselni.
p
g g y
p
— A jjogászgyülés
napiakad. könyvkereskedéséből) a következő lajstromo érettségi,
következő:
Szept. 25-kén
9 órakor
dj k
k ő
S
25ké d.e.
d
ók
magán és javitó vizsgák szept
szept. rendje
é t t é i fölvételi,
fölvételi mgán
kat kaptuk: az ujabban megjelent „történeti és 28—30-án tartatnak meg. Október 1—4-ig pedig teljes ülés. Szept. 26., 27. és 28-án, mindenkor d. e.
régészeti könyvek" lajstromát, magyar, néniét,
a beírások teijesittetnek. — Miről az érdeklettek 9, esetleg d. u. 3 órakor is szakosztályi ülések.
franczia és angol könyvekről; — a jog- és államSzept. 29 és 30-kán d. e. 9-kor teljes ülések. —
tudományi (különféle nyolvü) művek czim- és ár- értesittetnek az igazgatóság által.
A
l
nem pedig
- (A nagykőrösi h. h. lyczeumban.) Toldy
diszlakoma a redoutban 55-en lesz,
ne
jegyzékét;— továbbá: az ujonnan állitott kolcaöny
j
g
y
nyomtatva.
nemely jegyre hjbasán vanjny
könyvtár szépirodalmi műveiét, melyben 1190 József igazgató jelentése szerint az 1870.71 évi 24-én^mrat
(A zágrábi honvéd - zászló fölszentelés)
magyar mű van. E kölcsb'nkb'nyvtár, a legkiválóbb tanfolyam megnyitása okt. 3-kára tüzetett ki. A szept. 18-ikán fényes ünnepélylyel történt meg a
p
y
pyy
g
yg
j
vezetendő beiratások okt. elsőjén
hazai és külirodalmi művekkel ellátva, a napokban folytatólagosan
ék egyházban.
háb
A honvédség
h é d
l
l i
székes
A
a templom
előtti
kezdetnek
aieg,
—
a
felvételi,
javitó
és
pótvizsgák
nyilt meg. Előfizethetni havonként (2 frt. biztositéren volt fölállitva : 1400 gyalog és 156 lovas. A
szintén
okt.
első
hetében
tartatnak.
—
A
tanitóték mellett) egy munkára, vagyis egyszerre egy
tér és az érseki lak, horvát szinü lobogókkal volt
munkát, bármennyi kötetből állót elvive, 1 frttal. képezdével közös tápintézetbe a lyczeumi szegé- diszitve. A templomban az oltár előtt álít a lobogó,
nyebb
sorsú
növendékek
is
felvétetnek.—
Az
Az irodalom kedvelőire nézve czélszerü és njánlegész dijasok havonként 7,ajótéteinéuyesekpedig mely fehér selyemből van, vörös fehér-kék szeható intézmény.
gélyzettel s Magyar- és Horvát-Szlavon-Dalmát5 forintot fizetnek.
** (Rosenberg testvérek) könyvkereskedésé— (A nyíregyházi felekezeti tanitóképezdében,) ország czimereivel, gazdag arany hímzés közt. A
hez (egyetem-utcza 2. szám) gazdag antiquariatus a tanitás okt. 3-án veendi kezdetét, Bartsch Samu, lobogó szalagja a zászlóanyja: Rauch bjn nejének
van csatolva, mint ezt azon könyvjegyzék tanu- Bogech Albert és Braun Endra rendes tanárok ajándoka, s egyik oldalára ez van hímezve: „Za
sitja, melynek I. füzetét most adták ki. E füzet vezetése mellett és tápintézettel összekötve. — A kralja i domovinu" (Hazáért és a királyért.) Az
egyházi szertartást Mihalovics érsek végezte. Az
politikai, történelmi, népismei és bölcsészeti szak- felügyelőség.
l l rendezett
d
llakoma
k
á
mákra törjed ki, de a következő füzetben hunga— ((A
(A kkis-kun-halasi helv. hitvallásu VIlI. ünnepélyt
bán ááltal
zárta
be.
pély a bá
rikákat Ígérnek. Felhívjuk erre a magyar könyv- osztályu Lyceumban) az 1870—71-ik iskolai évre Az érsek ez alkalomból 17 akó bort adott a lebarátok figyelmét.
a bbeírások
29., 30
30., éés okt.
g
í á k szept. 29
kt 11., 22. éés 3-án,
3 á a | génységnek.
felvételi és magánvizsgák okt. 4. és 5-én tartat(Hollán Ernő ezredes) és az őszi hadgyanak meg. A tápintézetben résztvenni óhajtók korlatok idejére kinevezett honvéd dandárnok,
Egyház és iskola.
havonkénti 5 fitért illendő ellátást nyernek. — kedden reggel szemlét tartott a pesti 1. sz. hon** (Vácz városának) eddigelé csak algymná- Tan- és beirásdij egész évre 5 frt.
védzászlóalj felett. A csapatok szétszórt csatarendziuma volt; ezentul 6 osztályu gymnáziuma lesz.
ben, két rohamban, tömb és oszlopalakzatokban
A hiányzó 3 tanári állomás kőzül egyet Vácz
mutatták ki képességüket, s végül elléptettek a
Ipar, gazdaság, kereskedés.
városa, kettőt pedig Poitler Antal váczi püspök
dandárnok eiőtt, ki az elléptotés után a tiszteket
J (A magyar gözhajózási társulatok fuziója,) mind maga köré gyüjté s a király és haza nevében
