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ÉLET-ITAL
gyomorbajok, váltóláz,
epeinger. álmatlanság

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

["

Sósborszesz
(Prilp. FrnHzlíriiiiníwein)

rheuma, csúz, fagyás, fog- «
fülfájdalmak ellen.

Ára egy nagy üvegnek 80 kr, kisebb-
nek 40 kr.

Henry-Rifle.

Amerikai Mtultöltó ismóíló-fegyve

vadászat és fegyver-kedvelők

RéfzlefeshasínBlati Utasi-
tás minden üveghez mellékelve van.

Mocca-kávé. arabs-faj I. rendű
' » indiai.

Arany Jáva kávé .
Jaiiinikai kiiM-. . .
Ceylon-káve . . .
(Juba-kávé . .
tuba gyftntsykavé
i'eylon tryoüítykái
Cortarika-kávé . .
Laqnayra
Rizs Glaré
Fioretton

. I. »

. I. »

. I. »
közép »

I »
. I. »

te I. »

ft. 1.10
» 1 . -

- . 9 5
—.85
—.70
— .85
— .85
- .80
—.67
— .65
—.18
—.Ifi

Ezenkivül czukor, thea. rhntn. li-
queurfik, siimiai szilvórium, sardi- ;

Ilia, mustár. íinom minőse'giiek, árjegj - ]
zékünk szerint legjutányosb áron.

WERTHEB és JtRÁZAY.
Pest, orszagnt 26-dik szám, a mu-j

zenni átellenében.

Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalá-
ban Pesten (egyctora-utcza 4. sz.) megjelent

és minden könyvái-usnál kapható:

ISiÜN TMPLOMA
mindeu rcudü Cs állapotú

keresztény katholikusok
számára.

HUNGÁKI A.
után

a szentek és az egyház imaihof alkotva.
Egy aczélmetszettel.

(16-re't Ő44 lap) füzve ára 60 kr.
Bőrbe kötve aranyvágással 1 ft. 20 kr.
Ugyanaz velinpapiroson,szinezett

aczélmetszettel, franczia bőrbe
kötve kapocséval g » 40 »

marok-rsvolverek,
alatt hatszor elsüthető

imabbnemüek 12—18 ftig.

Jóminőségü vadászszerek.
•i legkisebb védfejiyver 6 percz alatt hatszor elsüthető
.-ima 7 m/m 7.50, 9m/m 12 ft, finomabbnemüek 12—18 ftig.

9nÖ lépésre be levén lőve medve, vaddisznó , szarvas, túzok, daru s egyéb ffl- és szárnyas vadak vadászatára, kft önö-
fpn pedig n.int vódí'egyver, utközben és a háznál minden szakértőt meglepő, kitünö szerkezete végett igtu ajá'lh to
Ara minden kellékekkel együtt 125 frt ezüst pénzben vagy bankjegyben a napi árfolyam szerint, vörös réz tölt.' y-

hüvelyeknek száza 2 ft 40 kr. Részletes rajzával és leírásával kívánatra bórmentesen szo'gálunk.

ÜHT" Ajánljuk továbbá egyéb fegyvereink dus választékát.

•iW Eéícsövü Lefaucheis-fegyver
inban- es ssinóros damask-csOvekkel ft 36 , 40.—,45.—,

5.—, finom angol moite, patkószeg, Bernard és rízsa-da-
inaak-csövekkel ft 60 ,65.—, 75 , 05.—, 9 5 . - , léO.—,

115.—, 125.—, finom Lancaster-fegyverek ft 125.—.

^ P * Eétcsovű percussiós-fegjrverek
keményen forrasztott vascsövekkel ft 15.50, tíi.50, 17.50,
18.—, finom Ruban-csövekkel ft 20.— 21.—, 21 50, Ü2 ,
-'2.50, 24.— , finom zsinóros damask-csOvekkel ft 2ö.—,
3 — , 30.—, finom angol moire, patkészeg, rózsa- és Ber-
, rd damask-csövckkel ft 35.—, 38.—, 42.—, 45.—, 50.

'$sr EgycsőTű percussiós-fegyversk
i. ...zk, kerülök, falu-órök sat. számára, vascsövei, patent-
en rtal, félig airyaava ft 6.50, 7.50, végig ágyazva ft 7.80,

y.—, Euban-csövekkel ft la.— !„•, — .

»ima 6 lövetüek, egyszerü Caliijer V 9 Í'/UÍÍM
mozgással ft 10.— — . — ^ —

sima 6 lövetüek, kettős mozgás-
sal „ 1 2 . - 14.— 16—18

középfinomak véséssel . . . „ 15—16 19-20 22—24
finomak, Cham^ot, Arendt s más

legujabb szerkezetűek , finom
vésésekkel aranyése-.üst bera-
katial, szép agyakkal pontosan
belőve, kiállításukhoz aránylag, ft 25—27 28—30 31—40

10 és 12 lövetüek, díszesen ki-
állitva ft . - . — 39.— 4 5 . -

Kéaz vörösréz-töltények ázása „ . 3.20 3.80 4.20
Revolver-táskák, minden nagyságúak, öv avanant feksa-

tolhatók ft 2.—, 2.30, 3.—, 3.60.

Flobertfáls szoba-fegyversk,
nem t urranváu, mulatsággal párosut gyakoriathoí, a <u-.e -
lövészetben sján:andük, kisebb pisztolyok ft 9. — , 13.50
czéipÍMtoly.ik 13.50—18 ftig, ezélpuskák 19—25 (ti;;, kosz
töltényeknek száza 6m/m 70 kr, 9m/m ft i'.2 . V. *

czéltáblák, líugró bohóczezal » elsülő mozsárral ft 9. -

í.cfauchi ux-fegyvertölíények Calibcr 15 12
iöiönségesek ezre ít 16 22

ín. mak , „ 22 28
Töltí-készftleíek LeíV.uchsux-fegyverekhez ft 1.30, 1.80,

finomabbnemüek, valamint ezen fegyvernemhez szük-
séges legujabb egyéb készületek dus választékban.

Lefancheux tölténytarróir, övek és vadá;ztáskák 4—5—6—
$-}<: ...12— 16 ftig.

Vaditztískák, kisebbek ás nagyobbak 3.50, 4.50, 8—8
10-12-15 ftig.

-tnlkök érezböl és szaruból 75 krtíl 4 ft 50 krig.
Muritfcfcuelaárhatók 1—0 fontnak 2.50—fixO krig.

z»csk<k, kurták és válibaftiggeszthetők 3ükr--5.50-ig.
Irásbeli meffrende'áfek különös

M nJennemü íőkup-c.ok.
Lőkupacatartók 3(J krtól 3 ftig. Vadász és jelsípok 10 krtíU

1 ft 30 krig. Vadászkortök 1 50—80 ftig. Vadászszó-
kek 3.50—9 ftig. Vadászkések 1-3 ftig. Gyulaiartok
85 krtól 2 ftig. Kutya-oatorok 60 krtól 3 ftig. ICutya
zsinérok és vezetők 45 krtól 3 ftig, nyakravalók l"2t)
—3 ftig, tanitó-nyakravalék 1.40—2 ft'ig. Fegyrerz<ia-
kok 3.80—8 ftig, szekrények 1 és 2 fegyvernek 7
12 ftig. Különféle vadcsalogatók.

Czélszerü tapló vadász-sipkák dbja 1 ft.

Kimeritő rajzokkal ellátott árjegyzékekkel
kívánatra bermentesen szolgáiiínk.

figyelemmel gyorsan eszközöltetnek.
Minden tőlünk vett fegyvert, hogy ha az 3 hét lefolyta alatt változatian tiszta karban áíiitía
tik vissza, mással csereiünk ki vagy esetlegesen annak értékét készpénzben teritjük meg.

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

878 (4-6)

K U R T Z A L A J O S
ujonnan megnyitott papir-kereskedése

P e s t e n .
a hatvani os a majívar-iiícza sarkáis, az orvosi kar qnüeténck

átellenében, ajánlja gazdagon felszerelt raktárát.

Iskolai szükségletek.
Mindennemü rajzpapirok és rajzeszközök; ugymint minden

kolai szükségletek és rajzszerek a legjutányosabb árak mellettiskolai
ugymint:

albumokat, iró- és levél-tarezákat. táskákat, perutarczákat, Íróeszközöket;
ugyszinte mindennemü iró- és bördiszmmikakat, nemkülönben mindenféle és
mindennemü levélpapírok a kivánt névjr{tyi;yel és dombornyomatban és szín-
ben készülnek ugyszinte minden fajta könyvnyomdái munkák gyorsan és olcsó

arca elkészíttetnek
100 db. látógatójegy — ft. 90 kr.
100 » 8-rét levélpapír névvel vagy betükkel . . . . — » 50 »
100 » „ finom » „ » — .. 75 »
100 » » » » névjegygyei 1 » 20 »
100 » » » v szines • . 1 » 50 »
100 » » » » » névjegygyei . 2 — »•

minden 100 darabhoz egy diszes papirtok ingyen adatik.
Ajánlja továbbá legjobban berendezett raktar.it mindennemü j r ó- és rajzsze-

rekben — nagy raktárt vonalzott kereskedelmi és üzleti könyvekben és iro-
dai szerekben legjutányosabb árakért.

fp^~ Megrendelések a vidéknil ntánvét mellett legpontosabban tel-
jesiftetnek. 894(4-8)

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

Altalános vagy elméleti

ÁLLAM TAN.
Irta

Mep János,
ogtudor, köz-és váltó-ügyvéd ea kassai királyi jogakadémiai nyilvános rendkivüli tanát,

8-rét (228 lap), füzve 1 forint 60 krajczár.

IJuile
(balmmos-olaj),

jónak tapasztalt s a legnagyobb tekintélyek által
számtalan bizonyítványokkal igazolt szer a fülfé-
reg-rákfene ellen, vadász és vizslakutyáknál.

1 tíveg ára 3 ft. 25 kr. a. é.

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

Egy hirneves angol állatorvos által 30 éven át
használt kutya-labdacsok nemcsak előmozdítják a

^W fül-rákfene gyorsabb gyógyulását, — hanem meg-
óvjak, a kuty.ík.i ii M, ,, n ,, I M ^ . bb betegségektől, u. m. nehézkor, vidatáncz, köszvény-
s ruh-töl, az eb-duh i-Uen pedig "a legnagyobb sikerrel használható.

F.tt'y skatulya ara ! ft. 10 kr.
fS^"* Bérmentes levelek által megrendelhető: Bittner Gy Dia gyógyszerésznél

Gloggnic7.bati. 902 (1—6)

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

Tizenhetedik évfolyam.

Pest, október 9-én 1870.

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

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

A ki az utolsó időkben hirlapot olvasott,
rögtön tudni fogja, hogy Munkácsy Mihály
„magyar festesz." Ez nála tulajdonságot
jelent, mint a külföldiek is elismerik, mert
müvein oly kiváló a népies jelleg, hogy
nemzetisége benne rejlik rajzónjában és ecse-
teiben. Hogy pedig a müvészetben és iroda-
lomban nemcsak frázis a ,,nemzeti," azt
mindenki tudja, a ki ismeri például Petőfi
lyráját, vagy ismeri Murillo és a németal-
földi müvészek életképeit, melyeken a spa-
nyol és flamand nép van bemutatva teljes,
eredeti vonásaival.

Most, midőn a harczok és
diplomáczia szereplőiről szeret
beszélni egész világ, jól esik
nekünk müvészi kis világunk-
ból oly tehetséget és oly mü-
vet bemutatni, melyekről so-
kat beszél a külföld.

E fiatal festőt gyorsan szár-
nyaira emelte a hirnév, s nagy
Németország müvészi köreiben
alig van valaki, ki ne ismerné;
söt napirenden volt neve pár
hó előtt Párisban is, midőn a
lapunk mai száma mellett lát-
ható képeért arany éremmel
tüntette ki a művészetek aka-
démiája. A sikernek, melyet
szorgalmaés tanulmánya eddig
elért, az elismerésnek, melyet
eddig oly nagy körben kivívott,
annál is nagyobb jelentősége
van, mert még fiatal, és hosszu
pálya áll előtte, a folytonos
emelkedés föltételeivel.

Munkácsy 1844-ben szüle-
tett Munkácson. Szülőhelyétől
vette föl nevét is, mert atyjá-
tól a Lieb nevet örökölte.
Atyja kincstári tisztviselő volt,
ki azonban korán elhunyt; őt
követte az anya is, s a zsenge
gyermek nagybátyjánál: Rock
Istvánnál találta meg a szülői
gondosságot. De ifju évei nem
voltak nyugodtak, s tehetsé-
gére akkori környezete nem volt semmi be-
folyással. A festészet iránti hajlam nem kül-
behatások nyomán fejlődött ki benne; el-
rejtve szunnyadt annak csirája, s mint az
életteljes mag, késöbb kipattant hüvelyéből.

M u n k á c s y M i h á l y .
A 48—49-diki mozgalmak után nagy-

bátyja elvesztette ügyvédi oklevelét, s többé
nem gondoskodhatott rokonáról oly mér-
tékben, mint szerette volna. A gyermek
ifjúról ugy kellett gondoskodni, hogy ha
egyedül és támasz nélkül marad is, szembe
nézhessen a mindennapi élet esélyeivel.

„Miska, mesterséget kell tanulnod." Es
Miska asztalos lett, s Békés-Csabán deszká-
kat gyalult. Talán még maga sem hitte,
hogy az a czeruza-vonás, melylyel megjelöli
a deszka elvágási helyét, egy uj életpálya
elsö feladatából való. A durva vörös festék,

M U N K Á C S Y M I H Á L Y .

melybe a vonalzó zsinórt áztatta, volt az
első szín, melylyel festett. De volt itt is
valami, a mi egyszerre megragadta. A jó
alföldi nép számára sok tulipános ládát kell
késziteni! Ezeket szerette legjobban mester-

ségében, s nemsokára ő festette az egész
mühelyben a legszebb tulipánokat és koszo-
rukat. Hogy még szebbet fessen, tanulgatta
a rajzolást is, és nemsokára jobban szerette
a rajzónt és krétát,mint a gyalut és fürészt.
Késöbb Aradra ment mesterségét folytatni, s
itt már érezte, hogy hivatása elvonja eddigi
pályájától. Tett erröl emlitést nagybátyjának
is, de ellenkezésre talált, mert a művészet so-
vány kenyér, s nagybátyja kételkedett, hogy
Miska öGscséből más legyen szobafestőnél.

Mindazonáltal Munkácsy szakitott (1861-
ben) pályájával, s Gyulára menve, Szamosi

Elek festőtől tanulni kezdett.
De nem találkozott semmi buz-
dítással. Nagybátyja határo-
zottan kijelentette, mikép ro-
szul tett, hogy a tisztességes
mesterséget abban hagyta.
Egyedül Szamosi biztatta.

De végre a gondos nagy-
bátya is megadta magát. Mun-
kácsy ugyanis arra kérte egy-
szer, hogy engedje magát le-
rajzoltatni. A nagybátyja azt
mondta: „Szivesen, mert ma-
gad is meg fogsz győződni,
hogy semmire sem vagy ké-
pes." A fiatal rajzoló hosszabb
ideig rajzolta az arczképet,
mig végre elkészült. Nagybáty-
ja meg volt lepetve. „És csak-
ugyan én vagyok. Ha már
ennyire vagy, Isten neki!" Es
többé nem szólt ellent.

Munkácsy még rövid ideig
tanult Szamosi mellett, 1863-
ban pedig Pestre jött. Itt csak-
hamar megismerkedett Thán-
nal és Ligetivel, kik mind-
ketten fölismerték tehetségét,
gyámolítottak és oktatták.Kez-
detben történelmi vázlatokat
készitett, de mind Than, mind
Ligeti hamar fölismerték, hogy
tehetsége és megfigyelő ér-
zéke inkább a népéleti voná-
sokra utalják. Ezek tanácsa

folytán festett aztán életképeket, s első műve,
mely a képzőmüvészeti társulat kiállításá-
ban közszemlére volt téve: „A regélő huszár."

Meg kell itt emliteni azon buzgalmat,
melylyel Ligeti Antal (a muzeum képtár-

41-ik szám.
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ore)gondoskodott, hogy Munkácsy tehetsége
fejlődését elősegíthesse. 0 tette lehetővé,
hogy a fiatal festesz 1864-ben Bécsbe me-
hessen a festészeti akadémiába. Itt Munkácsy
szenvedélylyel tanult, habár többféle nehéz-
séggel kellett küzdenie. Tanulótársai közt
nemsokára bizonyos népszerüségre vergő-
dött; kik elismerték, hogy a legjobb köztük,
s a „wilder Ungár" (igy nevezték, mert ter-
mészetében sok nyers eredetiség volt) sze-
retett tanulótárs volt. Tanáraival azonban
több baja volt, a mi leginkább onnan szár-
mazott, hogy csak tördelte a német nyelvet.
De a nagyhirü Rabi is pártfogolta, s előme-
netelét segitette. Rahl nemsokára meghal-
ván, Munkácsy Münchenbe ment tanulmá-
nyait folytatni.

Ezalatt festette a .,Kukoricza-pattogta-
tást", mely mindjárt felköltötte azt a figyel-
met, mivel nálunk a müvészi termékek talál-
koznak, s a képzőmüvészeti társulat vásárolta
meg. Szintén megvásárolta a „Husvéti ön-
tözködést" is, melyet Münchenben festett, s
melynek magyaros alakjai, eleven csoportjai
már nagy haladásról tettek bizonyságot.

Most már kormánysegélyt is nyervén,
folytathatta tanulmányait. Szintén Mün-
chenben festette az „Árvizi jelenetet", mely-
ről minden lap teljes elismeréssel szólt.
Münchenben sokat tanult, részint Wagner
Sándor hazánkfia és akadémiai tanár, részint
a hires Adam műtermében.

Legközelebbi festményét („Lakodalomra
hivogatás") már egy bécsi müárus vette meg,
s szines olajnyomásokban is kiadta. E
kép párja a „Falu kútja'1, mely körül plety-
káló anyókák és leányok csoportosulnak.

De nemcsak festett, hanem rajzolt is il-
lusztrácziókat, különféle népies jeleneteket,
melyek lapokban és albumokban jelentek
meg, s nevét ismeretessé tették.

