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Az atalanosan jónak elismert valódi s egészen frisen érkezett

Megjelent és kapható:

mell- s tüdőbetegek számára.

Aranynyomata pompás czimlappal-

SCHNEEBSRfil NÖVÉNT-ALLOP Nemzeti nagy képes naptár 1871-re.
továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodáe,
Szerkeszti AldOF
torokgyuladások s nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható:
PESTEN: Török Jóssef gyógyszerész urnál a király-utczában, — dr. Wagner D.
T a r t a l o m : És nem akarták, hogy szinész legyen. Beszély, irta Tógyógyszerésznél a váczi-uton, - Thalmayer A. és társa. — ©szetszky völgyi Titusz. Hippias (Ballada). A honvédzászló alatt, elbeszélés Mileaz
F.,— Schlrk J.. — és Gerhardt A. uraknál.
Bélától. Költők és ideálok: Petőfi és Szendrey Julia, Lord Byron és GiucBUDÁN: Sehwarzmeyer J. gyógyszerész urnál.
Aradon: Probst F. J
(Kolozsvártt: Megay M. C. S.-Sz.-Gyórgyön: ötvös P. cioli grófné, Alfieri és Albani grófné, Swift és Stella, 8 képpel. A kalandok
Aszódon: SperlaghJ.gr. | KArmöczön : Draskóczy gy. | gyógysz
Karolyfehérvar: Fischer E.l Sopron : Voga és Rupp- földjéről, 8 képpel. Egy világhirü palota (a Louvre Párisban) két képpel.
Baján: Klenautz J.
Kirándulás Nizzába, képpel. Égy év története, 18—20 képpel; az év belI recht.
Brassóban: Gyertyánfy. Fa- Kabinban: Stojánovics.
Kan-Sz.-Miklós Stoits A. S.-A.-üjhelyen: Deutsch J és külföldi jelesb mozzanatait érdekes összeállítással beszélve el. Grazdászabick és Jekelius gysz.
Sasvár: Mücke A. gy.
Lugoson: Arnold J.
Battonyán: Bignio K.
tiak, adomák, oktatók stb. kimeritő teljes tiszti czimtár, csaknem 4'ív.
Segesvár: Misselbacher J s. a. t. E rendkivül szép és gazdag tartalmu naptár ezidén még nagyobb,
Belgrádon Nicolacovics test. Médiáson : Breiner K.
Beszterczén : Dietrich és Mosonban: Pranter J. gysz. Serajevoban: GyulekaN.S.
mint tavaly, midőn „Jóbaráf- nevet viselt. — Ára csak 1 tt.
Miskolczon: Spuller J.
Sziszeken: Kubányi F.
Fleischer.
Bonyhádon : KramolinJ gy. Mitrovicz: Krestonoshics A. Szombathelyen : MitterMohács: Pyrker Gyula gy. mayer gyógysz.
Brassóban : Fabick Ed.
Csáktornyán: Kárász A. 'Marosvasárhely: Jeney gy. Székesfehérvár : Say R.
Munkácson: Gröttíei L
gyógysz.
t'súton: Borsay F. gysz.
Siklóson : Nyers S. gyíx.
Debreczenben: GöltlN. gy. !Mohácson: Kógel D.
jNagybányán: Horacsek J. Szathoiaron: Juracsko D.
Deésen: Krémer S
Negyedik évfolyam. — szerkeszti Á l d o r I m r e .
Dettán : Braunmüller J. gy. Nezsiderben: Fuchs J.
Szent-Miklóson: Haluschka
Devecserben: Hoffmann B. Nyitran: dr. Láng E.
P. gyógysz.
Színezett boriték s igen szép czimképpel.