biztositott, a midőn f. hó 10-én két gymnáziumi
tanári állomásra 26,000 frtnyi adományt tett. A meíy a bécsi Generalbank közvetitése folytán va- köszönetet mondott uekik a faradságért és szorgagymnázium ezentul is a kegyesrendiok vezetése lósulásához közel jutott, a közbejött politikai ese- lomért, melyet
körül tanuy a legénység
g y g kiképzése
p
alatt fog maradni.
i k
l é é
lj megményok folytán, melyek uj kibocsátásokra nézve ! sitottak.
A legénységnek
is kifejezte teljes
** (A honvédelmi miniszterium) megengedte, nem igen tetté;; kedvezővé a pénzpiaczot, egy- j elégedését. A zászlóalj 24-dikén reggel Vecsésre
hogy a pozsonyi jogakadémián is tarthassanak előre elhalasztatott, do azért meg fog történni. A I megy s onnan vasuton Szegedre szállittatik, ahol
előadásokat a hurcztiinból. Erre nézve a kultusz- leendő egyesülés miatt az öt társulat vagyona fel- ] az első dandár, mely 6 zászlóalj és 3 lovasszázadminisztériummal egyetértőleg két honvédtiszt kül- vétetett s ez következö eredményt mutatott fel: i ből áll, dandár gyakorlatokat fog tartani. A tüzér detik Pozsonyba a hadi tantárgyak előadására.
Az elsö magyg
mivel a honvédség
g yilyennel eddigelé
g
gy g gőzhajózási társulatnak van 12g gő- séget,
** (A közoktatási miniszter) a sárospataki zöse, 12 vontató
ó gőzöse,
őö
2 álló hajója;
h j ó j ö összes bir,
bi lovas
l
tüzértartalékosok
é l é k k fogják
f j á k képezni.
k é i
23
(Az elsö honvéd huszár század) szept.
államképezdénél, az illető superintendensnek elő- értéke 1.003,383 frt. —. A hajózálog-intézetnek van
37 v.'és
1
á.;
értéke
1488,
355
frt.
Magyar
21-én
Dőry
százados
vezérlete
alatt
ő
á d
él
l t t ffen voltBudán
lB
terjesztésére Bokor József sárospataki főiskolai 8 »., 37
'é 1 á ; érték 1488 355 f t M
theologiai tanárt a helv. hitv., és Honetzky Miksa Lloyd 15 g., 39 v. és 3 á.; érték 1.320,085 frt. J a várban, bémutatni magát a honvédelmi minisztokaji evang, lelkészt az ágost. hitv. hit- és er- Pest-bécsi remorqueur társulat 4 g-, 22 v. és 1 á.; | teriumnál, jelesen Szende Béla miniszteri tanácsosérték 689,335 frt. Országos gözhajózási társulat j nál, mint a miniszterium vezetőjénél és Ghyczy
kölcstan tanitásával megbízta.
** (Szuppán beszterczebányai püspökről) nem- 3 <r. és 6 v.; érték 267,872 frt. Összesen tehát 42 I ezredes osztályfőnöknél.^ Midőn a tisztelgésről
rég az a hir terjedt ti, hogy idegbaja miatt nem u-őz'öá, Hö vontató és 28 álló hajó, 4.769,030 frt. I visszatértek, az „Angol királynő" szállodánálmegálltak Deák Ferencz lakása előtt, s a százados
foglalhatja el püspöki székét. Most azt irják, hogy értékben,
•
*
(A
debreczeni
kertészeti
egylet)
okt.
8.,
9.
vezényszavára tisztelegtek. Ez utóbbi tisztelgésre,
ünnepeljes beigtatása meglesz okt. 3-án.
és
10-ik
napjain
hazai
gyümölcs,
bor,
kerti
vetémint
beszélik, az adott alkalmat, hogy Dőry szá— Tanodái értés'tések. - (A. pesti föreálmény és kertészeti műszeresből kiállitást rendez, zados, ki 1848-ban is honvédszázados volt, még
tanodánál) a tanulók beirása az 187" ,-ki tanévre
szeptember 29-től oktober 5-ig, mindennap d. e. A legnagyobb és leghelyesobb elnevezésű alma és 1854-ben egy Deákkal folytatott beszélgetés aly órától 12-ig történik. - A felvételi vizsgálatok körte-gyüjteményre 10 arany , a legkitünőbb kalmával, midőn a haza szomoru jelenéről s a
oktober 2-uát kivéve, ugyanazon napokon, a javító szőlő-gyűjteményre 6 arany, haszon és diszkerté- jövő reményeiről volt szó, a vita folyamában azt
e
ui p o . t v i z s gálatok pedio- oktober 4-én, mindig szeti mag-gyüjtoményre 6 ar., borgyüjteményre 6 mondta volna, hogy még megérjük az időt, hogy
ő, Dőry, honvédszázadáv
honvédszázadával Deák ablaka előtt el"elutan 3 órától 6-ig fognak megtartatni. A ju- ar., főzelék és aszalt gyümölcsök gyűjteményére 6 j ő,
ar.','
kitünő
kertészeti
eszközökre
5.,
a
legkitünőbb
j
defiliroz.
Deák akkor ezt lehetetlennek tartotta,
liusra jelentkezett, de betegség miatt elmaradt
ma
gat,tanulók vizsgálatai oktober 6-án, délelőtt sajáttermelésü zöldség-gyűjteményre 4 arany stb. de im szerencsésen csalódott.