Adaia műterméből Düsseldorfba ment,
hogy a két legjelesb életképfestő: Knauss és
Vautier közelében lehessen. Knauss műter-
mét látogatta leginkább, s mig felfogása
erőteljesb lett, a technikai kezelés könnyed-
ségét is a legnagyobb mérvben elsajátította,
ugy hogy több kisebb életképe, melyeket
düsseldorfi tanulmányai elején festett, a
technikai bravour, a színgazdagság, a hév-
teljes ecsetkezelés meglepő bizonyítványaivá
lettek, s a müncheni mükiállitáson a nézők
egész tömegének figyelmét bilincselték le.

Első nagyobb müve. melyet Münchenben
festett a „Siralomház" volt. Még dolgozott
e képen, midőn egy franczia mübarát láto-
gatta meg, s 20,000 frankot kinált értté.
„Nem hittem szavainak,'— irta volt akkor
Munkácsy Ligetinek, — csak akkor, midőn
2000 tallér előleget adott." A kép elkészült,
s elöször Düsseldorfban volt kiállítva. Oly
tetszéssel találkozott, hogy e kép miatt a
kiállitási időt három nappal meg kellett hosz-
szabbitani, pedig Knauss és Vautiertől is
voltak müvek kiállítva. Egy düsseldorfi lap
azt irta felőle: „Nem tudjuk, hogy a jelen
kiállításban Knauss, Vautier vagy Mun-
kácsynak adjuk-e az elsőséget." A német
lapok mind tüzetesen irtak e festményről.

A kép késöbb Párisban is ki volt állítva,
s ott elsörendü kitüntetést nyert. Midőn a
kitüntetéseket kiosztották, az egybegyült
közönség csak három nevet éljenzett meg.
Egyik Munkácsyé volt.

Mi itthon mindezt örömmel olvastuk, de
senki sein akadt gazdag főuraink közül, a ki
valami megrendelést tett volna Munkácsy-
nál. Ismét egy külföldi mübarát volt, ki meg-
bízta a fiatal festészt, hogy fessen neki akár-
mit tetszése szerint — 30,000 frankért.
Munkácsy nemsokára el is készitette a váz-
latot, mely szintén magyar tárgy ; tépést
készítő nőket ábrázol, mig a háttérben sebe-
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sült honvédek látszanak. A ki tudja, hogy
Munkácsy mily szerencsésen rendezi el a
csoportokat, mennyi kifejezést tud adni
különböző arczoknak, ismét egy becses mü-
vet vár.

A külföld annyira szereti müveit, hogy
hihetőleg mi sokat nem fogunk azokból
látni, s csak a dicséretek nyomán ismerend-
jük. Ilyen a „Siralomház" is, mely már tu-
lajdonosánál van. Azért érdekesnek tartottuk
e festmény rajzát közölni. Sajnáljuk, hogy
a kép szépségének csakis felét lehet bemu-
tatni, mert a szinek Öszhangzatát és erejét a
fametszés vissza nem tükrözheti. De a felfo-
gás tisztasága, a rajzok helyessége, akifejező
és müvészi csoportok tisztán láthatók e má-
solatban is.

Nagy erő van e képben akár az alkotást,
akár a kivitelt tekintjük. Magyarázat nem
szükséges, hogy ismeretes legyen a jelenet.
Ez egy elitélt végórája, ki daczosan ül a
siralomházban s a vigasztaló szent könyvet
is eldobta magától. Kiváncsi tömeg jő bá-
mulni s minden arczon különböző a kifeje-
zés. Az előtérben álló gyerköcz (milyenek
festésében Munkácsy nagy mester) egy szi-
laj mozdulat közben van meglepetve a jelenet
által. A többi gyermek, kik az iskolából jöt-
tek ide, üres és felfogás nélküli kiváncsi-
sággal nézik a halálra ítéltet. A gyermeket
tartó nő részvéte oly helyes az apa iránt,
ki mellett ott van siró neje, kis leánya, ki
ártatlanságában csak a fényes bilincsen talál
nézni valót. Kitünő az elötér legnagyobb
alakja, egy suhancz. Olvasni lehet arczáról,
hogy az ő lelke nem nyugodt, s a példa
fojtólag hat rá. A kovács (ki ugy látszik,
mint majd minden falusi kovács, katonaviselt
ember) katona-dolognak tartja az egészet.
Bizonyosan több ilyen jelenetet is látott
már. Ama fiatal leány alakjában korának
egész szelidsége megvan. Az anyóka elfor-
dulásában a vénség kegyeskedését és meg-
botránkozását látjuk. Az ajtó mellett álló s
beszélgető csoport is oly jellemző, mint a
kinyujtott nyakú férfi, ki merő kíváncsiság-
ból jött el. Az őrt álló katona arczán is lát-
szik a helyzet zordonsága, s a meghatottság
vonása. Mily gyöngédség, hogy e kiváncsi
tömegtől a festő elfordította az összezuzott
nőt, s az a falhoz fordulva, egyedül, vigasz
nélkül sirja el fájdalmát.

Midőn e képet bemutatjuk, egyszersmind
fájlaljuk, hogy nem a miénk, s aggódunk,
hogy Munkácsy müveiből még muzeumunk
is csak bajjal szerezhet meg egyet.

K— r.

Gyászoló poharak.
A nyájas baráti asztal
Most is áll még és vigasztal,
Hölgye kedves, ura jó;
A kis hajlék szivesen int,
Benne a szív megpihen, mint
Enyhe révben a hajó.

Ámde ott ben a kis házban,
Látom én, hogy mégis gyász van
S tűnőben a sugarak,
Felhő borong fent az égen,
A dal sem ugy szól, mint régen:
Gyászolnak a poharak.

Gyász és pohár összefér-e?
Hisz kedv a pohár testvére
S kedvben a bú mit keres?
A mint kézről kézre járja,
Forrva forr az öröm árja
S ifjui a fő, bár deres.

*) Miskolczon, Tompának, Ltívaynak s többeknek egy
közös s szives barátjok, T. L. kinek házánál többször meg-
fordultak, a baráti kör tizenkét tagja számára ugyanannyi
poharat metszetett volt, mindeniknek nevével, s ha össze-
jöttek, mindenik a maga nevére jegyzett pohárból ivott. A
tizenkét pohár közül a Tompáé maradt először gazda nél-
kül. Erre vonatkozik a szép költemény. Szerk.
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S mégis! im' az egybefont sor,
Mint a tizenkét apostol,
Csengő ajku poharak.
Metszve rajtok, hogy kilássák,
Sok külön név, egy barátság:
Más-más élet és alak.

Ezt aggsága terhe nyomja,
Az hevének lőn bolondja,
S néhány mosszebolygva jár.
Kevés, a ki tartja szentül
Kégi voltát; s búra csendül
Gazda nélkül a pohár.

Ah! pedig van gazda nélkül
S nem hamar muló emlékül
Rrtjtu fényes név ragyog.
Kétkedvén, hogy ujra lássa,
Mélán nézi többi társa
S a szebb múlton andalog.

A barátság vidám tájit
Legelőször ő hagyá itt,
Méltó hosszan élni még.
Lelke gyorsan visszaszárnyalt,
Honnan a fényt és a láng-dalt
Drága kincsül nyerte rég.

Oh! tegyük fel néma kelyhét,
Ha könnyitni a nap terhét
Még mulatnánk csendesen,
Mintha ö is köztünk volna,
Mintha élne, mintha szólna,
Szívderítőn, lelkesen.

Töltsünk üres poharába
S öntsük ki a told porába;
Tán megérzi uzt a holt.
Titkon hadd lebegjen ő itt,
A kit e kis kör dicsőit,
A kit gyászol: Tompa volt!

Lévay József.

Páris és környéke.
IL

Mult számunkban röviden elsoroltuk a
franczia történet nehány fontos mozzanatát,
melyek emléke Fontainebleau nevével van
összekötve. Van még egy, bár nem ily vi-
lágraható, de ránk magyarokra nézve nem
kevésbé érdekes jelenet, mely e palota falai
közt folyt le, s mely világot vet a magyar
jellemre átalában, de legkivált a magyar
katona jellemére.

Ki ne hallotta volna a vitéz huszár ezre-
des Simonyi nevét, hisz ez alak a rövid idő
alatt, mely töle elválaszt, csaknem monda-
szerüvé nőtt s maga köré gyüjté mindazt,
mit a magyar katonájában szeret, mi ezt
minden más nemzet katonájától kiválólag
megkülönbözteti. A nép az ily alakok terem-
tésénél annyi természetes érzékkel, mond-
hatni ösztönszerüen jár el, hogy mondáiban,
hagyományaiban a hős sokszor csak a typus
— jellemrajz, — melyben egy néposztály-
nak, fajnak vagy életpályának minden jel-
lemző tulajdonságát feltaláljuk. íly proto-
typje a magyar huszárnak Simonyi ezredes
alakja. Vele történt vagy történhetett követ-
kezö eset, melyben a jellemrajz minden egyes
vonása élénken emlékeztet a mintára, mely
után készült — a magyar huszárra, s azért
inkább, mint bárhol, alkalmazhatjuk itt az
olasz közmondást: „Si non e vero, e ben
trovato." (Ha nem igaz is, jól van kigon-
dolva.)

1814-ben Napoleon leveretése után az
invasionalis osztrák-porosz-orosz hadak Pá-
ris felé hatoltak. Az előcsapatok egyikét
Simonyi képezte fürge huszáraival, s igy
történt, hogy alig távozott el Napoleon Fon-
tainebleauból, alig hangzott el hires búcsúja
gránátosaitól a már elhagyott udvaron, mi-
dőn magyar lovak patkóinak dobogása riasz-
totta fel a hátramaradt várszemélyzetet
nyugalmából s az alföld napsütött fia kért
bebocsáttatást. A franczia komornyik és
szolgaseregnek nem igen volt kedve az ud-

varias felszólítást visszautasítani s Fontai-
nebleau nehány percz alatt Simonyi kezében
volt. Katonái a parkban, ö maga tiszteivel a
palotában telepedett le s kifejezte kivánságát
a palota kincseit, müemlékeit megtekinthetni.
A franczia kedvetlenül, de szinlett udvarias-
sággal vezette körül vendégeit a fogoly ró-
mai pápa által nemrég, nagy császárja által
pedig csak az imént elhagyott termeken.

A fénsőbbség büszke öntudatával s a
nagy emlékek s törpe hódítók közti ellentét
érzetében mutogatott meg egyet mást a
franczia szolga magyarjainknak. Udvariassá-
gából kirítt a gúny, bókjai élczczel voltak
vegyítve, meg volt gyözödve, hogy Fontai-
nebleau üres falai fognak csupán e vendé-
gekre emlékeztetni; mi benne egyéb van,
elviszik magukkal emlékül. E megvetésteljes
önérzet tetőpontjára hágott, mikor a nagy
Napoleon tróntei-méhez értek s a komornyik
annak ajtait kinyitva, a sarkantyus, uti
portól lepett sereg a sima padlaton végig
csörtetett, íly tiszteletlenség serte a franczia
büszkeségét, ki legalább is azt várta, hogy
Simonyi és tisztiéi a nagy császár trónja
elött térdreborulnak, s midőn elég vigyázat-
lan volt sértett büszkeségének mozdulatai-
ban s hangsúlyozásában kifejezést is adni,
— Simonyi amuíry porosán s épen nem
udvari díszben beül az elhagyott trónusba,
közön^ ösen kiveszi makra-pipáját, megtölti s
rá gyujt, s ha nem fujja a dohány szentség-
törő füstjét a komornyik orra alá, ez talán
még el is ájul e hallatlan látvány miatt. Az
itt kissé drastikus módon nyilvánitott tisz-
teletlenség ellentétéül annál szebben tünik
fel huszárjaink tiszteletteljes magaviselete
Mária Luiza császárnö, szeretett királyuk
leányának termeiben; levett kalappal, hódo-
lattal állottak meg emlékei elött vitézeink s
megadták a nőnek a tiszteletet, melyet a
legyőzött hatalmas ellentől megtagadtak. A
komornyik még talán soká töprenkedhetett
e csodálatos jelenség felett, kivált miután
az általa annyira lenézett barbár népség el-
távozta után még csak egy kis darab, egy
emlék sem hiányzott. Ránk magyarokra
nézve pedig Simonyi huszárjainak látogatásá-
ban egy emlékkel több van Fontainebleau
nevéhez kötve — oly emlék, mely valódi tős-
gyökeres magyar zamatjával az itt lefolyt
nagy történeti világesemények mellett csak
foglalhat egy kis zugban helyet, — hisz
nekünk annyi is elég!

Közeledjünk Páris felé s ejtsük utba
Versaillesi, a királyi lakok e legszebbikét,
mely társai közt annyira kimagaslik, mint
alkotója kortársai felett. Különös kedve telik
a nemzeteknek benne, ha valamelyik uralko-
dójukra a „Nagy" nevet ráilleszthetik, de még
különösebb más nemzetek s kivált ezek tu-
dósainak szenvedélye, e kis szócska jogosult-
ságát kétségbe vonni vagy épen tagadni;
mintha ez tenne valamit a dologra, s lehetne
befolyással megmásithatlan történelmi té-
nyekre. Az osztrák historikusoknak egyidő-
ben nagy gyengéjük volt a jezsuita császár
I. Leopoldot nagynak nevezni el, s akárhány
csász. kir. históriában mint ilyen szerepel —
szegény maga se tudja, hogy jutott ilyen
nagy megtiszteltetéshez. Hja, az egyház min-
dig jól jutalmazta hiveit, éltükben áldással,
haláluk után misével és canonisatióval; Leo-
pold még igen közel állt a századhoz, hogy
plane szentté tegyék, csináltak hát belőle
„Nagy"-ot; nekik nem került semmibe, más-
nak nem okozott bajt s a tudós világ igno-
rálta az előléptetést.

( Vannák sokan — magam is ismerek — kik
még I. Napoleoni sem tartják a „Nagy" névre
méltónak; ha nem elfogult, pl- párt-szem-
pontból itélnek az ilyenek, akkor kétségbe
merném vonni, ha ismerik-e e lángész életét,

müködését teljességében, ha képesek-e ez
óriás szellemnek egész valóját felfogni. De
még kI. Napóleonéinál is több ellenzője van
XIV. Lajos nagyságának s Francziaország
határain tul „Louis le Grand" nem igen is-
meretes a f,Nagy"-ok közt. Sem hivatásunk,
sem kedvünk itt e kérdés mellett vagy ellen
kardot rántani, védni oly ügyet, melyről
a történetnek már régóta alkalma volt
ítélni, s mely e kis szócska által se jobb, se
roszabb nem leend, — de annyi áll, hogy ha
nem is XIV. Lajos érdeme, s talán csak a
véletlen helyezte őt egy olykor, nemzete
éltének oly szaka élére, melyhez hasonlót az
fel nem mutat, ő méltóan állta meg helyét s
népét a világ első nemzetévé tette; ha legyőz-
ték is fegyverrel, visszanyerte diplomatiája
s ezeknek hatáskörén is tul terjesztettenevét
e kornak müvészete, tudománya. Nagy fér-
fiaknak, nagy elméknek bővében volt ekkor
Francziaország; mi másnak ebböl maradt
pl. Ausztriának Savoyai Jenője, csak hul-
ladék volt ama tékozló ur asztaláról.
Elsö volt e nemzet minden téren és minden
szakban, iskolája a világnak, nevelője az
emberiségnek, s e kor müvei örök fényükben
messze tulélték alkotóikat, s a törpe utód
alig képes belátni szemeivel e nagy mérve-
ket, ez óriás müveket.

Ott van Versailles! méltó müve e kornak
s legszebbxemléke egy uralkodónak, ki tu-
dott áldozni a hol kellett, s ki mindenben,
mit jól vagy roszul tett, meg tudta haladni
a mindennapiság színvonalát, ki még hibái-
ban is — s ezek közé sorolhatjuk Versaillest
s a versaillesi udvar pompáját — nagyobb
volt kortársainál. Minden lépés, minden
nyom az ő nevét hirdeti itt s e könyelvekről
egy egész kor története beszél, ott van ő
maga a kastély előtt lóháton, kezében impe-
ratori bottal, körülte vannak Francziaország
nagy férfiai, kortársai ugy, mint az elődök
s utódok, ö király mindannyi közt s az em-
ber csaknem hallni véli parancsszavát, de a
bronznyelv nem beszél s nem oszt parancso-
kat. Ha most szólalna meg, még megtalálná
éjjeli órában ijeszteni a hinter-pomerániai
porosz silbak-ot, a ki ott elő s hátra jár.

Most a porosz koronaherczeg kisérete s
katonái sétálnak végig e pompás termeken
s szemlélhetik a hajdani nagyság emlékeit;
eszükbe juthat a világi dolgok múlandósága,
a szerencse kerekének forgása,se „mementó
móri" kissé csendesítheti a már-már határt
nem ismerő „furor teutonicus"-t. Ma e pa-
lota a nemzet tulajdona s benne van a világ
első történeti muzeuma, mely képekben,
festvényekben, dombormüvekben s történeti
emlékekben hü tükre Francziaország mult-
jának. Ez eszme Lajos Fülöpé volt, ö helyre
állittatta a forradalom által feldúlt termeket
s elhelyezé bennök e nagyszerü gyüjteményt,
melyet utóda III. Napoleon nem szünt meg
ujabb s ujabb tárgyakkal gazdagitni. Ott
vannak Vernét Horácz, Ary Scheffer, Signol,
Delacrois, Bellangé s mások hires csataképei,
ott vannak Frankhon marsalljai s connetable-
jai, ott van a páratlan Gallerie des Batailles
világhirü képeivel s a franczia név becsüle-
tére elesett vagy megsebesült 82 hős már-
vány szobraival. De mi ez ahhoz képest, mi
e puszta falakról szól hozzánk, mi ez az em-
lékekhez képest, melyek már Versailles ne-
véhez magához füzvék ? %

Itt vannak a termek, hol XIV., XV. és
XVI. Lajos lakoztak, honnan Európa sorsa
felett határoztak, — mennyi érdekes epizód,
hány fontos esemény találta e falak közt
bölcsőjét! Ott van a hires Oeil de Boeuf
(ökörszem) terme, igy nevezve egy nagy
kerek ablakáról, hol a király megjelenésére

j váró udvaronczok az oly divatos udvari
i cselszö vényeket szőtték, melyeknek az akkori

idök emlékirataiban ma is annyi érdekes
nyomára akadunk, ott van XIV. Lajos háló
s halotti szobája, melyben e hatalmas ural-
kodó testileg és szellemileg megtörve, csa-
pásoktól látogatva 1715. szept, l-jén kiadá
lehelletét, mire az elsö kamarás az erkély-
hez lépve „Le roi est mórt" („Meghalt a ki-
rály") felkiáltással egy vesszőt eltört, de
azonnal mást véve kezébe, folytatá ,,Vive le
roi ! " („Éljen a király!")