Eszéken : Kawilowicz gysz. Nyíregyházán :HönschEde Szarvason: Réthy V.
T
a
r
t
a
l
o
m
: Arczképcsarnok. Dembinszky Henrik, (képpel). Vetter
Szentesen: EissdorferG.gy.
Eperjesen: Zsembery Ign. I gyógysz.
Antal, (képpel). Nagy Sándor, (képpel). Gyulai Pál, (képpel). Hadnagy
Érsekujvár: Cor.legnerlgn. Nagy-Becskereken:Nedel- és Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Roth uram, szebb halál nem érhet. Pál gazda, költemények. Meg kell védeni azt
Egerben: Wessely gysz.
kovics és Haidegger.
F.széken : Thiirner fiai és | Nagy-Kanizsán : Welisch gyógysz.
a zászlót; irta Tóvölgyi Titusz. Hazajött honvéd. Emlékszobrot Zalártól.
és Lovack gyógysz
Dessáthy gyógysz.
Tokajban: Krotzer A. gy A honvédmenház, költemények. Honvédpantheon: A haldokló honvéd. Az
Győrött: Brunner F.
Nagy-Károly: Schöberl C. Tordan: Welits és Wolf.
aradi honvédemlék. A kápolnai horivédemlék. A debreczeni honvédemlék,
Gyulán: Lukács gysz.
Nagykikinda: KomkaA. J. Tatán: Niertit F. gysr.
ffáczfeld: Hagelschmidt V. Nagyváradon: JankyA. Tőrök-Szent-MlklÓB: Pil- (4 képpel). Bem tbnok legszebb napja, (képpel). Bem, önkéntes dala, Ve8
Hátszegen: Mátesy B.gysz. Nagyszombatban: Pantot- lösz M.
rik már a dobot, költemények. Visszaemlékezések 184 /9-re, (képpel). Egy
Trencsénben: Simon A.gy férges lap a bujdosók történetéből, (képpel). Svájczi honvédfiuk,
Ipolyságon: Mikulási T.
schek R. gyógysz.
(4 képpel).
Jánosházán: Kuna gysz. Orosházán : Vangyel M.
Unghvartt: Telendy gysz.
Honleányokhoz költemény Sárosy Gyulától, az ozmán hadsereg, (két képJolsván: Maleter gysz.
és özv. Benesch P.
Pancsován : Graff gysz.
pel). Honvédmozgalmak 1869—70-ben. Vidacs János arczképével. A maKaposvárit: Sehröder J.gy. Pécsett: Kunz Nándor.
Újvidéken: Schreiber F.
Kőszegen : Strehle gysz.
Posegán: Balogh gyógysz. Varannón: Elizár gysz.
gyar korona államterületének fölosztása honvédkeriiletekre, zászlóalj és lovas
Károlyvártt: Benich J
Pntnokon: Szepessy gysz. Veszprém: Fremmel.
századjárásokra. Adomák, vegyesek, katonai tudnivalók stb. — Ára 60 k r .
Kis-Mártonban: Kodolányi Pozsonyban: Schneeberger Váczon : Tragor A.
gysz. és Spatay A.
és Dussil gysz.
Varazsdon Halter gysz.
Kassán: Esehwig E
Rosnyón: Posch J. gysz.
Verseczen Herzog gysz.
Késmárk: Genersich C. és A Rimaszombat: Hamaliárgy. Zimony: Ivanovics és fia.
Kecskeméten: Papp M.
Rumán: Milutinovitz S.
Zalatnán: Mégay Gyula.
Knránsebesen:WeberA. gy. R ékáson : Boromi K. gysz. Zombor: SteinfiaMárk.
Károlyfehérvártt: Fischer Szászváros: Sándor R. gy. Zsámbokrét: Neumann M.
Szabadkán: HofbauerI.gy. Zentán: Wuits testvéreknél.
Ed. gyógysz.
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Egy üveg ára 1 forint 26 krajczár.