Irodalom és művészet.
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** (Bazaine Metzben.) A metzi német táborból irják: „Szeptember 12-én este megjelent egy
porosz százados hat franczia fogolytiszttel együtt
a franczia előőrsöknél Metz alatt, hogy öket hat
foglyul esett és megsebesült porosz tisztért,
kiket Bazaine tábornagy már elöbb szabadon
bocsátott, cserébe átadja. Kivánságára, hogy a
fővezérről szeretne beszélni, Bazaine tábornagy.

25 Vasár
26 Hétfő
27 Kedd
28 Szerd.
29 Csőt.
301 Pént.
11 Szóm.
Hold

Katholikus es protestáns
nap tar

uapfar

565-ik sz. f. — Sahlaerg R.-tól
(Stockholmban.)
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Világos.
Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond.

e-*
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Az 560-ik számu feladvány megfejtése.

(Riedl W.-től Casselbcn.)
Világos.
Sfilét.
1. V a 8 - h l
. . . . Vgl-hl:(a)
2. Hf6—g4 matt.
(a)
1
Keö—f6:
2. V h l - h 8 matt.
— (Nancy ből.) Lotharingia fővárosából irják
Helyesen fejtettek ineR : Veszprémben: Fülöp József.
szept- 10-érőI: Nancyban nagy mozgás volt teg- — Jászkiséren: Galambos István és László. — Zámolyon:
nap. „Bazaine jő" rivalgá mindenfelől a nép, mely Parragh József. — Nagy-Szalontán: Kovács Albert. — A
örökös illusiókban ringatja magát. „Egy hadosz- pesti sakk-kör.
tály már a kapuk előtt áll, a poroszok megfutamodtak." A dolog ugy történt, hogy egy bajor
csapat vonult el Tóul felé, az utczán pedig megjolent egy franczia tábornok teljes díszruhában, ki
a sedani kapituláczió szerint szabadon bocsáttatott. Ezt hitte a nép Bazainenak. A tömeg ily
kiáltásokkal oszlott szét ,,Vive la francé! á bas la
és
Prusse!" Nancyban a fanatismus leirhatatlan. A
császár lotétele tetszik a népnek, mert a köztársaságtól boszut vár az invasióért és foglalásért. Az
előkelő hölgyek gyászba öltöztek, az utczaszeglete1870-dik október—deczemberi folyamára.
kon csak nehány nőt és blousos embert látni, kik a
németül fogalmazott hadi tudósításokat leszakítják vagy leírják, hogy lefordittassák maguknak.
** (Róma.) Most, midőn az egész mivelt világ
Postán küldve vagy Pesten házhoz hordatva.
figyelme Páris felé fordul, a táviratok közt alig
A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok
veszik észre az olvasók azt az egyszerü jelentést
— a mi másszor világrázó hir lett volna — hogy
együtt:
„az olasz csapatok Rómát ostrommal bevették." Ca- Évnegyedre (okt.—decz.)
2 ft. 50 kr.
dorna csapatjai a Pia kapun hatoltak be, melynek
Csupán Vasárnapi Ujság:
szomszédságában két rést lőttek. A pápai kato1 ft. 50 kr.
naság tüzeléssel fogadta őket, de csakhamar fehér Évnegyedre (okt.—decz.)
zászlót tűztek, s a harcz a pápa parancsára megCsupán Politikai Újdonságok:
szünt. Olaszországnak Róma bevétele nyolcz ha- Évnegyedre (okt.— decz.)
1 ft. 25 kr.
lottjába került. A pápai csapatok Cadorna előtt
BKjT Ugy a „Vasárnapi Ujság", mint a
lerakták a fegyvert. — Olaszország minden vá„Politikai Újdonságok" előfizetőinek legközelebb
rosában lelkesült domonstrácziók történnek.
külön mellékletül meg fogjuk küldeni Munkácsy
Mihály kitünő festőnknek külföldön is oly nagy
Nemzeti szinház.
feltünést okozott képét: a ,,Siralomház"-at
Péntek, szept. 16. „Lear király." Tragödia 5 felv. az eredeti után készült sikerült metszetben.
Irta Shakespeare; ford. Vörömarty.
A Vasárnapi Ujságból még néhány teljesSzombat, szept. 17. „Faust." Opera 5 felv. Zenéjét számú példány julius l-töl kezdve i^ kapható. — A pénzek
szerz. Gounod K.
bérmentes küldése kéretik. — Tiz elöfizetett példány után
Vasárnap, szept. 18. „A vén bakancsos éefiaa huszár." gyűjtőinknek egy tisztelet-példánynyal kedveskedünk.
Népszínmű 3 felv. Irta Szigligeti J.
Hétfő, szept. 19. „A társaságból.'' Szinmü 4 felv. Irta
A Vasárnapi Ujság és P. Újdonságok
Bauernfcld; ford. Szerdahelyi.
kiadó-hivatala Pest, egyetem-uteza 4. sz. a.
Kedd, szept. 20. „A vindsori vig »ó'fc." Vig opera 3
felv. Zenéjét szerzette Nicolai O.
Lapunk inai számához van melléSzerda, szept. 21. „Gvitti." Eredeti dráma 5 felv. Irta
kelve : a „Legujabb magyar levelező vagyis
Szigligeti.
Vsütütörtök, szept. 22. „Dinorah." Opera 3 felv. Zené- tanácsadó" czimü segédkönyv megrendelési
jét szerzette Meyerbeer.
ive.