Versaillesba hitta össze a népmozgalom
árjának ellenállani nem tudó XVI. Lajos az
egyetemes karokat és rendeket 1789. május
5-én. Ezt tekinthetni a nagy franczia forra-
dalom előjátékának, melynek a király elfo-
gatásaig több része is folyt itt le. Itt van a
hires lapdajátszó terem (Salle de jeu des
paumes), melybe a gyüléstermükből kizárt
képviselők összegyültek, s melynek ma is
fenálló falai hangoztatták vissza Mirabeau
mennydörgő szózatát, melyben a föloszlásra
intő királyi udvarmesternek felelé: „Mondja
meg ön Urának, hogy mi itt a nép akaratá-
ból vagyunk s csak szuronyok hatalmának
fogunk engedni!" E hang, e szó felrázta a
franczia népet, a forrongásba hozott test
mozogni kezdett, s hatalma érzetében minden
terűt lerázott nyakáról, s midőn már bevé-
gezte véres műtéteit, saját fiait emésztette
fel s önsirját ásta meg.

Az 1789-ki forradalomnak még két neve-
zetes jelenete folyt le Versaillesban; lássuk
röviden ezeket. A versailles-i palotának
egyik iegerdekesb része a csinos udvari szín-
házterem, mely azonkivül, hogy Franczia-
ország színészetének történetében első he-
lyet foglal el s királyt és fejedelmeket látott
a szinpadon bíborukat letéve, a szinész ál-
arczát felölteni, még egy nagy fontosságu
jelenet által van a történet évkönyveiben
feljegyezve. Itt folytak le 1789. okt. 1 és 3-án
a Garde de Corps (testőrezred) által a
flandriaí ezrednek s versaillesi örségnek,
adott ünnepélyes ebédek, melyeken az udvar
is megjelenvén, a zene, bor s a páholyok-
ban levö szép hölgyek szemei annyira fel-
tüzelték a régi pompára s az elmult királyi
hatalomra visszaemlékező tiszteket, hogy
midőn a már akkor mindenkitől elhagyott
király, neje a bájos Mária Antoinette s a koro-
naherczeg kiséretében, kivánatukra meg-
jelent, szünni nem akaró éljennel fogadták,
s a szerencsétlen király csak könyékkel vá-
laszolt a szeretet és ragaszkodás oly rég
nem hallott s azután többé nem is hallan-
dott e nyilatkozataira. A királyi család el-
távozta után a zenekar az akkor divatos
dalt kezdé játszani: „Oh Richard, oh én ki-
rályom ! a világ elhagyott téged!" E dallam
hallatára a lelkesedés tetőpontra hágott, a
tisztek kiránták kardjaikat, a trikolor helyett
a Bourbonok fehér kokárdáját tüzték mel-
lükre s az udvar hölgyei által lelkesedéssel
fogadtattak.

E diszebéd hire, természetesen nagyítva
és ferdítve, Párisba érkezett, „a tisztek lábbal
tapodták a trikolort, a nép és a nemzetgyü-
lés leölésére esküt tettek" stb. voltak a Ver-
saillesből szállongó tudósitások, a nép nem
kérdez sokat, s nem puhatolódzik a részle-
tek után, hall és itél, s ha teheti, legtöbb
esetben azonnal végre is hajtja itéletét; igy
tett ekkor Párisban is. A népmozgalom a
versaillesi hirekre nőttön nőtt, s mindinkább
forradalmi jelleget öltött magara, mig véo-re
okt, 5-én nyilt lázadásban tört ki. A fár-
mázó csoportok a városházára törtek, elfog-
lalták azt, s a benne volt fegyvereket ma-
gukkal vitték; fel is akarták gyujtani, miben
megakadályozva, félreverték a harangokat
melyeknek vészt hirdető hangja nemsokára
összegyüjté az elővárosok irtózatos bandáit
a nagyvárosi sepredéket, e rémalakokat'

ke-
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melyek már most egy nagy csomóban nyo-
multak énekelve, lármázva Versailles felé a
király látogatására.

Ott a széles Avenue de Páris- on, moly a pa-
lota bejáratával szemben van, hömpölygött vé-
gigelármázótömegja király ellenállni gyönge,
s kénytelen volt kívánságuknak engedve
családjával együtt Párisba költözni s a 100
év óta lakatlan Tuilleriákban ütni fel királyi
lakát. A nép többet ki sem bocsátá áldozatát
sa varennesi postamester által meghiúsított
szökési kisérlet után oly áramlat tört ellene,
mely elsodorta őt magát, nejével, családjá-
val 8 a királyság eszméjével együtt, melynek
romjain a vörös köztársaság ülte diadalát.

Versailles pedig ott állt némán, elhagyva,
szomoruan. A Bourbonok kedvencz mulató
helye, annyi öröm, élvezet tanyája, a nagy-
ság annyi emlékének színhelye puszta lett,
kihalt belőle a zaj, az élet — palota és ut-
czák néptelenek lettek, — mig 1832 ben

a szomoru kényszerűséghez, ha ugy tesz, mintha vo-
nakodnék vagy csak késlekednék is kiszolgáltatni
a mire a győztesnek szüksége van, ez csak an-
nál szigorubb lesz követeléseiben, melyeknek a
könnyedén előrántott fegyverrel ad nyomatékot.

A győző ilyen volt minden időben s minden
országban. Letiporta a vetéseket, feldúlta a háza-
kat, elrequirálta a mi enni és inni való kellett és
nem kellett, magának, lovának, s pénz és jó szó
helyett durvasággal, szitokkal, fenyegetéssel fize-
tett. Ha maga területén volt, kímélnie kellett, s
annyira mennyire, kímélte is saját földiéit, de az
idegen földön, hol mint hóditó szerepelt, annál
féktelenebb volt rosz szenvedélyei kielégítésében.

Meg lehetünk győződve, hogy bizony a porosz
épen nem jobb az ó és uj világ többi hóditó nem-
zeteinél. A német kultur-dicsekvések a most folyó
háboruban a germán-faj lelki-, erkölcsi- és ke-
dély-mivoltségét illetőleg nem igen nyertek valami
fényes bizonyitékokat. Sőt inkább minden tény
arra mutat, hogy a porosz katona, mint hóditó és
diadalmas, csak oly féktelen, durva és barbár,
mint csak volt valaha hóditó nemzet győzelem-
ittas hadserege.

ügybzottnek az idegen országban. Akkor aztán
tüt, mint a veszett eb, a kertek alatt, mert a ki
éri az csapja agyon, nincs maradása, nincs mene-
déke, a bokor 8 e m ad szállást nyavalyásnak. Ke-
nyérre borral nem jőnek elébe, sebeit nem kötik
be aléltsága csak arra való, hogy mint a hullongó
nyomn?7 ' ^ k ö n n 7 e b b e n ag7°n lehessfn

Vajjon a diadalmas porosz katona, ki most
n y ^ boszut idéz föl maga ellen a legyőzött

franczia nep szí vében, gondol-e arra: hofy még
ez a koczka is fordulhat reá ? S

Bazeilles fala égése, Sedán mellett.
A háboru gondolatának iszonyusága abban

fekszik, hogy száz meg százezer ember, kik egy-
mást soha sem látták, soha meg nem bántották 8
tehát egymás iránt ellenséges indulattal sem vi-
seltethetnek, öldöklő haragra tüzelve, gyilkos
fegyverekkel áll szembe egymással s a tudomány
és természet minden segédeszközeit felhasználva,
óriási mérvekben gyilkolja egymást és isten ama

Porosz uhlánusok egy ardenni majorházban.

Lajos Fülöp uj életre szólitá. Ma nem a feje-
delmi _ udvar zaja a z ? m e l y Versaillesbe
csábítja az idegent - hanem a pompás pa
lota, felséges szép LeNőtre-féle kertes park
a páratlan vízmüvek s mindenek felett Í
nagyszerü történeti muzeum. Mig ez meg-
lesz, mig lesznek afrancziának emlékei néni
kell lételét félteni, - mig oly lelkesítve
szól hozzá Versailles falairól egy nagy m u i t
mig lesz szem, mely e müveket lássa és sziv'
mely átérezze, élni fog e nemzet: ha ma
b , • u |átszik is, holnap felemelkedik, s a
régi babérokhoz ujakat csatol. T. L

Bcquiráló porosz uhlánnsok.
Jó dolgá van a gy ő z t e 8 hadseregnek, a legyő-

zött idegen földén N e m k e l l kimf lnie' J g .
sem a fold termését, sem az emberi ipar és szor-
galom müveit; bátran pocsékolhat benne, mint
Csáki szalmájában. A háboru egészen a legyőzött
fél költségére foly, s ha az csak rossz képet vág is

Képünk egy,Jaz Ardennek valamelyik völ-
gyében elrejtett majorház belsejét tárja fel. Hiába
esett félre az útból, a porosz előőrsök, vagy szét-
szaguldozó lovassági csapatok valamelyike —
mégis felszaglászta. Marczona képü uhlánusok
zászlós póznáikkal s felvont pisztolyokkal, nem
vetették meg a kinálkozó alkalmat, requirálni
maguknak egy jó reggelit.

A szoba belseje a megijedés egyszerü, de
megható képét tünteti föl. A háziasszony lever-
ten,de mégis sietve hozta tálczáján a kivánt italt
hogy e vitézeket, kik fegyveres kézzel oly hősiW
parancsolnak egy öreg embernek, három asszony-
nak s egy pár gyereknek, némi engedékenységre
bírhassa; nagy leányai - kiknek kétségkivül okuk
jan e bajuszos bramarbasoktól reszketni, — ret-
tegve borulnak atyjok kebelére; mig a két kicsiny,

Z ^ r f t ^ m i n t ^kinmel, a nyitva
Zff\,aJtóbó1 I o 8 1 a történteket. A szoba köze-
pén íoldontött szék, melyet az a parancsoló állásu
yitez rugott ki alkalmasint maga alól, ki most az

lenetet0 g a d j a ' J Ó 1 e g é s Z l t Í k i a z e g é s z J e"
De a mig jó dolga van a győzőnek, bezzeg ép

oly rosz, ha egyszer a harcz koczkája fordul, a

parancsának: „Ne ölj !"— lábbal tapodására a ka-
tonai becsület és kötelesség bélyegét nyomva, di-

j csőségnek tartja, ha minél több pusztitást tehet az
| emberéletben.

S e gondolat iszonyuságát van mégis, a mi
enyhíti. Ha a háboru nemcsak fejedelmi házak ér-
dekei- s diplomaták agyafúrtságai miatt foly, ha-
nem eszmékért és a szabadság s emberi jogok szent
védelmében: van valami nagyszerü és felemelő
azon gondolatban, hogy hazáért, szabadságért,
jogért, ezerek és ezerek teszik koczkára a legfőbbet,
a mivel birnak — éle töket; s verőkkel készek pe-
csételni ragaszkodásukat a szabadsághoz és ha-
zához.

De a mit semmi nem enyhit, semmi nem ment,
semmi nem takar el: az a háboru barbársága,
mely vért ont, vagyont pusztit s a természet és
emberi kéz műveit tiporja el szükségtelenül, nem
a háboru végczéljaiért, nem az önvédelem jogos
küzdelmében, hanem ugyszolván passióból, a
vadállatnál vérengzőbbé s undokabbá vált em-
ber gyilkos dühében; mikor falukés városokra
kanócz vettetik, a földek és kertek termésén pa-
ripák tombolnak, fegyvertelen aggok, nők és gyer-
mekek kardélre hányatnak, s összekaszaboltatik
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minden a mi élő, csakhogy ne éljen, s hogy a fel-
bőszült ember ocsmány vérszomja s pusztitási
dühe kielégitő táplálékot nyerjen.

íly iszonyu barbárságát a jelenleg folyó sze-
rencsétlen háborunak tapasztalta, Bazeilles falu,
ötnegyed mérfóldnyire Sedantól. Virágzó, gaz-
dagnak mondható falu ez, három ezer lakossal, jó
módú földmivelő néppel, viruló egyházi s polgári
község, mely elég tekintélyes volt arra, hogy külön
maire-je legyen.

Mi töri ént vele, beszélje el egy elfogulat-
lan s tekintélyes angol, Fitz James herczeg, ki
a legnagyobb világlapba, a „Times"-be a kö-
vetkező tudósitást, illetőleg tiltakozást az em-

lakóit védelmükért, hogy felgyujtották házaikat.
A nemzetőrök legnagyobb része elesett volt, a la-
kosság többi része, öregek, nők, gyermekek, kik
a pinczékben kerestek menhelyet, a lángok áldo-
zatai lettek.

2000 lakosból 300 maradt meg, kik beszélték,
hogy a bajorok egész családokat üzték be erősza-
kosan a lángok közé, és hogy a nőket, kik meno-
külni akartak , lelőtték. Saját szemeimmel láttam
e szerencsétlen falu égő romjait; egy ház sem
maradt épen. Megégett hus szaga büzösité a lég-
kört. A megégettek marad ványai elszórva fe-
küdtek. - A l '

Ezt akartam, uram, tudomásra hozni. A na-

elfogulatlan, érdekeletlen fél, kit franczia rokon-
szenvekkel vádolni nem lehet, egy tekintélyes an-
gol igtatott a világlapba — e tiltakozás után,
mondom, hiába vetik porosz részről, hogy egy
vagy két házból lőttek a németekre, s e vakme-
rényt kellett visszatorolni. Nyomorult mentség!
A háborunak, szükségkép is elég iszonya van.
Szükségtelenül, fegyvertelenek ellenében fokozni
ez iszonyokat, az barbárság.

Ah ! hogy a tizenkilenczedik század évlapjain
is ép oly undok foltoknak kell sötétleni, mint a
Krisztus előtti idők s az ő szellemétől elhajlott
középkor setét korszakaién, s e fekete vérfoltokat
épen azon nemzet fiai ejtik reá, mely a legmivel-

beriség nevében, igtatta be a bazeilles-i eset al-
k l ÍÍBazeilles a Maas mellett fekszik 8.kilomé-
ternyire Sedantól. Midőn augusztus 31-kén e falu
lakói közeledni látták az el enséget, ^m^eto"
egyenruhába öltöztek és segítették a hadsereget
egy bajor hadtest és a 4 porosz hadtest, bchollor
hadosztálya elleni védelmében.

A franczia hadsereg visszaszorittatott, az el-
lenség bevonult Bazeilles-be és most a rémület
leirhatlan jelenetei következtek, és oly kihágások,
melyek örök szennyfoltot hagyandnak azokon, a
kik elkövették.

A bajorok és poroszok azzal büntették a falu

í a l u é g é s t - , h e r i a n u el i t*«• ( S z e p t . J .J

borúnak megvannak rémségei, de vannak szabá-
lyai is, melyek a becsület és emberiség torvényein
alaDul'nak, és ezen törvényeket a bajorok és poro-
szok Bazeillesben lábbal tiporták. Bemocskolták
ffvőzelmüket. Hivatkozom a világra, a történe-
lemre, melyek erre ki fogják mondani ítéletüket.

És kérdem, igazságos-e egy falu nőit és gyer-
mekeit megölni, kik tűzhelyüket és hazájukat
védelmezték. , ..

A nemzetőrség legalább is jobb es szabályo-
sabb katonaság, mint a negyedik és ötödik land-
wehrfelhivás. Poroszok és bajorok, ti nem mint
katonák, ti mint vadak viseltétek magatokat!

E t ltakozás után, melyet - ismételjük egy

tebbnek tartja magát s a czivilizácziót terjeszteni
fennen hirdeti kiváltságos feladatának!

—á~r~

l taziis a hold korul.
(Folytatás,)

XI.
A déli félgömb. — Életkérdések.

S mégis, e gondolatban volt valami vi-
gasztaló az előbbihez képest. LegalábbJátni
fogják vágyaik jgéretföldét, *mint Mózes
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eírykor a Kánaánt — ha bele nem léphetnek
is, s talán sikerül addig tengetni életöket,
mig egyszer, 15 nap mulva, a hold láthatlan
oldala, a napfény által meg világi tva, tisztán
láthatóvá lesze löttök, minden részeiben; a lát-
ható oldal pedig, elfordulva a naptól, éjjelé-
ben a teljesen megvilágított föld felséges
tányérán gyönyörködhetnek, s e dicső lát-
mány szemléletét/d elragadtatva - balhat-
nak meg, búcsút intve szülő földjüknek,
mely sirjok nem lehete.

Lövegük csakugyan elérte a hold setét
oldalának széleit s a határhegyek fölött
állottak, melyek a déli sarkot környezik, —
jól meghatározhatták, 50 kilométernyire a
holdtól, épen mint az északi sarknál. E he-
gyek a holdmappákon Dörfel és Leibnicz-he-
gyek nevét viselik, mint átalában a hold
hegyisméje ép oly pontos, részletes és kivitt,
mint a íöldé. A hold hegyeinek magasságai
ép oly, vagy talán még nagyobb pontosaág-
gal vannak megmérve s kiszámítva, mint a
földi h* gyeké. E mérés egyik módja, a he-
gyek által vetett árnyékok hosszának pontos
meghatározásában áll, számba véve termé-
szetesen a nap magassági szögletét az árnyék
vetésekor. A másik módszer az „érintő suga-
rak módszerének" neveztetik. E szerint a
hegy magassága azon perczben méretik meg,
midőn a hold negyedekor a megmérendő
hegy épen a setét és a megvilágított rész
határvonalán áll. Csúcsának fénye kiverődik
a setét részre, lába már elmerült a tizenöt
napos éjbe, s épen azon távolság, a mennyire
a csúcs fénypontja a megvilágított résztől
elesik, szolgál a magasságmérés alapjául.

Galilei volt az elsö, ki a holdban hegyek
létezéséről győződvén meg, az árnyékok ut-
ján azok magasságát megmérni kezdette.
Mérései még nem voltak pontosak. Utóbbi
csillagászok helyrehozták, tökélyesb mű-
szereikkel a hibákat. Beer és Madler, a hold-
isme legkiválóbb tudósai s a legjobb hold-
térkép készítői ezer kilenczvenöt holdhegyet
mértek meg. Számításuk eredménye, hogy
e hegyek közül hat meghaladja az 5800, és
huszonkettő a 4800 méter magasságot. A
hold legmagasb csúcsának magassága 7603
méter, tehát valakivel kisebb a föld legma-
gasabb csúcsainál, melyek közül egynehány
meghaladja a 8000 métert; de viszonyban
a hold nagyságához, mégis sokkal nagyob-
bak, mint a fold hegvei a földhöz képest.

Hogy a föld é.s a hold hegyei közt némi
összehasonlitásokattegyünk, álljanak itt akö-
vetkezö adatok. A földön a Himmalaya
hegyláncznak három csúcsa van, mely min-
den hold-hegycsúcsnál magasabb, t. i. az
Everest, 8837 — a Kunchinjuga 8588 — és
a Dawalagiri 8187 méter magassággal. A
holdbeli Dörfel és Leibnicz csúcsok azonban
oly magasak, mint az emlitett hegysor ne-
gyedik csúcsa a Djawahir, u. m. 7603 mé-
ternyiek. Newton, Casatus, Curtius, Short,
Tycho, Clavius, Blancanus, Endymion, a
holdbeli Kaukáz és Appennin föcsúesai mind
magasabbak a 4810 méter magas földi Mont-
Blanknál, melyhez a holdban a Morét, Théo-
phile, Catharnia csúcsok egyenlők. A 4636
méternyi Monte-Rosához a Piccolomini, Wer-
ner, Harpalus; a 3710 méternyi Teneriffa-
fokhoz a Baco, Cysatus, Philolaus; a földi
pyrenéi Mont-perdühöz a Römer és Bogus-
lawsky; végre a 3237 rn. Aetnához a Hercu-
les, Atlas és Furnerius holdbeli hegycsúcsok.

Lövegük elég gyorsan ragadta öket tova
a déli félgömb hegységei fölött, melyek még
érdekesebb képet nyujtottak, mint az északi
félgömbéi.

E déli hegycsúcsok legérdekesbike a
Tycho, mely, midőn az ég felhőtlen s a lég-
kör egészen tiszta, a tele hold déli részén a
földről szabad szemmel és külön kivehető,

mint egy kiváló fénypont a fénytányéron.
Képzelhetni, mily vakitó fénynyel ragyogott
a tőle most alig 70—80 kilométernyi távol-
ságban levö utasok szemébe! Tycho a hold-
ban itt-ott látható s ugy nevezett sugárzó
hegyek közé tartozik, mint Aristarchus és
Copernicus. Nyilt vulkán-torkoknak mond-
hatók, melyek betekintést engednek a hold
még mindig izzó belsejébe s innen fényessé-
gük és örökös sugárzásuk.

A löveg csaknem függélyesen haladván
el fölötte, utasaink tökéletesen kivehettek
alkata minden részleteit. Ugy látszott ily
közelről már, torka még sem egészen nyilt;

hanem belsejében számos kisded csúcs van,
megannyi kráterrel, melyek szünetlen mű-
ködésben levő kisded vulkánoknak látsza-
nak. Felséges és meglepő látomány!

Köröskörül hegyek koszoruja, melyek
megannyi csendes völgyet tártak öbleikbe.

— Ah! — sóhajtá föl Ardán, — mily
csöndes magányok! mily városokat lehetne
itt épiteni, egyes, messze elszórt, egymással
nem is érintkező házakból, hol békében s
boldogan megférhetnének mindazok, kik a
világot, a társadalmat, az emberiséget meg-
gyülölték!

— Mind? kevés volna nekik — válaszolt
Barbicane egyszerüen.

Alig telhetve be a gyönyörü jelenségek
szemléletével, utasaink észre sem vették,
hogy lövegük ismét kitéve a nap sugarai
rátüzött özemének, megint fölmelegedtek. A
természet gyors változásai, a legnagyobb
hidegről a nagy melegre való hirtelen átme-
netek, mint egy előkészíteni akarni látszot-
tak őket, hogy selenitákká (holdlakókká)
lehessenek.

Selenitákká lenni! E gondolat ismét fel-
szinre hozta a kérdést: vannak-e lakói a
holdnak? Eddigi tapasztalataik után most
már ideje volt komolyan tárgyalás alá
venni azt.

— A kérdést, — mondá Barbicane, —
nézetem szerint, két részre kell osztani. Elö-
ször: lakható-e a hold jelenlegi állapotában?
s másodszor: voltak-e élő lakói valaha?

— Helyes, — mondá Nicholl, — keressük
tehát először az elsö kérdés megoldását.

— Megvallom, mond — Ardán, — én e
kérdésre most sem tudok semmit felelni.

— En, — szólt Barbicane, — azt hiszem,
határozottan felelhetünk, hogy — nem. Jelen-
legi állapotában a hold, egyik felén semmi,
másik felén is kérdéses s legfölebb is nagyon
vékony légkörnynyel, legnagyobbrészt ki-
száradt tengerekkel, folyók s források nél-
kül, szük határok közé szoritott tenyészettel,
a hideg és meleg átmenet nélküli hirteleni
változásai s roppant ellentéteivel, 15 napig
tartó éjeivel, melyek egyik oldalán (s épen
ott, hol az élet egyéb feltételei, levegő, viz,
tenyészet, bár kis mértékben is, megvolná-
nak) még csak a föld kölcsönzött fényéről
sem világitvák, — ily állapotban, nekem
ugy tetszik, a hold lakható nem lehet!

— Oly életszervezetü lényeknek legalább
nem, — tévé hozzá Nicholl, — mint mi va-
gyunk. De hát más életszervekkel?

— A kérdést világosabban kell fölten-
ned. Minő életszerveket értesz? A mozgást
mulhatlan feltételnek tekinted-e az életre?

— Természetesen.
— No hát, barátom, 5 — 600 méternyi

közelségben láttuk a holdat; és semmit, a
mi mozgást mutatna, nem láttunk felületén.
Bárminő élő emberi szervezet jelenléte el
árulta volna magát elsajátítás, megművelés,
építkezés, alkotás, átalában a mozgás és
cselekvés valami nyoma által. Semmi, seholl
Mit láttunk? a természet geológiai munká-
ját mindenütt, az ember munkáját sehol!
Félelem hát: élö lények, azon értelemben,

hogy mozgásra, cselekvésre képes lények —
nincsenek a holdban!

— Menjünk át a máso'dik kérdésre. Bar-
bicane elnök, öné a szó.

— Erre nézve véleményem szintoly ha-
tározott, mint az elsőre. Igen is, meg vagyok
győzödve, hogy a holdban emberek, a mienk-
hez hasonló szervekkel biró emberek, s a föl-
diekhez hasonló állatok laktak egykor, midőn
t. i. a hold légkörnyi viszonyai olyanok vol-
tak, mint a földéi ma. Mert minden arra
mutat, hogy volt ily korszak. A Tycho torka,
a tulsó oldalon látott vulkáni kitörés, az ott
föltünt tengerek, erdők, fellegfoszlányok s
ezer minden jelenség és a hold egész ábrá-
zatja engem tökéletesen meggyőzött arról,
a mi már a földön is hitem volt, hogy t. i. a
hold multja olyan volt, mint a föld jelene, s
a hold jelen állapota mintegy tükörben
mutatja — földünk jövőjét!

— E szerint tehát, — veté közbe Ardán,
— a hold öregebb volna, mint a föld?

— Nem, csakhogy hamarább megvénült
s kiélte magát Föltéve, hogy lételük egy-
szerre kezdődött s gőztömegek, majd csep-
folyók voltak mindketten: természetes, hogy
a sokkal kisebb tömegű hold sokkal elöbb
jusson el a kihüledés, megszilárdulás, meg-
fagyás és kihalás azon fokozataira, melyeken
a nagyobb föld sokkal késöbb mehet csak át.

— S e szerint a föld is igy ki fog egykor
halni?

— Kétségkivül.
— S mikor?
— Ha rétege oly vastag lesz, hogy belső

melege nem hatolhat át rajta többé.
— S nem tudnád megmondani, édes öre-

gem, mikor lesz az?
— Dehogy nem! sőt elég pontossággal.
— No's ?
— Tudva van, mennyit hül a föld felü-

letének középmérséklete egy század, egy
ezred év alatt. S ki van számitva, hogy e
mérséklet nullá fog válni — négyszázezer
esztendő mulva.

— No! meg vagyok nyugodva, azt mi
nem érjük!

— Xem érünk mi már barátom semmit
a földön!

— Igaz! De hát hová megyünk?
A löveg ez alatt folyvást haladott és pe-

dig ép oly mértékben távolodva folyvást a
hold felületétől, a mint az északi félgömbnél
közeledett volt. Világos volt, hogy épen
előbbi utjának megfelelő fél ellipsisf. irva
le, fog visszaérkezni a semlegességi ponthoz.

S onnan? Itt ismét két lehetőség állt
elöttök. Vagy folytatni ellipsikus utjokat a
hold körül örökre; vagy kifogyva a löveg
minden sebességből mozdulatlanul megállni
a semleges pontban. Harmadik esetet nem
képzelhettek.

Egy megmagyarázhatlan jelenség mind-
amellett uj aggodalmakat költött bennök.
A löveg feneke, hol súlypontja volt, nem
akart a hold felé fordulni, minek pedig meg
kellett volna történni, ha pályájokra nézve
a hold vonzása a határozó s jelesen ha pályá-
jok a hold körüli ellipsis csakugyan, a minek
ök tartották.

Valami még megoldatlan, valami meg-
érthetlen volt állapotukban, s olyasmi pedig,
a mi döntö hatást gyakorolt a reájok váró
sorsra. Barbicane maga hiába törte fejét,
elméleti számításai cserben hagyták — ha
helyzetök egész rejtélyét tökéletesen meg
akarta oldani.

Ardán elméjét egyszerre, mint egy láng-
ész villanása ragadta meg egy sajátságos
bizarr gondolat. Nehány röppentyűt is hoz-
tak magukkal a földről, lőporral elkészítve,
s igy ha aránylag csekély, de mégis valami
feszerövel rendelkezhettek. Nem kelL gon-

dolá, mást tenniök, mint azon pillanatban,
midőn a semleges ponthoz érnek, egy kellő-
leg alkalmazott lökést adni a lövegnek, mely
azt, ha csak egy vonallal is a hold felé moz-
dítsa. Igy a hold közvetlen vonzási körébe
lépnek át s végre is elérik czéljukat — lees-
nek a holdba.

A merész kalandor elfeledte, hogy csak
az imént állapitották meg, hogy a hold lak-
hatatlan !

Közölte gondolatát társaival. S mivel
veszteni valójuk ugy sem volt, s helyzetük-
ben csakugyan volt valami, a mit Barbicane
sem értett, elhatározták, hogy megteszik a
kisérletet, bár Ardán tervéről a más kettő
semmi eredményt nem remélt.

A kellő perczet nyugalommal kellett el-
várni. Barbicane kiszámitotta, hogy a semle
ges pontot a-kkor fogják elérni ismét, mikor
a földön deczember 8-kára virradólag, éjfél
utáni ;1 óra lesz. Ugy de addig még csak-
nem egy egész napjok volt. Sok idő a vára-
kozásra. Reggeliztek. Ardán egészen eszmé-
jével volt elfoglalva. Barbicane jegyzeteit
rendezte, mert meg kell mondanunk, hogy
észleleteikröl, ugy szólván perczről perczre,
a legkimeritőbb naplót vezette. Nicholl, mit
tehetett okosabbat? — elaludt. Nemsokára
követte Barbicane is. A testi és lelki feszült-
ségnek, melytől egészen ki voltak merülve,
a könnyü vérü a lelkesülő franczia állott
legtovább ellent, — de végre ő is engedett.

Délutáni 5 óra volt, 7-én, mikor nehány
órai nyugtató álom után fólébredtek. A lö-
veg folyvást távolodott a holdtól s hegyes
kúpvége mind inkább és inkább feléje for-
dult, ellenben súlyos feneke a föld felé. Meg-
magyarázhatlan jelenség, de kétségbevonhat-
lan tény, utasaink szemeiben.

A nap hátra levö része nyugtalan vára-
kozásban telt. A holdra tekintettek, mely
kétségbeejtőleg távolodott tölök; a földre
gondoltak, ott hagyott barátaikra . . . . A
lassan haladó órák egyébiránt semmi ese-
ményt nem hoztak. Megtették a kellő előké-
születeket, 3 a löveg fenekében, az egykori
vizkészülék helyén ugy helyezték el a röp-
pentyűket, hogy az átalok adandó lökés a
kivánt hatást gyakorolja. Gyutacsaik föl vol-
tak téve; a kanóczot Ardán tartotta kezében.

Éjfél. A döntő percz közeledett. Egyéb-
iránt a semleges pontba érkezést egy bizo-
nyos jelenség is meg fogja mutatni, t. i. a
lövegnek, maguknak s minden velök levö
tárgynak teljes súlytalansága. Kétségről szó
sem lehetett.

Öt percz hiján egy óra. A tárgyak vesz-
teni kezdek súlyokat. Itt a percz. Rendben
van minden? Tüzet a röppentyűknek.

A lövegbe szoritott levegő érezhető ráz-
kódást szenvedett. De hathatott-e az a lö-
vegre ugy, mint valamely külsö erő?

— Esünk-e ? — kérdé Ardán Mihály.
— Nem, — felelt Nicholl, — mert a lö-

veg feneke nem fordult a hold felé.
E pillanatban Barbicane, ki az egyik ab-

laknál állott, visszafordult társai felé. Irtóz-
tató halvány volt,

— Esünk, — mondái
— Mégis! — kiáltá Ardán. — A holdba?

Nem. A földre! — felelé Barbicane.
Irtóztató esés — 100,000 li^unyiről! s

mindig növekedő sebességgel — mert a visz-
szaeső test, a földre érkezés pillanatában
épen azon kezdő sebességet nyeri vissza,
melylyel onnan kiindult volt.

Az Ardán Mihály rakétái semmi hatást
nem gyakoroltak a lövegre, de gyakorolt
azon természeti törvény, mely szerint az erő
hatása nem szünik meg addig, mig vele
egyenlő, ellenkező irányu erő által ellensú-
lyozva nem semmisittetik meg. Az eredeti
lövés ereje nagyobb volt, mintsem a semle-
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ges pontba érve nullá vált volna, hogy ott a
hold vonzása, mely a föld vonzásával kiegye-
sül ott, kizárólag uralkodó lehetett volna a
lövegen; ez eredeti lökésnek és a hold von-
zásának együttes ereje iratta le a löveggel
az ellips!s alaku utat a hold körül, ez hozta
vissza a föld vonzása körébe ismét, s most —
a föld ismét megragadta a rásulyosodó testet.

— El vagyunk veszve, — mondá Nicholl.
— Isten hatalmában vagyunk, — felelé

Barbicane.
S a löveg, mint egy meteor, esett, esett,

esett a föld felé. (Vége következik.)

Magyar Páris.
(Eredeti tudósitás.)

London, szept. 30.
A tisztelt olvasó, ki a fenntebbi sorokat ol-

vassa, meglepetve fogja kérdezni : micsoda? hát
van magyar Páris is ezen a szép világon? Az,
hogy Amerikában van egy — Ujházy által alapi-
tott — Uj-Buda. sotnm't esetro nem oly meglepő,
mintazt mondani, hogy van „Magyar Páris." Pedig
van, még pedig Francziaország, a világ Parisának
kollő közepében.

Hogy e magyar Párist ismertető sorokat
Londonból irom, nem lesz meglepő e sorok olva-
sóira ; meg voltak ezek már kezdve Párisban, és
régóta gyűjtögetem ez adatokat a „Vasárnapi
Ujság" olvasói számára, a hogy azok nöm a helyszi-
néről kerülnek, hol azokat gyűjteni szerencsés
voltam, annak a most ott oly folyó, és ily nyugal-
mas foglalkozásokat meg nem engedő események
és Trochu parancsnok vendéget nem marasztaló
vendégszeretete a? oka.

De nem lévén barátja a hosszu bevezetések-
nek, térjünk a dologra, azaz: Párisra, annyival
inkább, mivel most minden szem ide levén for-
dítva, érdekes leond az itteni magyar nevezetessé-
gekkel is megismerkedni.

Békés időben Párisba érkozvén, első kér-
désünk, hogy mely szállodába szálljunk?

E tekintetben segitvo van rajtunk, mivel a
„Hotel d'Espagne et d'Hongrie" örökké mosolgö
birtokosa Lyon ur mindig készségesen várja a
magyar vendégeket a rue Taitbaut 4-dik szám
alatt. Ide szállnak rendesen: Klapka, Türr tábor-
nokok és más, leginkább gazdagabb magyarok. A
szálloda czime Magyarországot vette föl ezégül, de
azért Lyon ur még nem tartotta szükségesnek
magyar pinczért fogadni. Meglehet különben,
hogy oda szUló magyar uraink nem akarnak ma-
gyarul beszélni. Egy második szálloda a „Hotel
de Danube", s mivel a Duna szive Magyarorszá-
gon fekszik, följegyzem ezt is, mint hazánkra em-
lékeztetőt.

Utazás után rendesen fáradtak, s a mi még
inkább megtörténik, éhosek vagyunk. A franczia
nyalánk ételeket megszokni nem könnyü dolog
nekünk, kik pompás pecsenyékhez, káposztás
rétesekhez és turós csuszákhoz vagyunk szokva,
azért talán legjobb leend, ha elvezetem a tisztelt
olvasót Zöhls hazánkfia osztrák-magyar vendég-
lőjébe. Zöhls ur régebben kereskedő volt ugyan,
de bécsi és pesti barátjai annyit panaszkodtak a
franczia konyha művészete és üressége ellen, hogy
végre azon gondolatra jött, hogy felcsap csapiá-
rosnak, s megalapított ezelőtt 8—10 évvel egy
„Wiener Restauration"-t. Az 1867-ki világ-kiál-
litás megnyílta előtt, midőn hazánk a közösügyes
alapon kiegyezkedett, ő is engedvén hazafiui ér-
zelmeinek, csinált vendéglőjéből egy közösügyes
vendéglőt, melynek czimerén a Rue Rougemont
3 a Boulevard Montmartre mellett, fent ott ra-
gyog a német felírás, mig alább gyönyörü ara-
nyozott üvegbetük hirdetik a „Magyar vendéglő
és sörház" feliratot mind azoknak, kik szép nyel-
vünket, mely határainkon tul alig terjed, értik és
beszélik.