Lancasler-, Lefaudieux-vadászfegyvereket,
revolvereket és uti-pisztolyokat
a legnagyobbb választékban ajánl

Elöfizetési fölhívás

A VASÁRNAPI UJSÁG
Politikai Újdonságok
Elöfizetési föltételek:

HETI-NAPTAR.
Hónapi-és
betinap

SAKKJATEK.

fegy\

\

A háboruból. — Párist a poroszok már teljesen körülkerítették, s szept. 17., 18. és 19-kén
Páris falai alatt már csatározások folytak, melyeknek kimenetelét mindkét fél jelentései magukra
nézve mondják kedvezőnek. A porosz királynak
nejéhez intézett sürgönye szerint egy porosz és
bajor hadtest a Szajnán áthaladva, a Vinoy tábornok vezérlete alatt levő francziákat a sceauxi magaslatokon megtámadta, s 7 ágyút és számos foglyot ejtve, az erődökhöz visszaszoritá. Orleansból
érkezett franczia jolentés szerint Vissoux mellett
folyt csatában 25,000 franczia harczolt 15,000
porosz ellen, a poroszok a francziák által kartácslövésekkel fogadtattak, sok embert vesztettek,
mire a folyón visszavonultak.
Tóul várának ostromáról szintén ellenkező
tudósitások érkeznek; porosz jelentés szerint a
meklenburgiak szept. 20-án rohammal bevették;
szept. 22-ki franczia jelentés szerint a németek
támadása vissza veretett, és nagy veszteséget szenvedtek. A várparancsnok kijolenté, hogy inog nem
adja magát, mig inge testén nem ég.
Strassburgot szintén keményen ostromolják,
de a vitéz Ulirich folyvást tartja magát. A németek
20-án egy külső sánezot elfoglaltak. A várőrség
14-ki és 18-ki kirohanásával sok veszteséget okozott az ostromlóknak. Werder porosz tbk. megtagadta a strassburgi lakosoktól a kivonulást, s a
város tekintet nélküli bombázásával fenyegetőzik,
ha Strassburg még tovább is ellenáll.
— (Békekisírlet.) Az angol kormány közbenjárására Favre és Bismarck értekezésbe léptek. A
franczia köztársaság külügyminisztere 20-kán a
poroszok Páris közelében levő főhadiszállására
Meauxba ment, Vilmos király miniszterével találkozandó. 21-én fél óráig értekeztek Kothschild
la-ferrierei falusi kastélyában. Találkozásukról
eu-y távirat a következőket jelenti: ,,A porosz követelések a hadikárpótláson kivül a követkozok:
Elzásznak és Német-Lothuriugiának átengedése,
Metz és Thionvillo lerombolása, Páris elfoglalása,
a czélból, hogy Poroszország a békepraeliminárék
végleges elfogadása iránt biztosítékokat nyerjen.
Favre mindenekelőtt a constituáló gyülés összehívásának lehetőségét kivánta, hogy a béke az
alkotmányozó ülés által helybenhagyassék. Bismarck Elzászban és Ném;;t-Lotharingiában nem
engedi meg a constituáló gyűlésbe való választásokat. A holyzet rendkivül foszült, mert már
eddig is a párisi kormányhoz nagyobb vidéki városok részéről több óvástétel érkezett minden,
Francziaországot megalázó békekötés ellen. Bismarck Bazaine részéről határozott hozzájárulást
kiván, ennek elérésére pedig nincsen semmi remény." — Egy londoni lap azt hiszi, Favre fel
van hatalmazva hadikárpótlás fejében l()0 millió
font sterlinget, a várak lerontását, és a legroszabb
esetben Elzász és Lotharingia semlegesítését felajánlani.