A konyha itt pompás, hogy is ne, midőn két
pesti szakácsné főz, kik még termetre sem változ-
tak ittlétük alatt, olyan pompás, kerek két por-
téka, hogy öröm látni őket. Paprikás csibe, haius-
káyal hetenként kétszer van, csütörtök és vasárnap,
és ekkor annyi a vendég, hogy rendesen kevés
lesz e jó nemzeti ételünk, melyet a finnyás fran-
cziák is ugyancsak megszoktak. Más magyar étel
mindennap van. Tésztanemüek pedig azon érte-
lemben, mint azt mi ismerjük, csak is itt kaphatók.
A pinczérek azelőtt 3 — 4 hóval majd mind magya-
rok voltak; most számuk kissé megfogyott. Ma-

gyar borok jók, csak hogy egy meszelyes tokai ára
10 franc. A ki Párisban \olt és Zöhls hazánkfia
vendéglőjébon evett, örömest fog visszaemlékezni
o párisi magyar konyhára. Igaz, hogy nem olcsó,
mint Duval vagy Porret fényes etabliísementjoi-
ben, de nem is kell az adagokat nagyitó üveggel
venni észre.

Vannak kisebb vendéglők is, melyeknek ma-
gyar ember a gazdája, igy Farkas bácsi sörháza
Boulv. Rochechouart 62, és Polber vendéglője a
Passage de Caire-ban. Egy harmadik, melyet mi
tettünk magyarrá az általunk elnevezett „Arany-
gunyhó", molyre az utóbbi időben Párisban volt
magyar ifjak mindig örömmel fognak visszaemlé-
kezni, különösen a magyarul tanulni akaró Made-
moiselle Wilhelmine- és Amalie-ra.

Elvégezve ebédünket, tegyünk egy kis sétát.
Ufcza-név nem sok magyar van Párisban, de csak
keresni kell, akad az is. Igy a Champs d' Elysée
végén balra meglep bennünket a csinos rue de
Pressbourg.Üz utcza a 1805-ki Pozsonyban kötött
béke emlékére neveztetett igy el. Félkörben halad
s benne van a török követség csinos kis palotája.

Felséges asszonyunknak, a királynénak is van
itt egy utczája, melynek neve,,Passage de la reine
a" Hongrie," csak kár, hogy ez utczának sem
szépsége, sem nagysága nincs öszhangzatban
felséges királynénk oly sok nemes tulajdonaival.

Hanem a mi leginkább meglepett, az a párisi
Patay-utcza, igen, teljes valóságában Patay-utcza.
Ez a „rue Patay" a „L'arc de triurnph" közelében
van, s első pillanatban azt gondoltam , hogy
magyar Rocheforte-párti hazánkfia és kéj)viselőnk
tiszteletére nevezte < azt el. De tudakozódásomra
kisült — s valóban fájdalommal hallotta-n,— hogy
az nevét egy Páris közelében fekvő kis Patay
falutól vette. S igy Patay István bácsinak nem
marad más vigasztalás, minthogy talán a Patay
falu vetto novét a Patay családtól.

Ha a Boulevard Prince Eugene-n haladunk, a
Chateau d'eau teréről mindjárt elől, jobbra, sze-
münkbe tünik a „Boulangerie hongroise" czimü
szép sütöde. Mit? mondám magamban, midőn meg-
pillantani, Párisban magyar pék is van? Bemen-
tem s kérdezősködtem az üzLt ezégo felől. A jó
ember franczia volt, s mondá, hogy Magyarorszá-
gon sem volt soha, de mivel onnan kapja a legjobb
lisztet, ennek tiszteletére nevezte el üzletét, ma-
gyar sütődének, sőt mi több, magyar kenyeret is
süt apró szőlővel, és büszkén tüzi reá kirakatéban
a „Pain Hongrois11 feliratot. Magyaráztam neki,
hogy nem ilyen a magyar konyér, de nem hasz-
nált: megmaradt állitása mellett, mondván, hogy
vevőivel o sütemény ezen elnevezése által igen jó
üzletet csinál.

Megköszöntem a magyar liszt e rendkivüli
tisztelőjenek figyelmét, és elhagytam azon kére-
lemmel, hogy jönne el egyszer Magyarországra
megnézni a kenyereket a komáromi és debreczeni
piaczon.

Ugyanezen boulevard végén áll Eugen her-
czeg szobra, alatta a többi varosok közt „Raab"
a győri csata emlékéül.

A rue de la Roquette-ben egy csizmadia oly
csinos nyalka magyar csizmát faragtatott ki cii-
merül, hogy bármely magyarországi kollégája meg-
irigyelhetné érte.

A boulevard Beaumarchais 33 ik szám alatt
van a magyar egylet helyisége, erről az olvasók
már eléggé értesültek e lapok hasábjain; jelenleg
csak annyit jegyzek meg róla, hogy helyiségét
Buda-Pest gyönyörü nagy fényképe, Kossuth,
Petőfi, Horn Ede arczképei és a képzőművészeti-
társulat műlapjai diszitik. A helyiség bármely
magyarnak mindig nyitva volt, ugyszintén ren-
delkezésére állnak a nagy választéku hazai hirla-
pok és könyvtár. Tagjai rendesen külföldön ta-
pasztalatokat gyűjtő fiatal emberek, s igy az egylet,
mely segélyez is, mindenki pártfogasát méltán
megérdemli. A tagok a jelenlegi háboru miatt
elutaztak, de az egylet azért nem oszlott fel és
folytatja működését a Párisban maradt néhány
magyar pártfogása mellett.

Ha a rue Rivoli-ba betérünk, meglep ben-
nünket Goldmann hazánkfia czipész kereskedése,
melynek kirakatán diszlik hazánk czimere koro-
nával egyetemben, mivel üzlete ezégéül a „La
couronne d' Hongrie"-t választá. Ö volt egyuttal
az egyedüli, ki aranybetükkol kiirá: ,,/íí magya-
rul beszélnek".

Nem messze esik tőlo a „Société hygienique"-
nek kereskedése, hol ogy kirakat-ablak vau meg-
rakva a „Pomade hongroise"-v&h melyet itt mint
valódit árulnak. Mondják, hogy Napoleon ő
folsége is evvel pödörgette bajuszát, midőn még
jobb kedvo volt.
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A zenekereskedésekben gyakran Iái hatók
nemzeti hymnusunk és a Szózat, vagy Berlioz
Rákóczija, melyeket ,,Aires nationales" czim alatt
árulnak, boritékán nemzeti lobogónkkal, melynek
közepén mosolyog — az osztrák sas.

Nemzeti dalaink közül ritkán halhatunk va-
lamit Párisban, kivéve a „Cirque-Napoleon" őszi
hangversenyeit, midőn Rákóczi-indulónk a pro-
grammból soha sem marad ol. Murszka Ilma és Nagy
Jakab voltak az egyedüliek, kik ott a mult két
évben magyar dallamokat hallattak. Czigányaink
élénk emlékozotben vannak még mindig.

De folytassuk sétánkat. A Tuilleriák belső
udvarán álló diadal iv ogyik oldalán büszkén hir-
detik a bevésett betük, hogy I. Naooleon alatt a
megvert ellenfél, mint jegyezte alá a békét ,,dans
la capitale d' Hongrie á Pressbourg" 1805-ben.
Igy a nagy „Arc de Triumph"-ról sem maradt ol
Győr városa, mely szintén mint,,Raab" diszlik ott.

(Vége követk.) Liptay Pál.

B i t s c h vára.
Bitsch, egyike azon kisebb franczia váraknak,

melyek folyvást hősies ellentállás tanusitanak, a
német határszélen, a Moselle-megyében fekszik.
Polgári lakosainak száma 4000. Tája erdős vidék;
a város találkozási központját képezi a zweibrü-
ckeni, weissenburgi, hagenaui, pfalzburgi és saar-
gemündei hec-yí utaknak. A vár s város régi grófi
székhely, melyet a hasonnevü dynaszták s utá-
nuk a zweibrückeni
Lothringen grófok bir-
tak hűbérül. Midőn oz
utóbbi család 1570-ben
kihalt, Lothringen her-
czege vetto át a gróf-
ságot, de elveszité azt
1624-ben a francziák
ellenében, kik a város
felett uralkodó régi
fellegvárat erőddé vái-
toztatták át, mely a
riswiki béke folytán
ugyan leromboltatott,
de 1737-ben végleg
franczia kézre került.
— A jelenlegi várnak
alapkövét 1741-ben

rakta le Bombelles
marquis. A vár szikla-
czitadellából áll, mely-
nek falai 150 lábnyi
mélységbe tekintenek
le, mig benseje kazama-
táknak, raktáraknak
és vizmedenczéknek
van kivájva. Alaprajza
szabálytalan hosszu-
kás négyszög, négy or-
donynyal s egy vért-
gáttal, mely a bemene-
tet védi. A czitadella
alatt terül el a város, melynek ordonyzott fala a
várral kapcsolatban áll. Utóbbi időben sok történt
a vár erőditésére, nevezetesen több födött erődöt
emeltek a sikon, melyek a főerőséggel, alagutak
által vannak összekötve.

A wörthi csata után közvetlenül Bitsch alá
egy bajor figyelőhadtest ment, mely haderő utóla-
gosan felszaporittatott és jelontékeny számu tü-
zérséggel láttatott el. Mindeddig azonban a néme-
tek semmi különös vivmányt nöm vivtak ki, csak
a várost és vár épületeit lőtték rommá. A védőr-
ség, mely állitólag igen csekély számu, ujabb idő-
ben mind vakmerőbbé vált, s több sikerült kiro-
hanást tett. A vár meredek sziklafalai, alagos utai
miatt ostrommal meg nem közelíthető. Az ott
elholyozett ostromtüzérség mindeddig semmire sem
tudott menni és az ostromlottak,ugy látszik, minden
szükségessel jól el vannak látva. A német tudósi-
tók is azt hiszik, hogy e kis vár a pusztitó bom-
batüz daczára is még jó ideig fenn tarthatja magát.

Fodor G., Csontos I., Kocsi-Horváth J., Holbik
M., Bárány Boldizsár, Kocsi Katalin, Munkácsy
J., Éder Gy., Honáth Cz., Katona, Babarczy,
Soós Márton, gr. Míiyláth, Csipaki, Thewrewk,
Vörösmarty, F. Natry Pál, Csokonai, Eördögh,
Fáy Andrris, S abó Pál, Vajda Péter, Király A.,
Boér S., Megyeri. Gaal József. Garav, Nagy Ig-
nácz, Borossay, Jósika, gr. Teleki Lászlt, Pap
Ignácz, Kuthy Lajos, Kelmenfi. Hazucha, Császár
J., Kunoss-Kovács N.. Telepi Gy., Komlóssy F ,
Szerdahelyi Jó/.sof. Hinár. Fáncsy, Gyurman,
Csathó P., Czakó, Vörös Zs.. Obernyik, Petőfi,
Erdélyi Jáno->, Egressi Béni, Tóth József, Császár
Gy., Jászay K., Hegedüs L., Kövér Y>\a Gereben,
Berényi, Beiithi László éá Fáy B :1a, kiK már
halottak. — Élők a következök : Balogh István,
Kapczi K., Klestinszky L., Szigligeti. Toth Lő-
rincz, gr. Bethlen, Ney F„ Eötvös, Kovács Pál,
Beöthy Zsigmond, Jakab J., V.thot Imre, Döme
K., Erkel Ferencz. Kendéi G., D 'gré, Jókai,
Haray, Thern K., Hugo K., Ábrányi E., Szigeti,
Turkevy, Czanyuga, Hiador, Moc-táii Lajos, a két
Doppler, Dobsa, Csilóközi, Benkő K., Oldal J.,
Szilágyi S., Keleti K. (Északi), Vajda János,
Feloki M., Szerdahelyi K., Cséky F., Bognár Ign.
Némethy Gy., Tóth Kálmán, Tóth Józsefné,
Lendvay M, Bulyovszky, Dnx A., Dózsa D ,
Pompéry, Kiséri, Győry V., P. Szathmáry, Bús
Vitéz. Potemkin, Horchy, Almási T., Greguss
Á., Ozorai, Fekete M.. Mocsonyi M, Balázs Sán-
dor, Berczik, gr. B^tthvány-Apnixin Julia, Far-
kas Albert, Szásis K., Péter D., Szarvas G, Szú-

E g y v e l e g .
** (A nemzeti szinház könyvtára.) A szinházi

könyvtárban összesen 1512 darab színmű és opera
van. Ezek közül eredeti 436 színmü, 26 opera, 2
operette és egy balett. Nem leend érdektelen az
erdeti művök koronként feltünt s részint már
elhunyt — szerzőinek neveit a közönség emléké-
ben felfrisiteni. Eredeti müveket irtak: Dugonits,
Lang Ad., Vandra, Babocsai, a két Kisfaludy,

Bitsch vára (Elzászban)

j lyovszky, Oláh Gy., Flóra, Zichy Antal, Erkel
Sándor, Fáy G., Kvassay és Rákosi Jenő.

** (A németek hadi zsákmánya.) Egy porosz
lap számítása szerint a németek hadi zsákmánya
eddig a következő: 1 császár, 1 tábornagy, 30 tá-
bornok, 3250 tiszt,104,750 katona, 10,280 ló, leg-
alább Ü2 sas, 102 mitraillouse, 700 ágyu, 400
szekér, temérdek hídkészletek, raktárak, vasuti
vonatok, fegyverkészletek, lőszer, ruházási,folsze-
relési czikkek, élelem, takarmány stb. — A po-
rosz lap előadja, hogy a háboru elsö napjaiban
Gersweiler, Lindweiler, Sturzelbrunn, Saarbrü-
cken és Niederbronnál csak apró, jelentéktelen
csetepaték voltak. — Aug. 2-án történt a saar-
brückeni első csata, melyet a poroszok feladtak.
A francziák — kik győzők voltak e napon — 6
tisztet, 67 katonát vesztettek. Azután folyton fo-
kozódnak a francziák veszteségei: Weissenburg-
nál, hol Douay hadosztálya megtámadtatott, 30
tisztet, 1000 katonát vesztettek csak foglvokban ;
ezenkivül 4 mitrailleuset, 22 ágyút. Wörthnél
aug. 4-én 6000 franczia 100 tiszttel esett porosz
fogságba; ezenkivül 2 sas, 6 golyószoró 25 ágyu,
sok málha és tábori sátor stb.

Ugyane napon Spicheren, Reichshofen és
Saargemündnél 2500 fogoly 4 ágyu, 40 híd-
készlet, 10,000 gyapjupaplan, 40,000 mázsa rizs,
kávé, czukor, rum, bor, kétszersült; továbbá pa-
pucs, sapka, harisnya, dohány esett a p'.roszok
kezébe. Ez utóbbi czikkek egymagukra 1 millió
értéket képvisoltek. — Hagenau, mely mint erő-
ditett holy meghódolt, 9 tisztet, 103 katonát,

30 lovat s nagy fegy verkészL tet adott át; Lich-
tenberg a Voges átjárásokat védő erőd 3 tisztet,
280 katonát, 7 ágyút, 200 fegyvert, 30.000 töl-
tényt, sok mennyiségü lőport; — Liitzelstein egy
csomó fegyvert és hadszerkészletet, — Marsai erőd
60 ágyút juttatott német kézbe.

A Metz melletti háromszoros véres csatáknak
nöm volt oly nagy eredményük, — noha a poro-
szoknak sokkal nagyobb veszteségeik valának itt.
Vionvillenél 36 tiszt, és 2000 katona, Gravellotte-
nál 54 tiszt és 3000 katona lett porosz fogoly. A
francziák e napon kétségkivül vesztettek 20—25
ezer embert; de a németek vesztessége sokkal
több. A német hadserge't további előnyomulása
közben meg:idti magát Vitry erőd, 17 tiszttel, 850
emberrel 16 ágyúval. — Aug. utolsó és szept. I-ső
napán Nouart, Beaumont és Sedan óriási győzel-
mi jolvényoket szolgáltattak porosz kézbe. Beau-
montnál 7000 fogoly, 2 sas, l l mitrailleuse, 23
ágyu s egy tábor. Sedannál — még a kapitulá-
czió ölött 25 ágyu, s sas és 25,000 fogoly a hadi-
znákmány. A sedani kapituláczió folvtán porosz
kézbo esett: 1 császár, 1 marsai, 39 tábornok, 230
törzs tiszt, 2095 tiszt, 84,450 katona, 12,000 sebe-
sült, valamennyi sas, 70 golyószoró, 330 tábori,
150 várágyu, 10,000 ló. Körülbelől 14,500 ember,
12,000 lóval, ágyu s tüzérségi szekerészét belga
teriileton fegyvereztetett le. Ujabban Tóul meg-
hódolása folytán porosz kézbe esett 109 tiszt, 2240
katona, 120 ló, 197 ágyu, 3000 puska. A Metzből
való ujabb kirohanások, Strassburg, a Páris alatti
csaták veszteségei, nincsenek ide beleszámítva.