köpenyben burkolózva lépett ki a közellévő őrházból, s hosszabb ideig beszélt a kapitánynyal,
biztosítván azt, hogy a kapituláczióra még nem is
gondol. — A mi szélsőőrseinktől távcsővel jól
belátjuk a franczia táborban végbemenő mozgalmakat. Nagyszámu barom-nyáj legelész a Moselle
rétéin; a belsö erősség és Metz külmüvei közt
eső tereken fegyvergyakorlatokat végeznek a
franczia katonák, még katonai zenéjök hangjai is
hozzánk hallatszanak. Hogy Metz hamar megadja
magát, nem lehet remény leni; sőt ellenkezőleg:
mai vándorlásom s vizsgálódásaim után azon
meggyőződésre jutottam, hogy sok idő kell ahoz,
mig a mi zászlónk fog Metz falain lobogni."
A „Times" tudósitója irja 14-éről:
„Metz jelenleg teljesen körül van véve. Frigyes Károly herczeg a sedani győzelmet 14-én
azzal ünnepelte, hogy Metz ellen 101 ágyulövést
intézett. A Metz körül táborozó csapatok összes
létszáma jelenleg 200,000 ember. A metzi hadseregnek azonban jelenleg nincs nehéz ágy uja, minthogy az ily ágyuk jelenleg mind Strassburgnál
vannak. Bazaine azonban nem jöhet ki a várából,
mert mindenütt poroszokkal van körülvéve, kik
árkokból lesnek rá. A metzi lakosság már csaklóhussal él. Érdekes azon adat, hogy Bazaine és
Mac Mahon kezdetben ugy leveleztek egymással,
hogy a levelekot palaczkba dugták és a Moselen
leusztatták. A Strassburggal . fenállt földalatti
távirati összeköttetéshez hasonlólag a többi vár
is összeköttetésben áll Metz-czel. A szorgalmas
kutatások azonban mindeddig nöm vezettek még
rá. — A poroszok nem ostrommal szándékozzák Motzet bevenni; ez igen sok áldozatot
kivánna. Kiéheztetés és bombázással akarják átadásra birni. Sedan eleatével elesett a császárság,
Metz elbuktával, minden oda lesz."

i Pesté

— (Halálozások.) Liedemann Emil nyüg. na.
k. épitészeti igazgató és budavárosi képviselő
a miat Galicziából visszatért Pest fölé, Pozsony
mellett a vasuti waggonban hirtelen meghalt;
szélhüdés érte. — Geist Görgy ügyvéd Békésmegyében Csákón szept. 10-én 49 éves korában
meghalt. — Zaboyszky László szepesmegyei püspök
f. hó 11-én 78 éves korában elhunyt; szept. 15-én
temotték el a szepesi székesegyház sirboljába. —
Kovács Károly, Csongrádmegye alispánja H.-M.Vásárhelyen 65 éves korában szept. 19-én meghalt.
— Tomka Pál Máramarosmogyének az 1848. előtti
korszakban huzamos ideig tiszti ügyésze, 1861. szolgabirája, Taraczközön élte 61-ik évében meghalt.
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! Izraeliták
il naptara

Nap
hossza kél

TARTALOM.
Favre Gyula (arczkép). — Őszi borongás. — Világos,
Szadova, Sedan. — A sedani csata (képpel). — Szept. 4-ke
Párisban (képpel). — Utazás a hold körül. (Folyt.) —
p.
ö. p. Francziaország 1792-ben. — Kapitulácziók az uj korban.
42
6 25 — Egy mitrailleuse elfoglalása (képpel). — Egyveleg. —
45
6 52
49
7 21 Tárház: Irodalom és müvészet. — Egyház és iskola. —
42
7 52 Ipar, gazdaság, kereskedés. — Balesetek, elemi csapások.
22
8 28 — Mi ujság? — A háboruból. — Nemzeti szinház. —
41 este
9 12 Sakkjáték. — Heti naptár.
39
este
35 perczkor.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. sz.)

hossza

Szeptember
jj Szept, (ó) p Elül Ros. f.
ó. P- f.
6. p.
j B 16 Kloofas • B 15 Farkas 13 D 15 Kornél 29 Böjt év. v. 182 9 5 öl 5 52 185
Cziprán, Justin Nilus
14 Sz. Ker. fel 1 Tisri 5631 183 8 5 52 5 49 199
Kozma, Demjén Kleazar
2 Ujév Z. fin.184 7ló 54 5 48 214
15 Nicétás
Venczel kir.
Venczel
|3 Gedaljf.
16 Euphemia
185 5 5 55 5 46 229
Mihály főangy. Mihály
4 Abadiás
17 Zsófi
186 5 5 56 5 43 244
Hieronymus
Jeromos
|5 Böjt
187 4 5 58 5 41 258
18 Eumenius
Kemigius pk. S> Aladár
j 19 Trofim
6 1. Sabb. 188 3 5 59 5 39 272
valtosasni. • Ujhold 25-én 7 óra 50 perczkor reggel. J> Elsö negyed 1-én esti 10 óra

Hold
kél nyüg.

fegyvergyáros V

Pesten, országut, a „Zrinyi" kávéház átellenében.
1 Lancaster duplafegyver damasztcsővel, egész finom munka,
csinos kiállítással
145 fttól 160 ftig.
1 egyszerü fegyver vascsővel
7 fttól 9 fcig. 1 Lancaster duplafegyver még finomabb, s a legnagyobb
1
"r
» sodronycsővel
12 » 14 »
szorgalommal gazdagon aranynyal kirakva . . . 180 » 300 »
1 duplafegyver vascsővel
13 » 16 „
1
v
sodronycsővel
, . . . 20 » • 24 » VI. Revolverek, minden rendszer szerint a legnagyobb
1
v
damasztcsővel
' . . 25 » 45 »
választékban.
II. Lefaucheux-fegyverek finom sodrony- és dainasztcsövel. 1 hatlövetü marok- vagy zsebrevolver
8 fttól 18 ftig.
9 » 10 »
1 duplafegyver finom sodronycsővcl s jó lakattal . . . . 40 fttól 45 ftig. 1 Lcfaucheux-revolver 7 m/m kisszerű
28 »
1 Lefaucheux-vontcsövü revolver 7 m/m
12
1
»'
finom sodronycsővel vésett kettőslakattal . 50 v •
38 „
15
1 Lefaucheux-vontcsövü revolver 9 m/m
• 70
1
v finom damasztcsővel vésett kcttőslakattal . 60 >
45 »
18
1 vontcsövü Lefaueheux-revolver 12 m/m
1
»
egész finom damasztcsővel kettőslakattal
1
vontcsövü
Lefaucheux
10
—
12
lövetü
revolver,
7,
9
75
»
85
»
csinos kiállítással
25
50 »
12 m/m
9
12 *
III. Egyszerü s dupla Lefaurheux-. salon- > hátultöltő- Egyszerü hátultöltő pisztolyok párja
24 y>
15
Dupla
hátultöltő
pisztolyok
párja
fegyvervk.
2 ft. 80 krtól 10 ftig.
18 fttól 25 ftig. Egyszerü zsebpisztolyok párja .
. . 5 fttól 20 ftig.
1 Flobert vagy salon/egyver 6 és 9 m/m
Dupla zsebpisztolyok párja
1 egyszerü hátultöltő-fegyver, kis csőöböllel 12 m/m hölVadászés
toltö-eszközök,
30 » — »
gyek vagy gyermekek számára
1 dupla Lefaucheux-fegyver (ea. 24) hölgyek vagy gyermemelyek ára sokféleségüknél fogva itt elő nem sorolható, a kgjutányosabban
48 v 50 »
kek számára sodronycsővel s vésettel
számittatnak, és kiválasztásra folyton tartatnak raktáron, ugymint:
1 dupla Lefaucheux-fegyver egészen finom damasztcsővel s
Vadásztáskák tyúkok- és nyulakra, bagaria- és borjubőrből, fegyvertás85
»
95
»
diszes vésettel
kák ős tokok, szijak, revolver-táskák, lőporkészlet-tartók, töltény-tartók vagy
IV. Saját gyártmányú Lefaucheux-t'egyverek, a legfinomabb Lefaucheux-töltény, tartaléktárak, becsavaró-gépek, fa- és öntött vasból lőporsodrony- s damasztcsövel Lefaueheux, Armand és Roux mértékek, gyutacs-gépek, Lefaucheux-töltényokhez; továbbá mindennemü fegyver- és revolver-töltények, gyutacsok és fojtástok.
rendszerre.
1 duplafegyver legfinomabb sodronycsővel, egész finom >
Vadász-diszitinények köpépböl.
munka, vésve s aranynyal kirakva
75 fttól 80 Itig.
Fegyver-állvány két fegyver- és vadász-eszközökre tölgyfából. egy
1 duplafegvver finom damasztcsővel, egész finom munka,
vésve s aranynyal kirakva
9() » 100 » állatfejjel, szarvas-szarvakkal és vadkan-agyarakkal ékítve, fegyver- és ruha1 duplafegyver, damasztcsövel, legfinomabb munka, csinosan aranynyal kirakva, diszes kiállítással . . . . 100 " I 4 0 » fogasok;'továbbá mindennemü állatfejek természetes szarvakkal, ugymint:
szarvas, őz, zerge, vadkan, farkas, kutya, róka, nyul, ló, természeti és féj
1 duplafegyver, a legnagyobb szorgalommal kiállitva s
gazdagon aranynyal kirakva
150 » ^00 » nagyságban.
V. Lancaster duplafegyverek (központi gyuladással) legiinoSzarvas-szarvak becseréltetnek vagy fejekre alkalmaztatnak, ugyszinte
mindennemü
más tárgyak rajz vagy fontos utasitás szerint elkészittetnek.
inabb damasztcsövel.
90T*
Mindennemü
töltények a legjutányosabb árakon raktáramban
1 Lancaster duplafegyver damasztcsövel, finom munka,
folyvást készen kapnatoK.
kaphatók.
vésve aranyfelirással
130 fttol
ft.g. tolyvást
ítol 140
liv ttig.