** (A csatatér a harcz
után.) Egy franczia iró,
ki a sedani csatatért
két nappal a véres
harcz után bejárta,
meghatóan irja le szo-
moru utját: „A háboru
szó teljes rút értékét
csak az ismerheti,a ki
látott ily csatamezőt, a
ki látta e véres föl-
det, e roncsolt marad-
ványoktól sötétlő tár-
latot, az eldőlt lőszer-
szekereket, kiürített
zsákokat, kiterpesztett
lovakat, ijesztő sárga
fogakkal, eltörött ke-
rekü ágyukat, az elpat-
tant dobokat, az ella-
pult csákókat, átfúrt
sisakokat, és főleg ezt
az ezer meg ezer sem-
mit, moly élet volt és
most halál; az er-
szényt , melyet egy
hulla tart görcsösült
ujjai közt; e darab
hust, melyet e katona
— elővigyázatból —
zsebkendőjébe bur-
kolt , és moly most

halotti "vánkosául szolgál; a meghitt leveleket,
melyek egy szurony által fölhasitott zsebből kihul-
lanak! Az ember szive összeszorul, mintha csavar-
ban gyötrenék. — A mi meglepett és megszorí-
tott : az a lét, az élet látszata, mely e halottakban
megmaradt. Mintha megkövültek volna, ugy
tartják meg a halálban is az élet állását. Lesujtva
ugy maradtak, mint voltak a pillanatban, midőn
a golyó találta őket. Emez ijedten terjeszti előre
kezeit, a mint egy kardvágást vagy puskatusa
csapást vissza akart lökni; amaz térdein czéloz,
fegyverét kezében tartva. íly mozdulatlanságban
az ember okot viasz-alakoknak vélné, s a nyert
benyomás nemcsak fájó és sajgó, hanem egyuttal
fantastikus is. Vannak e hősök közt olyanok is,
kiket a halál elidomtalanit. Az állkapczák törvék,
a koponyák szétzuzvák, az agyvolő kiföcskendezve.
Némelykor a halál fejetlenit is; láttam egy testet,
melyről az ágyugolyó ugy elvitte a fejet, mintha
pallossal vágták volna le. Borzasztó !

Kimondhatlan jajjal töltik ol a szivet e sze-
gényeknek elszórt levelei, melyek az elmerevült
kezekben vagy a szegény halottak széttépett tár-
czáiban láthatók. A hullák mellett fekszenek pisz-
kosak, sárgultak, véresek! röpdösnek a szélben,
kúsznak a földön; reményeikkel, kivánataikkal,
mosolyaikkal gyászosaknak és gúnyosaknak tün-
nek fel előttünk. Majd mindegyik igy Kezdődik:
„mennyire örvondek, hogy ép egészségbea vagy,
s hogy jól érzed magad!" és e levelet egy hulla
oldaláról veszszük föl . . . "
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Irodalom és művészet.
— Mindkét testvérlapunk előfizetőinek

igért külön kép-mellékletünket a „ Vasár-
napi Ujság" összes előfizetői mai számunkkal
veszik, a „Politikai Újdonságok" külön elő-
fizetői pedig e lap legközelebbi számával
veendik. A külföldön is oly nagy elismerés-
ben részesülő derék fiatal festőnk Munkácsy
Mihálynak oly méltő feltünést okozott fest-
vénye: a „Siralomház1' ez, sikerült met-
szetben.

** (Naptár-szüret.) Jó időjén, mikor még
alig akarjuk hinni, hogy a gyorsan telő év már
innen-onnan végére is jár, megjelent a magyar
könyv-piacz legnagyobb számu s legdúsabb vá-
lasztéku naptár-szüreto, Heckenast Gusztáv ki-
adásában. A különböző társadalmi, egyházi és
politikai körök és szinezetek mindenike feltalálja
köztük a magáét, az izléséhez és szükségeihez sza-
bottat. Czimeik egyszerü áttekintése is eléggé
tájékozhat irántok kit-kit s a meglehetős hosszu
czimsor azt látszik mondani: elegen vagyunk,
válogathattok közölünk. Itt van mindjárt elől,
a két legrégibb, felekezeti jellemű naptár:

1. István bácsi naptára, mely már 18-ik évre
jelenik meg, a katholikus nép számára, ismeretes
modorával s változatos tartalmával. Szerkesztését
az alapitó Mayer Istvántól most Kőhalmi K. Jó-
zsef vette át. Ára 50 kr.

2. Protestáns képes naptár, egy évvel fiata-
labb, mert most lép 17-dik évébe, Ballagi Mór
szerkesztése alatt, protestáns egyházi-, iskolai- és
irodalmi tartalmával s egyház-iskolái név- és czim-
tárárával. Ezuttal Boross Mihály, gr. Mikó Imre,
Pálffy József és dr. Varga István részint élő, ré-
szint elhunyt protestáns jelesek arczképeit hozza.
Szépirodalmi része is érdekes és becses adaléko-
kat nyujt. Ára ennek is 50 kr.

3. Falusi Gazda naptára, dr. Farkas Mihály
által kitünő szakértelemmel szerkesztve, közhasznu
évkönyv mezei s kert-gazdák számára. A 7-dik
évfolyam jelenik meg belőle most s a közkedves-
ségben évről évre emelkedik, a mit meg is érde-
mel. A jelen évfolyamban különös emlitést érde-
melnek „A dohánytermesztés rövid foglalatja" s
„A trágya termékenyítő alapelemei" czimü czik-
kek, képekkel. A „Havi teendők emlékeztetője" az
egész évre részletes utasításokkal szolgál. E nap-
tár ára, melyet gazdálkodó közönségünknek
eléggé nem ajánlhatunk, 80 kr. — Társa ennek:

4. A magyar nök naptára, szerkeszti Beniczky
Irma, különös tekintettel a házinő és gazdasszony
teendőire. Ára 60 kr.

5. Magyar családi naptár. „A magyar em-
ber könyvtára" czimü ismert vállalat egy kötetét
hozza ismét, ismeretterjesztő s olvasmány-tartalom-
mal. Huszonöt ivre monőnagy terjedelme daczára
is, ára csak 60 kr.

Magasb irodalmi igények kielégitését czé-
lozza 6. a Nagy nemzeti képes naptár, az egykori
„Jó Barát" naptár folytatása, most Áldor Imre
által szerkesztve, moly bő tartalommal, szép-
irodalmi és tanulságos olvasmánynyal kedveske-
dik. Terjedelmesb tiszti névtára van; s azért
tisztviselők, ügyvédek stb. számára hasznos se-
gédkönyvül ajánlkozik. Ára 1 ft.

7. Kis nemzeti képes naptár, a legolcsóbb
valamennyi közt; ára csak 16 kr.

8. A magyar nép naptára, ára 25 kr.
9. Lidércz-naptár, a rémtörténeteket, termé-

szeti és szellomvilági csodákat kedvelők számára,
hoz az idén is, mint előbbi évfolyamaiban, egy
csomó kisértetes- és gyilkostörténetet s más ideg-
feszitő és képzelet-foglalkoztató holmit. Nagy
olvasó közönsége van, mert a tényleges világ szá-
raz egyformaságában az emberek a csodást és
rendkívülit, a vérlázitót és fagylalót szeretik leg-
alább olvasni. Ára 60 kr.

10. Honvéd-naptár, Áldor Imre szerkesztése,
negyedik évfolyamban Int most napvilágot. Leg-
többnyire a régi honvédviláo- dicső emlékeivel
foglalkozik ; honvédemlékek pantheonát nyujtja s
arczképei is (Dembinszky, Vetter, Nagy Sándor,
Gyulai Pál) többnyire honvéd nagyságok; költe-
ményei az 1848-ki azabadságharezra vonatkoznak.
Ara ennek is 60 kr.

T Á R H Á Z .
11. Elsö magyar katonai naptár; szerk. gr.

Bethlen Olivér, a „Honvéd" lap szerkesztője; a
magyar kir. honvédség beosztási jegyzékével el-
látva ; ára 60 kr

12. Népzászló-naptár, szintén Áldor Imrétől,
13. Kossuth-naptár, (40—40 kr. árúak).
14. Balpárti naptár (50 kr.) — mint czimök

is mutatja, baloldali színezetű naptárak, ügyesen
szerkesztve, képekkel.

Humorisztikus naptárt hármat találunk, u. m.:
15. Nevessünk, II-dik évfolyam, mulattató,

leginkább adoma-tartalommal biró naptár, képek-
kel illusztrálva. A derültebb olvasmányt kedvelők
számára ajánlható. Ára 40 kr.

16. Skorpió-naptár, az „Ellenőr" ismert mun-
katársa által szerkesztve, a „Bolond Miska" és
„Borsszem Jankó" naptárak uj vetélytársa, élczes
s sokhelyt sikerült tartalommal. Ára 80 kr.

17. Barátfülek naptára, szerkeszti Papra-
morgó, pap- és pápa-ellenes élczekkel. Ára 50 kr.

Bezárja a hosszu sort:
18. Határidő-naptár, ügyvédek, kereskedők s

átalában üzlet-emberek nélkülözhetlen tárcza-
könyve, csinos és czélszerü kemény kötésben,
irónnal ellátva. Ára 1 frt 20 kr.

** (Aigner Lajos kiadásában) megjelent: Tör-
téneti beszély ek, irta Egy házasbükki Dervarich
Kálmán. Hét történeti tárgyu beszély a hazai és
idegen történelemből. Ára 1 frt 20 kr.

** (Markovics Ivan) egyetemi gyorsirásta-
nitó magyar gyorsirászati tankönyvének 6-ik
kiadására hirdet előfizetést; ára 1 ft. 10 kr.

** (A „Jogtudományi Közlöny") jövőre a m.
kir. semmitőszék elvi jelentőségü határozatin ki-
vül, külön mellékletben a legfőbb törvényszéktől
is hasonló módon közlend döntvényeket, melyek-
nek gyüjtését és szerkesztését b. Vétsey Sándor,
a m. kir. kuria legfőbb itélőszéki osztályának ta-
nácsjegyzője vállalta magára.

Kőzietézetek, egyletek.
** (A magyar tud. akadémia) a nyári szünidő

után okt. 3-án hétfőn kezdé meg ismét ülésezéseit.
Ez alkalommal az I-ső (nyelv- és széptudományi)
osztályon volt a sor, s Ballagi Mór rendes tag ér-
tekezett „Mesa, Moab királyának diadalpszlopáról
a Krisztus előtti IX-ik századból." Értekező a
moabiták történetét, az izraelitákhoz való viszo-
nyát a biblia fonalán előadván, a diadaloszJopon
talált hézagos feliratot f'ejtogeté. —- Ezután össze-
ülés következett, melyben a titkár bojelenté her-
czeg Batthyány Fülöp és Podhraczky tagok idő-
közben történt elhunytát. Bejelenté továbbá, a
magy. hölgyek alapítványából az akadémia által
a logika, anthropologia, Róma története, Franczia-
ország története, chronologiai zsebkönyv, népszerü
vegytan, népszerü légtünettan és az ásványtan
kézikönyveiro kihirdetett pályázat folytán beér-
kezett pályaművek czimeit.

** (A nemzeti szinház intendánsa) b. Orczy
Bódog lesz; kineveztetését a minisztertanács is
helybe hagyta; mihelyt a szinház tulajdonai leltá-
rozva lesznek, át fogja venni az igazgatást. A
kormány minisztertanácsosi rangot és fizetést
(6000 ft évenként) állapított meg a szinházi inten-
dáns számára.

** („A londoni magyar munkás-egylet") be-
küldé szerkesztőségünkhez az 1869—70-dik évről
szóló kimutatását. E szerint az egyletnek 62 tagja
van, s bevétele 108, kiadása 49 livre volt. Áz
egyletnek vannak rendkivüli tagjai is, mint Pat-
terson Arthur, Groldsmith, Schafter lovag, stb. Az
egylet könyvtára 75 műből áll s a párisi magyar
egylet közelebb 13, Liptay Pál 4 kötettel szapo-
rította. Magyar lapja 10 van.

Ut njság?
**(Az aradi vértanuk emlékére) okt. 6-dikán

mint vértanúi haláluk évfordulóján gyászistentisz-
telet volt a ferencziek templomában. A vértanuk
arczképével diszitett ravatal körül régi honvédek
képeztek diszörségek A nagy számu közönség
közt a fekete posztóval bevont első padban Dam-
janics és Schweidel tábornokok gyászoló özvegyei
foglaltak helyet. — A kerepesi temetőbon egy
közös sirban nyugvó 13 vértanu (Szacsvai, Aban-

court, Giron, sat.) emlékoszlopát Damjanicsné s
más hölgyek buzgólkodása folytán a napokban
fölállitották.

**(A királyné) a telet a Trautmannsdorf-kas-
télyban, Meran közelében fogja tölteni. A már
roskatag épület e czélra közelebb egészen meg-
ujittatott. A királyné, okt. közepén költözik oda.

** (Gr. Andrássy miniszterelnök) visszatért
Bécsböl,' a hol tartózkodott majdnem folyvást a
háboru kitörése óta; egyelőre vidéki birtokára
utazott, a csak pár hét mulva jő állandólag Bu-
dára. Félhivatalos lapok azt irják, hogy azon hír-
ből, mintha az Andrássy-miniszteriumot Majláth-
Széchen-kabinet válthatná fel, egy betü sem igaz.

** (Fiuméban) a magyar tengerészeti hatóság
nov. 1-sejétől kezdi meg működését.

** (Szlávy Jógsef,) a magyar keresk, minisz-
ter Fiuméba utazott, hol örömmel várják. „Elsö
eset — mondja egy távirat — hogy Fiume saját
kereskedelmi miniszterét üdvözölheti." A minisz-
ter hir szerint Triesztet is meglátogatja.

** (Karagyorgyevics herczeg pörében) csütör-
tökön délelőtt mondták ki az itéletet. A delegált
pestvárosi fenyitőszék soroksári-utczai tanácsterme
ez alkalomból egészen megtelt közönséggel. Jelen
voltak a vádlottak: Trifkovics Pál, Stankovics Fü-
löp és az agg Karagyorgyevics Sándor herczeg egy-
szerü fekete ruhában. A törvényszék elnöke Bogi-
sics Károly, a közönség feszült figyelme mellett hir-
deté ki az itéletet, melyet a három vádlott állva
hallgatott végig, a bizonyitékok elégtelensége
miatt fölmentetnek azon vád alól, hogy Obreno-
vics szerb fejedelem meggyilkolásában részt vettek
volna. Az itélet, melyre a vádló tiszti ügyész rög-
tön bejelenté fölebbezését, a legkülönbözőbb be-
nyomást tette; sokan el voltak rá készülve, de
többen, s kivált a nagy számmal megjelent szer-
bek, ellenkező eredményt vártak.

** (A háboru nyomora.) Francziaországnak
Mosel, Meuse, Mourthe és Ardennes megyéiben
éhhalállal küzdők segélyezésére aláirási nyitott
az „Ellenőr." Idézi a Sedan és Metz közti kisebb
városok polgármestereinek fölhívásából a követ-
kező szavakat: „Házaink, óljaink, szérűink leégtek
vagy ágyúromboltak. Vetéseinkot és réteinket
összetaposták a küzdelmes seregek. Sem gabonát,
sem szénát ez ősz nem adott. Igás barmaink, méh-
kasaink, birkáink, sertéseink, mind elvétettek
tőlünk. A földmives nép podig vagy besoroztatott
a franczia seregbe katonának, vagy elvitetett a
német sereg által szekerésznok. Még vetni való
magvunk sem maradt. Nincs erőnk a következő
idényre termés alá késziteni el az összotiprott
földet; nincs mag, melyet elvethetnénk; és nincs
sok helyen még fold sem a vetésre, mert vidé-
keinket nagy terjedelemben ekementesekké vál-
toztatták a beléjük vetett emberi holttesteknek
szentesitő és borzasztó magvai."

** (Köztársasági rokonszenv.) Vidéki lapok
szerint a német ajku Szeposségen egy kiáltvány
kering, mely a szabadság barátait felszólítja, hogy
sorakozzanak a franczia függetlenség zászlója alá,
törjék meg a népeket leigázó zsarnoki hatalmat
és segítsék a köztársaság diadalát.

** (Sárospatakon) szept. 5-én leplezték le
Pálóczi Horváth .Maria emlékszobrát. Az ünne-
pélyt a vasárnap reggeli istenitisztelet előzte
meg, onnan a népes társaság a kollegium kertjébe
vonult, hol Bihari Péter tanár beszéde után, az
ifjuság énekkar zengedezése mellett lehullott a
lepel a szoborról. Á szobor egy múzsát ábrázol,
kezében könyvvel, melyen e szavak állanak: „A
tudomány hatalom." A talapzat két oldalán van
Horváth Simon és Mária dombormüvü képe.

** (Gróf Batthyány Lajos szolgája.) Ikervárit
(Vasmegyében) mult hó végén temették Németh
Jánost, a néhai miniszterelnök öreg szolgáját. A
ritka becsületességü szolgát az egész gróf-család
kedvelte, becsülte. A temetésen gr. Batthyány
Lajosné s az egész család jelen volt. Az „öreg
János" az elvérzett grófot legelső gyermekkorától
egész haláláig hűségesen szolgálta. Midőn a mi-
niszterelnököt kivégezték, könyes szemekkel, ful-
dokló zokogás köze mondá, hogy most minden
örömét ölték meg. — A gróf halála előtt valo na-
pon nejéhez irott levelében is szivére kötötte a
grófnénak, hogy „hü Jancsijáéról mög ne feled-
kezzenek. Az öreg 71 éves volt.



*• (Hayder Effendi) a volt török követ, mint
Bécsböl irják, elutazása előtt egybekelt Aminger
Viktóriával, Coburg hg. jószágigazgatójának leá-
nyával Pestről. Az egyebekelés török ritus szerint
ment végbe a török főkonzulnál. Hayder előbbi
feleségétől elvált. — Az Ausztriába ujonnan kine-
vezett török követ Chalil bey a napokban volt ki-
hallgatáson a királynál.

*• (Halálozások.) A pesti szerb egyház lel-
késze, Joszifovich Szilárd szept. 30-kán hosszu
betegség után 60 éves korában elhunyt. — Vesz-
prémből Boda István megyetörvényszéki tanácsos
halálát jelentik. — Máramaros-Szigeten egy jóté-
kony nő hunyt el: Kahán Kálmánné. Ezernél több
volt keresztgyermeke, a kiknek, a szó teljes értel-
mében, másod szülőjévé lett. Házánál nagyszámu
szegényeket táplált, saját asztalánál étkeztette
őket. A „Máramaros" irja, hogy egyszer azt a
kívánságot fejezte ki, hogy ha meghal, koporsója
abból az asztalból készíttessék, a molyen annyi
szegény találta nála megelégülését. S ugy lett. —
Keczelen, szept. 27-kén temették el Varga István
1848—49-iki tüzér kapitányt, ki mint egy lovas
üteg parancsnoka szolgált a szabadságharcz alatt,
s ki Perczel bizonyítványa szerint egyike volt a
legjelesb és legbátrabb tüzértisztoknek. Négy árva
maradt utána, kik az országos segélyre méltán
igényt tarthatnak. — Terényi László mármaros-
megyei ker. főorvos Ilónaszékon, alig 48 éves ko-
rában meghalt. — Nagyváradon szept. 30-án halt
meg Schioerczl Ferencz kanonok 72 éves korában.
Kozma Berta, Boér Károly belső-szolnoki és besz-
terczevidéki tanfelügyelő neje Déesen szept. 29-én
elhunyt.