I. Percussiós-Í'ejíyverek.

Vidéki megbízások az összeg bérmentes beküldése vagy utánvét mellett azonnal
pontosan teljesittetnek.
863 (7-20)
H T Csomagolás legjntányosabban számittatik.

Üt,

500

Oskola

gyermekek számára ajánl

Chiil'on ingeket:

az

és

NHViLÖ-INTÉZETBHN

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

Szines ingeket:

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

Marinak J. F.,

A t a n o d a vezete'sére

egyesültek

Daulmer Jozsef, Gross Gyula, \enda Mór. Prasser József.

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

Galyakat:
6 éves 1 ft. 10 kr., 8 éves 1 ft. 15 kr.,
10 éves 1 ft. SO kr., 12 éves 1 ft.
40 kr., 14 éves 1 ft. 50 kr.

»

LIEBIG-féle HOSKIVOIAT

FRAY-BENTOS-bél

LIEBIG-féle HUSKIVONAT-TÁRSULAT LONDONBAN.

893 (2—3)

40-ik szám.

Titkos

betegségeket

megtakarítás háztartásra nézve.

elgyengült férfieröt,

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

Azonnali eléállitása erőteljes húslevesnek, mely az árnak egy harmadával olcsóbba
kerül, mint a frís marhahúsból főzött- — Elkészítése s megjavítása mindennemü levesek,.
Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalá- mártalék s főzelékeknek stb.
ban Pesten (egyetem-uteza 4. sz. a.), megjeErősítő eledel gyengék a betegek számára.
Két vagy három jó erkölcsű fiu fogadtalentek és minden hiteles könyvkereskedésben
! tik el Hauzinger J . és fia fűszer- és vaskaphatók:
Nagy-Körösön; a feltételek
A n a g y becsületdiploma — mint legnagyobb kitüntetés — Am- j| kereskedésében
bérmentes levelek által a fentebbi czégnél
sterdam 1869.
megtudhatók.
,891 (2 — 3)

Tanonczokul.

Jutalmazva két aranyéremmel, Páris 1867; Harre 1808.

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

Tompa Mihály.

Virágregék.
Negyedik kiadás.

Kisebb részleiekbeui arak a magyar-osztrák birodalomra uézre:
1 angol font tégely

á frt. 80 kr.,'

Vi angol font tég.

3 frt.,

'4 angol font tég.

1 frt. 70 kr.,

Hirdetmény.

% angol font tég.

92 kr.