A háboruból. — (A franczia köztársaság-
nak) támadt egy hatalmas szövetsége: a német
seregben a hagymáz és éhség kezd pusztitani. A
„Times" arról értesül, hogy maga Frigyes Károly
herczeg is Metz előtt vérhasban van; a korona-
örökös is betegség miatt nem meri főhadiszállását
mozdítani, és igy már mindenfelől fenyegetődzik
az az ellenség, melyet fegyverrel legyőzni nem
lehet. De Francziaországnak még más körülmé-
nyek miatt is kedvezőbbre látszik fordulni ügye
— és itt fő figyelmet érdemel az, hogy az ország
belsejében csakugyan foly a szervezkedés, habár
későre kezdődött az meg, és habár a Loirénál lévő
serget 60 ezernél, a lyonit 30 ezernél, a tours-it
25 ezernél, az orleans-it 10 ezernél többre biztosan
tenni nöm lehet, és habár ezek összeműködése már
eddig is fenyogotve van a Strassburg alól délre
induló porosz csapatok és a megindult Falken-
stein serege által, mégis legalább gyülpontul
szolgálnak azoknak, kik Francziaországot Parison
kivül védelmezni akarják — csak hogy sokan
legyenek. És ha ehhez veszszük , hogy Páris és
Metz még — állitólag — két hónapig tarthatja
magát, és a tél közeledik, akkor még legalább
becsülotes szabadulás igérkezik a köztársaság-
nak, egyetértés és erőkifejtés létezése esetén. —
Békealkudozásokról ismét merülnek föl hirek, s a
poroszok békehajlamát is mindinkább kezdik em-
legetni. — Már Berlinből is jelontik, hogy Metz-
ben a francziák két hónapra minden szükségessel
el vannak látva. A Páris előtti német tábornak
élelmezése roppant nehézséggel jár. S a nyugalom
még kevesebb, mint az ennivaló, mivel a francziák
folyvást zaklatják a föl-föllármázzák őket. Aztán
sok kárt is tesznek bennük, miután az erődökben
elhelyzett a tengeré z tüzérek igen kitünőleg
lőnek, m. hó 23-án a Montrouge-erődből csak egy
gránát hat németnek szakitá le fejét, s ezenkivül
még meg ia aebesitett ötöt. — Moltke 25 tallért
tüzött ki egy-egy franczia léghajó lelövésoért.
Ennélfogva a katonák ugyancsak lesik az eget,
s mint mondják, sok sikerrel. A naponként f'öl-
eresztott nyolcz tiz léghajó közül alig négy sza-
badul meg golyóiktól. — A porosz király főhadi-
szállása jelenleg Versaillosben van. Fontaineblau-
nál a franc-tireurök visszavertek egy porosz lovas
^3 gyalog csapatot. St.-Cloudot, Napoleon nyári
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palotáját, honnan a hadizonetet elküldé, a poro-
szok megszállottak. — Napoleon egy manifestu-
mot tett közzé a ,,Situation" cz. bonapartista,
londoni lapban ; fájlalja a köztársaság kikiáltását,
és a válság megoldását Fragcziaországnak Német-
országgal a kártérítés, a várak lerontása és a na-
poleoni dynasia restauratiója alapján leendő kibé-
külése által véli elérhetni. Egy más nyilatkoza-
tában azonban azt kivánja Napoleon, hogy
Francziaország az ő dynastiája feláldozásával is
verje vissza az invasiót. — Ollivierröl irják, hogy
beteg fivérénél Turinban van, s miniszterségéről
könyvöt ir, melynek első része a plebiscitumot, a
2-ik a háborut tárgyalja. Az utóbbiban kimutatja,
hogy a háborut sem a császár, sem Francziaország
idézte elő, hanem Poroszország.

** (Olaszország) Kóma elfoglalása s az ottani
népszavazás megtörténte után az olcsó diadal
mámorában uszik és rendjelezi minisztereit és
tábornokait. A római terület kormányzója Lamar-
mora, Róma parancsnoka pedig Corenza lesz;
Cadornát marsallá teszik, mint egy uj Hannibált,
a ki Rómát bevette. A pápa mint mondják még
okt. 1-én külön vonatot rendelt meg Münchenbe,
azonban a jezsuiták generálisának tanácsára Ró-
mában maradt, s kezd megnyugodni sorsában; meg-
nyugvásának kiváló jele, hogy elfogadta azon 50
ezer tallért, melyet az olasz pénzügyminiszter egy-
havi czivillista fejében neki megküldött. Harmincz
római polgár vitte meg Viktor Emanuelnek a
népszavazás eredményét. Különben kap Olaszor-
ország Rómával olyat is, a mire nincs szüksége,
mert magának is elég van, t. i. a 22 milliónyi
pápai államadósságot.

SAKKJATEK.
567-ik sz. f. — Schumoff M.-tól

(Sz.-Pétervárott.)
(Alexandra nagyherczegnőnek ajánlva.)

Sötét.

a b c d e
Világos

Világos indul s az ötödik lépésre mattot mond.

Az 562-ik számu feladvány megfejtése.
(Paeuer Károlytól Laibachban.)

Világos. Sftjtét.
1. Vh4—g4 Fdl—g4:
2. Hd4—eb f5-g4:
8. Fc2 —b3 matt.

a)
1 f Ö 4
2. Hd4-c6 tetsz. sz.
3. Hbö —c3 matt.

b)
1 . . . . . . Kd5—c4
2. Hd4-f5f

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
— Jászkiséren: Galambos István és László. — Zámolyon:
Parragh József. — Nagy-Szalontán: Kovács Albert. — A
pesti sakk-kör.

Nemzeti szinház.
Péntek, szept. 30. „A tudót nök}' Vigjáték 5 felv. Irta

Moliére; ford. Arany László.
Szombat, okt. 1. Uj betanulással elöször: „figaró la-

kodalma." Vig opera 4 felv. Zenéjét szerzette Mozart A.
Vasárnap, okt. 2. „Szökött katona." Eredeti népszín-

mű 3 felv. Irta Szigligeti.
Hétfő, okt. 3. „Qauthier Margit." Dráma 5 felv. Ifj.

Dumas S. után ford. Bulyovszkyné.
Kedd, okt 4. „Zrinyi." Opera 5 felv. Szövegét s ze-

néjét szerzette Adelburg A.
Szerda, okt. 5. „Becsületszó." Vigjáték 1 felv. Irta

Szigeti J. És „Szerelem és örökség" Vigjáték 2 felv. Irta
Szigeti J.

Csütörtök, okt. 6. „Figaro lakodalma.'' Vig opera 4
felv. Zenéjét szerz. Mozart A.

Szerkesztői mondanivaló.
— Maad. R. Valóban ,,csudálatos betegség!" de csu-

dálatos volna az ilyent más, mint orvosi szaklapban közölni.
S arra, hogy ott felvétethessék, szakember — t. i. orvos
által kellene a betegségnek leíratnia. Mi ilyesmivel nem
akarjuk olvasóinkat ,,mulattatni."

— Torna. Hárman. Az ilyféle felszólalások s pana-
szok nem lapba valók egyelőre, hanem az illetőnek elöljá-
rói előtt emelendők. S csak ha a visszaélés nem orvosoltatik
a maga helyén, kell a nyilvánosság elesb fegyverét igénybe
venni.

— Síemes-Oroszi. H. I. A költemények nemes érzés-
ről tanuskodnak, de költöi beesők ige í középszerű s alak-
jok nem a mai kor izlése szerinti. Nem közölhetjük.

— Erdö-Gyorok. I. K. Szándékunk az illetőnek
arczképét és életrajzát közölni; s azon alkalommal a csino-
san irott költnményt is (mely önálló költői közleményül
még sem elég alkalmas) felhasználandjuk

— Nagy-Koros. N. J . Az álomjárás ellen ajánlott
szer nagyon primitívnek látszik előttünk. A beteg valószi-
nüleg felébred, ha megkötve vergődik; de meggyógyul-e
idegrendszerében fészkelő baja: más kérdés. Alig hinnök.

Elöfizetési fölhívás

A VASÁRNAPI UJSÁG
és

Politikai Újdonságok
1870-dik október—deczemberi folyamára.

Elöfizetési föltételek:
Postán küldve vagy Pesten házhoz hordatva.

A Vasárnapi Ujság és Politikai Ujdouságok
együtt:

Évnegyedre (okt.—decz.) Z ft. 50 kr.
Csupán Vasárnapi Ujság:

Évnegyedre (okt.—decz.) 1 ft. 50 kr.
Csupán Politikai Újdonságok:

Évnegyedre (okt.- decz.) 1 ft. 25 kr.
ÜfjfP Ugy a „Vasárnapi Ujság", mint

a „Politikai UjdoDságok" minden előfizetőjé-
nek külön mellékletül meg fogjuk küldeni
Munkácsy Mihály kitünő festőnknek külföldön
is oly nagy feltünést okozott képét: a „Sira-
lomház"-at az eredeti után készült sikerült met-
szetben.

JP^" A Vasárnapi Ujságból még néhány teljes-
számú példány julius l-töl kezdve is kapható. — A pénzek
bérmeutes küldése kéretik. — Tiz előfizetett példány után
gyűjtőinknek egy tisztelet-példánynyal kedveskedünk.

A Vasárnapi Ujság és P. Újdonságok
kiadó-hivatala Pest, egyetem-uteza 4. sz. a.

W Mai számunkkal küldetik szét á
„Vasárnapi Ujság"és „Politikai Újdonságok"
1870. évi képmelléklete: „Siralomház" czi-
mü kép Munkácsy Mi hálj tól.

H^g" Lapunk mai számához van mellé-
kelve : Kollarits József és fiai vászonruha
raktárának legujabb árjegyzéke 1870-re.

H E T I - N A P T A R .
Hónapi-és

hetinap
Katholikus es prute«tnn*

naptár uaptnr

9
10
l l
12
18
14
15

Va»ar
Hétfó
Kedd
Szerd.
Csőt.
Pént.
Szóm.

Oktober
,8 18 Dénes ®
! Borg. Ferencz
Filomilla szüz
Miksa pk. vért.
Kálmán, Eduárd'Kálmán, Ede
Kuliszt püsp. ! Szerencs
Terézia szüz 'Teri

Szept, (ó)
B H Földes ||27 D 17 Kaliszt
Gedő i:28 Kariton
Burkhardus ÍJ29 Cyriacus
Szerafin í 80 Gergely pk.

1 Oktober
2 Cyprián
3 Areop. Dien.

Izraeliták
naptara

Tisri Ros.
14 Abdon
15 Sat. ün.
16 Sat. 2 ün.
17
18 Abdenae.
19
20 3. Sabb.

a p
hossza kél nyüg.

f. p|ó. p.
195 56
196 56
197 55
198 54
199 54
200 53
201 58

6 ll
6 12
6 14
6 15
6 16
6 17
6 19

Hold váltosasal. Holdtölte 9-én 2 őra 59 perczkor délután.

6. p.
5 23
5 21
5 18
5 17
5 16
5 14
5 12

H o l d

hossza nyüg.

i. P-
14 45
26 46
88 42
50 33
62 22
74 12
86 8

ó. p.
5 52
6 12
6 35
6 55
7 27
8 1
8 40

5 38
6 45
7 45
8 48
9 44

10 52
11 51

T A R T A L O M .

Munkácsy Mihály (arczkép). — Gyászoló poharak. —
Páris és környéke II. — Requiraló porosz uhlánusok (kép-
pel). — Bazeilles falu égése, Sedan mellett (képpel). —
Utazás a hold körül. (Folyt.) — Magyar Páris. — Bitsch
vára (képpel). — Egyveleg. — Tarház: Irodalom és mü
vészét. — Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. —
Mi ujság? — Háboru-hirek. — Nemzeti szinház. — Szer-
kesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. niagyar-uteza 21. sz.)
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Lancaster-, Lcfauáeux-vadászfegyvereket,
revolvereket és uti-pisztolyokat

a legnagyobbb választékban ajánl

fegyvergyáros

Pesten, országut, a „Zrinyi" kávéház átellenében.
I. Percussiós-fegyverek.

1 egyszerü fegyver vascsővel . . • 7 fttól
1 „ » sodronycsövei 12 »
1 duplafegyver vascsövei 13 »
1 » sodronycsővel 20 »
1 v damasztcsővel 25 »

II. Lefaucheux-fegyverek Unom sodrony- és damasztcsövei.
45 ftig.

»
70 »

9 f u g .
1 4 :
1 6 ,
2 4 »
4 5 >

1 d u p l a f e g y v e r finom s o d r o n y c s ő v e l s j ó l a k a t t a l . . . .
l v finom sodronycsövei vésett kettöslakattal .
X » finom damasztcsővel vésett kettőslakattal .
1 » egész finom damasztcsővel kettöslakattal

csinos kiállítással 75

III. Egyszerü s dupla Lefaucheux-, sálon- s
fegyverek.

1 Flobert vagy salonfegyver 6 és 9 m/m 18
1 egyszerü hátultöltő-fegyver, kis csőöböllel 12 m/m höl-

gyek vagy gyermekek számára 30
1 dupla Lefaucheux-fegyver (ea. 24) hölgyek vagy gyerme-

kek számára sodronycsővel s vésettel 4 °
1 dupla Lefaucheux-fegyver egészen finom dumasztcsövel s

diszes vésettel &°

4 0 f t t ó l
5 0
6 0

» 85 »

hátultöltő-

25 ftig

— »

50 »

95 »

IV. Saját gyártmányú Lefaucheux-fegyverek, a legfinomabb
sodrony- s damasztcsövel Lefaucheux, Armand és Roux

rendszerre.
1 duplafegyver legfinomabb eodronycsővel, egész finom .

mtmh-a vésvf* fi ílríinvnval líirnWvfl. _ . . . . ' 5 Ittol öu ttlg.

90 » 100 »

100 » 140 »

150 » 200 »

V. Lancaster duplafegyverek (központi gyuladással) legfino-
mabb damasztcsővel.

1 T *„,. rliinlafeerver, damasztcsövei, finom munka,
l Lancaster dupiaiegyvt• , f ó l .

vésve aranyfehrással ^ fe

munka, vésve s aranynyal kirakva
1 duplafegyv e r finom damasztcsövei, egész finom munka,

vésve s aranynyal kirakva
1 duplafegyver, damasztcsővel, legfinomabb munka, csino-

san aranynyal kirakva, diszes kiállitással . . . •
1 duplafegyver, a legnagyobb szorgalommal kiállítva s

gazdagon aranynyal kirakva

18 ftig.
10 »
28 »
38 „
45 »

50 »
12 »
24 »

1 Lancaster duplafegyver damasztcsővel, egész finom munka,
csinos kiállitással 145 fttól 160 ftig.

1 Lancaster duplafegyver még finomabb, s a legnagyobb
szorgalommal gazdagon aranynyal kirakva . . . 180 » 300 »

VI. Revolverek, minden rendszer szerint a legnagyobb
választékban.

1 hatlövetü marok- vagy zsebrevolver 8 fttól
1 Lefaucheux-revolver 7 m/m kisszerű 9 »
1 Lefaucheux-vontcsövü revolver 7 m/m . . . . . . . 1- »
1 Lefaucheux-vontcsövU revolver 9 m/m 15 »
1 vontcsövü Lefeucheux-revolver 12 m/m . . . • • • 1° *
1 vontcsövü Lefaucheux 10—12 lövetü revolver, 7, 9 és

12 m/m 2» »
Egyszerü hátultöltő pisztolyok párja » »
Dupla hátultöltő pisztolyok párja • 15 »
Egyszerü zsebpisztolyok párja 2 ft. 80 krtól 10 ftig.
Dupla zsebpisztolyok párja 5 fttól 20 ftig.

Vadász- és töltö-eszközök,
melyek ára sokféleségüknél fogva itt elö nem sorolható, a legjutányosabban
számittatnak, és kiválasztásra folyton tartatnak raktáron, ugymint:

Vadásztáskák tyúkok- és nyulakra, bagaria- és borjubőrből, fegyvertás-
kák és tokok, szíjak, revolver-táskák, lőporkészlet-tartók, töltény-tartók vagy
Lefaucheux-töltény, tartaléktárak, becsavaró-gépek, fa- és öntött vasból lőpor-
mértékek, gyutacs-gépek, Lefaucheux-töltényekhez; továbbá mindennemü fegy-
ver- és revolver-töltények, gyutacsok és fojtástok.

Vadász-diszitinények köpépböl.
Fegyver-állvány két fegyver- és vadász-eszközökre tölgyfából, egy

állatfejjel, szarvas-szarvakkal és vadkan-agyarakkal ékítve, fegyver- és ruha-
fogasok; továbbá mindennemü állatfejek természetes szarvakkal, ugymint:
szarvas, őz, zerge, vadkan, farkas, kutya, róka, nyul, ló, természeti és fél
nagyságban.

Szarvas-szarvak becseréltetnek vagy fejekre alkalmaztatnak, ugyszinte
mindennemü más tárgyak rajz vagy fontos utasitás szerint elkészíttetnek.

Mindennemü töltények a legjutányosabb árakon raktáramban
folyvást készen kaphatók.

Vidéki megbízások az összeg bérmentes beküldése vagy utánvét mellett azonnal
pontosan teljesittetnek.

Csomagolás legjutányosabban számittatik.
863 (9-20)

'
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K U R T Z A L A J O S
ujonnan megnyitott papir-kereskedése

P e s t e n ,
a hatvani és a magyar-ntcza sarkún, az orvosi kar épületének

átellenében, ajánlja gazdagon felszerelt raktárát.