A pannonhegyi főapátság Komárom kerületi jószágkormányzósága által közhirré
tétetik, hogy a nevezett főapátságnak komárommegyei Acs községben lévő tagositott
8-rét 820 lap) füzve 2 ft. 50 kr., vászonba
birtoka 153 hold, szabadkézből eladandó, az
kötve 3 ft. 60 kr., diszkiadásban 5 ft.
adásvevési feltótelek megtudhatók SzentNagybani raktár a társulat levelező tagjánál:
THA1X.HAYER A. es t a r á n á l Pesten, s Bécsben: KMHÍKI5 es fia s Mártonban az uradalmi központi hivatalnál
VOIGT JOZSEF es társánál.
742 (15 -22) — hol a szerződés megköthető; - továbbá:
Nagyigmánd-Csanakon a jószágkormányzóTitkos
nál és Komáromban Peehata Antal ügyvéd
urnál.— Kelt Nagyigmánd-Csanakon, 1870A felsőbb helyen engedélyezett
év augusztus 29-én

Szinnyomatu czimmel.

betegségeket

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

Med. dr. Helfrr Vilmos

Pest, kiráij-utcza 27. szám MedetB-házban, I-ső emelet, délelött ? 9-ig, délután 1 —4 óráig
SBT" DIJHBotf levelekre szonua!
vaias/.oltnttíi. s kivánatrn n «y©gyszerek is megkűld^inek.
"•>70 (9-12)

X
./
4<.'-" . -ü'-'<Q
Kapható:

t s a k azon esetben valódi, hogy
ha minden téíjely az itt oldalt ^
:
latható aláírassál van ellátva.
_™c=-—•
••"
az ország minden előkelö kereskedés s gyógyszertáraiban.

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

"•jy A beiratások naponként délelőtti 8—11, és délutáni 2 — 1 óráig eszközölhetók.
A nevelö-intézetbeni felvétel tárgyában beérkező tudakozásokra azonnal
válasz adatik.
Protcrninmok, kívánatra ingyért és bérmentcsen küldetnek.
A tanoda összeköttetésben áll egy nevrlő-intézettel. mely a ni. kir. magas
miniszterium 17. í 21-dik sz. alatti leirat szerint azon tar.odai intézetek közé soroztatott, mehnek végzett növendékei, az fgyévt-s önkéntes katonai szolgalatra
jogositva vannak.
•
897 (1—3)
A nevelő-intézet s tanodái helyiség: ország-ut 4—ik szám alatt, és
ujvilag-utcza 15-ik szám alatt, saját házaiban létezik.

KURTZ ALAJOS

| Oxford" eszén czía

ujonnan megnyitott papir-kcreskedé;A
iP e

ft

a hatvani és a inaiiyar-utcza sarkán, az orvosi kar ,.r...
átellenében, ajánlja gazdagon felszerelt raktárát.

Iskolai szükségletek.

P ^ ~ Megrendelések a vidékről utánvét mellett legpontosabban tel- j
iesittetnek,
894(2-8)

895 (2—3)

Rezsni Bruno "• k.,
jószág kormányzó

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

detronizáltatása.

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

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

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

Jézus élete.
Irta

Toldalékul:

Három fontos vélemény
Renan „Jézus élde"
felett

különbféle theologiai
fejtegetve.

szempontból

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

A t. cz. szülék és gyámokhoz í

Mindennomü rajzpapirok és rajzeszközök; ugymint minden
iskolai sziikseííletek és rajzszerek a legjutányosabb árak mellett |
ugymint:
albumokat, iró- c's levél-tárezákat. táskákat, pénztarczakat, Íróeszközöket:
upszinte mindennemü iró- és bérdUzmunkakat, nemkülönben mindenféle és
mindennemü levelpa ; irok a kiváut nevjegy^y,! e s domboruyoinatban és színben készülnek ugyszinte minden fajta könyvnyomdái munkák gyorsan és ölcsó
ári'n elkészíttetnek
1UU db. látógatójegy
100 » 8-rét levélpapír névvel vagy betükkel .
100 »
„ finom
névjegygyei . . . .
100 v
»
»
szines
100 »
»
»
» névjegygyei
100
minden 100 darabhoz egy diszes papiltok ingyen adatik.
Ajánlja továbbá legjobban berendezett raktárát mindennemü iró- és rajzsze-j
rekben — nagy raktárt vonalzott kereskedelmi és üzleti könyvekben és irodai szerekben legjutányosabb árakért,

Tizenhetedik évfolyam.

s tehetetlenségei,

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

6 éves 1 ft. 10 kr., 10 éves 1 ft. 20 kr.
12 éves 1 fc. 30 kr.

Csak alapos gyÓKyitás
sit ntóbajok ellen.

(1-8)

engedélyezett nyilvános fő-elemi kereskedelmi tanoda

Takátsi A.

a ,,vdlegény"-hez uri-utcza a párisi
utcza szegletén.

Beiratások

898

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

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

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