Iskolai szükségletek.
Mindennemü rajzpapirok és rajzeszközök; ugymint minden

iskolai szükségletek és rajzszerek a legjutányosabb árak mellett
ugymint:

albumokat, iró- és level-tarezakat. táskákat, pénztárczákat, Íróeszközöket;
ugyszinte mindennemü iró- és bördiszmunkakat, nemkülönben mindenféle és
mindennemü levélpapírok a kivánt névjegygyei és dombornyomatban és szín-
ben készülnek ugyszinte minden fajta könyvnyomdái munkák gyorsan és ölcsó

áron elkészíttetnek
100 db. látógatójegy — ft. 90 kr.
100 » 8-rét levélpapir névvel vagy betükkel . . . . — » 50 »
100 » „ finom » „ » — - 75 »
100 » » » » névjegygyei 1 » 20 »
100 » » » » szines 1 » 50 »
100 » » » » » névjegygyei . . 2 „ — »

minden 100 darabhoz egy diszes papirtok ingyen adatik.
Ajánlja továbbá legjobban berendezett raktárát mindennemü iró- és rajzsze-

rekben — nagy raktárt vonalzott kereskedelmi és üzleti könyvekben és iro-
dai szerekben legjutányosabb árakért.

Jp^~ Megrendelések a vidékről otánvét mellett legpontosabban tel-
jesittetnek. 894 (6—8)

Csak alapos gyógyitás bizto-
sit ntóbajok ellen.

T i t k o s

betegségeket
s tehetetlenséget,

elgyengült férfieröt,
gyakori magömlések, söt a végképeni
tehetetlenséget katonai és polgári kór-
házakban sikerrel használt egyszerü
módszerrel bámulatos gyorsan és ala-
posan (az ujonnan keletkezetteket 48
óra alatt) gyógyítja Weiss J . gyak.
orvos és szülész, az itteni cs. kir. gar-
üison fökorhftzbnn kiszolgált osztály-
orvos, minden alkalmatossággal ugy a
titoktartás, mint a gyógyczélokhoz jól
beosztott rendelő-intézetében Pest,
Sebestyén-tér 4-dik szám I-ső emelet,
(a „2 huszárhoz" czimzett kávéház fe-
lett), naponkint reggel 7 órától 10-ig
és délután 1—4 óráig.

Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.

Díjjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik. 887 (9—12)

Keresztelő készletek,
vánkos, zsubbony és fökötö bármely
színnel bélelve 12 ft., 15 ft.,20 ft., 25 ft.,

35 ftig.

Gyermek vászonnemü
minden áron

Türsrh F.-nél
Pesten, váczi-utcza 19-dik szám.

Összes árjegyzék bérmentve.

910 (1—9)

ÉLET-ITAL
gyomorhajok. váltóláz,
cpeinger, álmatlanság

stb. stb. ellen.
Egy nagy üveg 6 5 kr., kisebb 50 kr.

Sósborszesz
(Prap. Franzbranntwein)

rheuma, csiíz, fagyás, fog- és
fülfájdalmak ellen.

Ara egy nagy üvegnek 80 kr., kisebb-
nek 40 kr.

Részletes használati ntasi-
tás minden üveghez mellékelve van.

Mocca-kavé. arabs-faj I. rendű ft. 1.10 j
» indiai. . 1 . » » 1.-

Arany Jáva kávé . . I. » —.95 i
Jamaikai k á v é . . . . I . » —.85 [
Ceylon-kávé . . . közép » —.70 j
Cuba-kávé I. » — .í
Cuba gyöngykávé . I. » —.85 j
Ceylon gyöngykáve I. » —.801
í'o-farika kávé —.67 [
Laquayra —.65 \
Rizs Glaié —.1*1
l'ioretton —.16 i

Ezenkivül czukor, thea, rhum, li- j
queurök, sirmiai szilvórium, sardi-j
Ilia, mustár, finom minőségűek, árjegy-
zékünk szerint legjutányosb áron.

WERTIIERésRRAZW,
Pest, országot 26-dik szám, a mu-

zeum attlk'iiébcn.

901 (4—6)

Titkos

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy kó-
rodában, mint magán gyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkül,
hogy a beteg hivatásában vagy élet-
módjában gatoltatnék, gyökeresen,

biztosan és gyorsan gyógyit

Meú. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. szám Medetz-ház-
ban, I-ső emelet, délelőtt 7—9-ig, dél-

után 1—4 óráig.
i f * Dijazott levelekre azonnal

válaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek IB megküldenek.

870 (11-12)

Épen most jelent meg Heckenast Gusztav
könyvkiadó •hivatalában (Pesten, egyetem-
utcza 4-ik sz.) és minden könyvkereskedés-

ben is kapható:

Coelibátus
és

polgári házasság.
Tartalma:

I. A gazdasszony. Egyház-történeti
tanulmány.

II. Egynémely főtiszt, és nagyságos
agyvelönek sajnos aberrátiói a
polgári házasság dolgában. Tisz-
teletlen polemia.

Irta

PAPRAMORGÓ
a „Barátfülek" szerzője.

Nagy nyolczadrét. — Ára 1 forint.

Kész öltözékek és menyasszonyi rnhák.
A derék mérték szerint készittetik, az alj mindig a legutolsó párisi divat után.

Vidéki megrendeléseknél kérem a mértéket, Centiméterrel mérve;— vagy egy jól
állá derekat, a ruhaalj elóhossza mértékét, a netaláni egyéb megjegyzésekkel együtt
beküldeni.

1 moll öltözék, kész derékkal, övvel és alsószoknyával együtt, 30, 36, 45, 50,
60 forint ég feljebb.

1 tárlatán öltözék, övvel és alsószoknyával együtt, kész derékkal 30, 36, 40,
50 forint és feljebb.

1 menyasszonyi moll öltözék, myrtussal diszitve, 40, 50, 60, 70 forint
és feljebb.

1 menyasszonyi öltözék, illusionból vagy brüsseli tüllből, myrtussal diszitve,
70, 80, 90, 100 forint e's feljebb.

1 menyasszonyi atlasz vagy tafota öltözék diszitve 80, 100, 120, 150 forint és
feljebb.

1 menyasszonyi sima fátyol 2.75, 4, 8forint; himzett 4.75, 6—20 ftig.
Az emlitett szöveteken kivül más szövetekből is készíttethetnek ruhák.
Mirtus koszoruk uj kötéssel, 3.75, 5, 6, 8, 10 forintig.
Csipke kendők, 1.20, 1.75, 2.50, 3.75, 5, 6 ftig és feljebb.
Az öltözékhez külön szükségelt alsószoknyák, 6.75, 8, 10.15 ftig.

•-nél
P e s t e n v á c z i - u t c z a , a n a g y K r i s t ó f m e l l e t t .

JKP~ Az árak készpénzfizetés, vagy utánvétel mellett értetődnek. * ^ ö
Menyasszonyi vászonkészleteket, ugymint: egyes darab ingek, ágynemű,

nadrágok, éjjeliköntösök, zsebkendők stb., bármily árban. 906 (1 — 3)

S t 1 O O O frt fogadásai!
hogy az egész birodalomban és sok más országban senki sincs, ki miként

Branswetter János
chronometer- és mii órás SZEGEDEN

12 éven át külföldön és a franczia Sveiez legjobb óragyáraiban az óramüvészet mindem
titkait magáévá tette, a hozzávaló gépeket beszerezte, és azután

Münchenben az elméleti és gyakorlati vizs-
gálatot addig még senki által meg nem köze-
litelt eredménynyel letette volna; ki továbbá
üzlete 22 évi fönállása óta annyi órát, és mindeze-
ket, ujakat ugy mint javitásokat, saját találmányu
gépek és eszközök segélyével, 40 évi tapasztalás \\
alapján, saját vezetése alatt oly jó állapotba helyezte, v

és személyesen, a zsebórákat függő vagy fekvő, egy-
szóval minden helyzetben és rázkódásokban oly
arányosan és pontosan szabályozva adta volna át

a t. ez. közönségnek, mint azt ő tette, és jövőben is tenni fogja. 718 (15—V7)
~' Azonfölül tőlem minden óra vevője egy 10 évi, és minden javítás megrendelője 5

évi irásbeli jótállásról szóló iratot kap, használati utasítással együtt.
Hogy a mondottak folytán óráim minden tekintetben a legjelesebbek, legpontosab-

bak és legjutányosabbak, az magától értetik.
Igen gyakran ismétlődött utánrendelések és dicsérölevelek cs. k. katonai és polgári

egyénektől, valamint órásoktól, még fővárosokból is, bizonyítványok, bizonyitékok tömény-
] telén száma, mik a mondottak igazságát megerősítik, nálam megtekinthetők. Segédek

nagy száma, kik nálam dolgoztak és tanultak, ezt szintén bizonyithatják.
' Arany- és ezüst órák, lánczok, gyürük és egyéb ékszerek a m. kir. ellenőri hivatal
megvizsgáltatvák, és minden nemben a legnagyobb és legdiszesb választékban

kaphatók, ugy talmi-arany, bronz és aczél lánczok is.
által

Férfi órák. Frt.
Ezüst henger-óra 4 rubinnal . . . 10—12

» » rugóval . . . . 12—13
» » arany szegélylyel,

rugóval . . . 13—14
» » 8 rubinnal . . . 15—17
» » dupla tokkal . . 15—17
» » kristályüveggel. . 15—17
» horgony-óra 15 rubinnal . 16,18—20
» horgony-óra dupla tokkal. 19, 20—24
» angol horgony-óra kristály-

üveggel . . . . . .19, 20—24
» ugyanazok dupla tokkal . . 2 3 — 28
» tábori horgony-<ira dupla tokkal 22—28
» valódi horgony remontoir fül-

nél felhúzható 28—86
» ugyanaz kristály-üveggel . . 30 — 35

ugyanaz dupla tokkal . . . 35—40
Arany horgony-óra 3. sz.15 rubinnal 36,

38, 46 — 60
» horgony-óra dupla tokkal 55, 58, 60,

65, 70—100
horgony-óra kristály-üvegeel . 44—70

65-100

Hölgyórák.
Ezüst henger-óra 4 és 8 rubinnal.
Arany henger-óra 4 és 8 rubinnal

Frt.
12—18
25-30
31—36
36-40

13 ft..

detto, zománczczal
detto, arany fedéllel
detto, íománezozva gyé-

mánttal . . . . . . 42—48
detto, kristály-üveggel . . 42—45
detto, dupla tokkal 8 rubinnal 45—48
detto, zománezoz vá, gyémánttal 58—65
horgony-óra 15 rubinnal . . 45—48

» kristály-üveggel 56—60
» dupla tokkal . 45—56

detto, zománezozva gyémánttal 70 —80
Serkentő, órával együtt 7 ft. 8 napos

mely gyertyát is gyujt 9 ft.
Ezenkivül minden egyéb kivánható

óra kapható, ugy munkás-órák is.

Inga-órák legnagyobb raktára.
Mindennapi felhúzással
Minden 8 napi felhúzással
Óra- és félóra-ütéssel
Negyed- és óra-ütéssel .
Havi regulatorok
Inga-órák bepakolásaért

. 10, l l , 12 ft.
16, 18, 20, 26 »

. 30, 33, 35 »
. . 50, 55, 60 »

. 30, 33, 36 »
. l f t-őOkr.

ugyanaz dupla tokkal
valódi horgony remontoir . 65—100
ugyanaz dupla tokkal . . 100—200

_ _ Ezüst óralánezok 3—8 ftig, hosszuk 6—15 ftig, 8-nias számu aranylánczok rövid
18—80 ftig, hosszu 35—100 ftig. ÍHF~ Tárgyak, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek.
8 B f Órák, arany s ezüst a legmagasb árig cserébe elfogadtatnak. D ^ ~ Vidéki megren-
delések a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét mellett pontosan teljesittetnek.

Iluile baísaniique
(balzsiiuios-olaj),

jónak tapasztalt s a legnagyobb tekintélyek által
számtalan bizonyítványokkal igazolt szer a fülfé-
reg-rákfene ellen, vadász ús vizslakutyáknál.

1 üveg ára 2 ft. 25 kr. a. é.

Life preservers, Pilis for dogs.
(kutya lapdacsok.)

Egy hirneves angol állatorvos által 30 éven át
_ JT használt kutya-labdacsok nemcsak előmozdítják a

^4"* ^v^SsÜS^gri" füi.rákfene gyorsabb gyógyulását, — hanem meg-
óvják, a kutyákat minden másegyebb betegségektől, u. m. nehézkór, vidatáncz, köszvény-
s rüh-töl, az eb-düh ellen pedig a legnagyobb sikerrel használható.

Egy skatulya ára 1 ft. 10 kr.
8 ^ * Fórmentes levelek által megrendelhető: Bittner Gynla gyógyszerésznél

Gloggnlczban. 902(2-6)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870 (egyetem-utcza 4-dik szám alatt).
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S I R A L O M H Á Z .
Melléklet a „Vasárnapi Ujság" és „Politikai Ujdonságok" 1870. évi folyamához.

(Munkácsy Mihály festménye után.)

,&.



Tizenhetedik évfolyam.

Pest, október 16-án 1870.

Cupan

öbbszöri igtatásnál csak 7 krajczárba számittatik. — Kiadóhivatalunk
Bélyeg-dij, külön minden iktatás után 30 ujkrajczár.

föltételek : » Vasárnapi Ujsa* és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Félévre 5 ft.
. l U <*re 6 ft. Fél évre 3 ft. - C p i . P.Ht.k-i ü j d . « « . k : K**> * » 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 k,

hirdetménye

A jelen háborunak van egy pár oly kü-
lönös vonása, melyekkel a hadviselés törté-
netében alig, vagy épen nem találkozunk, és
a melyek ennélfogva bizonynyal föltűntek
már a fölületesebb figyelő elött is.

A hadviselés ugyanis az emberi cse-
lekvések azon legabsolutabb neme, mely a
legegységesebb és legföltétlenebb vezetést
igényli, a mi legczélszerübben csak ugy
érhető el, ha egy fő, egy akarat intézi az
egész működést. Ez ok ből veszélyes az ren-
desen a szabadságra, mert a legkorlátlanabb
hatalmat öszpontositja oly egyén kezében,
ki legtöbb szellemi és erköl-
csi erövel birván, e korlátlan
hatalmat mintegy önmagára
nézve jogosultnak tartja, és
nem igen adja ki kezéből a
háboru után sem, mikor pedig
arra már nincs többé szükség.

A királyok és a szabad
köztársaságok ennélfogva nem
igen szokták a hatalmat egé-
szen a hadvezér kezébe adni, ,
még a hadviselésre nézve sem,
hanem megosztják azt olyké-
pen, hogy a hadászati (straté-
giai) mozgalmakat intézik a
maguk központjából, s a főve-
zérre csupán a harczászati
(taktikai) kivitelt bizzák.

De az ilyen kettős fővezér-
let nein igen szokott előnyére
válni sein a királyok, sem a
köztársaságoknak. Az ilyen
korlátolt hatalmu fővezéreket
rendesen megverik, részint
azért, mert sokszor valóban
jobb, czélszerübb szándékaiban
gátolják, részint mert az ilyen
fővezér nem is fél olyannyira
a vereségtől, sem a dicsőséget
azon mérvben nem áhítja mint
a.teljesen független hadúr, mert
ha megverik, a hibát rendesen
a központi hatalom nyakába
veti, és viszont, ha győz, an-
nak gyümölcseit nem tisztán
ő maga szedi íöl.A hadvezéri dicsőség pedig
oly nagy, hogy abban a jogosult illető sen-
kivel osztakozni nem akar. Ezért még a
köztársasági 'szabadságukra oly féltékeny
rómaiak is rendesen diktátori neveztek ki

B l u m e n t h a l t á b o r n o k .
háboru idején, a mit ök mertek és addig
merhettek is tenni, mig az egész nép oly-
annyira elszánt szilárd őre volt a köztársa-
ságnak, hogy háboru után a gyözelmes
fővezérrel le birták tétetni a korlátlan ha-
talmat.

A dolog természetének ezen rendes kö-
vetelményével szemben a jelen porosz hábo-
ruban azon jelenség ötlik föl, hogy a hata-
lom és szellem — két vagy több főben meg-
osztva müködik, mint valamely összenőtt
hármas vagy négyes csodaszülött, és mind-
amellett — legalább idáig a működést

' B L U M E N T H A L T Á B 0 R N O Kft

siker koronázza. Forma szerint ugyan meg-
van a fővezér, egy vén gyermeknek látszó
király személyében, a ki rendesen sir a csa-
tatéren, a sebesülteket vigasztalja, feleségé-
nek érzékeny és fohászkodással teljes táv-

iratokat, leveleket küld, a másik koronás —
szintén pictus masculussá vált — fogságba
esett ellenséges fővezért fogadja stb. — de
egész világ tudja, hogy ö csak „névleges"
szerkesztője ennek a történetnek, s annak
szellemi feje, intézője, egy más, vagy
több más tábornok, kik közül a hir majd
ezt, majd amazt, majd egész csoportot em-
leget.

E szép öszhang, ezen lemondás az oly nagy
siker dicsőségéről mindenesetre bámulatos

, volna, ha ez a dicsőség/ó'^ és voltakép oly té-
nyezőn nem alapulna, mely a sikert egészen

természetesnek, és igy a bámu-
lásra kevésbbé méltónak tün-

' teti föl. A mint ugyanis ezt
már más alkalommal is jelez-
tük, a porosz diadalok inkább
mint valaha, nem annyira a
vezetők genialitásának, hő-
siességének, mint seregeik
aránytalan számbeli sokasá-
gának köszönhetők. Innen ama
másik szintén szokatlan jelen-
ség , hogy a győzők a kerek
világon sehol rokonszenvvel,
tapsokkal, csodálattal nem ta-
lálkoznak. A visszatetszés né-
masága s a legyözöttek iránt
érzett részvét nyilatkozik min-
denfelé a hallatlan porosz
győzelmek hallatára. Annál-
inkább, mert e taraerlani soka-
ság valóban középkori vandal
zsarolással pusztitja amaz or-
szágot, mely a műveltségben
mestere és mintája volt világ-
részünknek.

íly színben látva a dolgo-
kat, a világ azon érzéssel kö-
veti a jelen eseményeket, me-
lyekkel egykor Xerxes hadjá-
ratát követhette a szabad, de
sokkal kisebb sereg fölött ren-
delkező Görögország ellen. Mi-
ként fog végződni a rombolás
megkezdett müve, azt még ma
nem tudhatjuk, de a kezdet

sikerei tagadhatlanul páratlan nagy mér-
vűek, s ha tekintetbe veszszük, hogy elvégre
Xerxes és több más hóditó a sokkal nagyobb
sokasággal sem tudott gyözni, a siker di-
csőségét nem tagadhatjuk meg a poroszok-

42-ik szám.