Honvéd naptár 1871-re.

Kossuth naptár 1871-re.

Gyönyörü színezett czimlappal és czimképpel.

Honfi Tihamér.

T a r t a l o m : Kossuth Lajoshoz, költemények 1848. és 1870-ből, pomUgyanezen bizományos uraknál kapható:
pás
arczképpol.
Mit izen Kossuth azoknak, a kik hazahívják? Respublika,
j j
valódi gyógyszer.
Legjobbféle
!
Lobry és Parton-tólUtrechtben, a skrofulák költemény, Petőfí Sándortól, Petőfi arczképével. A legszebb két nap

tynk8zeiii-tapasz,

(két képpel.) Forradalmi lant vagyis kiadatlan költemés bőrkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg Kossuth életéből,
nyek 1849/9-ből. Revoluczió. Szabadság hangok. A fejedelem. A honáruára
1
ft.
Schmidt cs. kir. főorvostól, egy skatulya
Népdal. Kossuth Lajos és családja, (3 képpel). A vándor költemény.
ára 23 kr.
Stíriai Stnb-havasi-nftTény- lókhoz.
Meszlényi Zsuzsanna, (arczképpel). Nemzeti ereklye (kiadatlan levél Kosnedr
suthtól). Milyen volt a magyar nép 1848-ban ? (két képpel.) Kossuth alaz idegek erösitésére s a test edzésére ára;
mell- s t ü d ő b e t e g e k s z á m á r a .
kotmányterve a magyar nép számára. Aranymondások Kossuth műveiből.
70 kr.
;
Egy üveg ára 87 kr.
Adomák Kossuthról stb. — Ára 40 kr.

Dr. Beíir jdeg-extraeíusa.

Die „Zeitschrift für gerichtliche tledicin, öffentliche Gesundheitspflege und Mfdicinal-Gesetzgebiing" bringt in \ r . 48 vom 23.
November 1866 über „Schneebergs Krauter-Allop" Folgendes:

A „Nép Zászlója" naptára 1871-re.

„Der aus AlpenkrHutern bereitete ,,Schneebergs Krá'uter-Allop" des Herrn
Apothekers Bittner in Gloggnitz, und Franz Wilhelm, Apotheker in Neunkirchen, ist
bei allén kataiThalischen und entzündlichen Krankheiten der Respirations-Organe ein
Színezett boriték 8 nagy czimképpel.
vorzügliches Unterstützungsinittel. Er mildert besser als allé anderen Syruparten jeden
Keiz im Kehlkopfe und wird bei acuter und chronischer Heiserkeit, bei empfindlichen
Szerkeszti
Affectionen der Schlingwerkzeuge, beim Lungen-Katarrh. dem Keuchhusten u. s. w.
T
a
r
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a
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:
A
türelem
rózsát terem, költemény. A helyettes, elbewegen seiner vorzüglichen einhüllenden. besanftigenden und reizmildernden Eigenschaften mit günstigem Resultate angewendet."
szélés llilesz Bélától. Zrinyi Ilona keserve, Tompa Mihálytól (képpel).
Főraktár: B I T T N E R GYULA gyógyszerésznél Gloggnitzban. B. Jeszenák János síremléke, (képpel). Éákóczyné, költemény Arany
Jánostól. Két bujdosó, (két képpel). Fordul a koczka, költemény. Arczképcsarnok a nép számára: Csanády Sándor, (képpel). Szemere Miklós
(képpel). Váradi Gábor, (képpel). Történeti emlékkövek: Vatha lázadása (képpel). IL Endre átadja a rendeknek az aranybullát, (képpel.) A
szabadság 13 vértanujának nótája. A Martinovics összeesküvés 75-ben,
(két képpel). A hazai népéletből: Megérkezés a hidashoz, (képpel). A
vizzel légmentesen zárolva (egészen szagtalan) 1 darab ára 6 ft., párnázott s lakkal
bevonva 8 ft., csinos formáju sfinomanlakkozva kettős zárral lő ft. — 4rnyékszékcseberkészitő oláh, (képpel). A nagy világból: A költöző fecskék, (képpel),
betételek, melyek használatánál a légvonal s búz kipárolgása tökélletesen eltávolittaőserdő Braziliában, (képpel). Adomák: Kossuth gyermekei fogságban, stb.
tik ; e két tárgyra kizárólag szabadalommal birok.
A mit a gazdának tudni kell (képpel) stb. — Ára 40 k r .
Egészen teljes s csinosan felszerelt angol-arnyekezékek, viz-rezervoirral,
erős horgonyból, porczellán edénynyel, szilárd gépezettel, famunkálattal, minden már
fennálló árnyékszékhez alkalmazható, darabja 35 ft., kemenyfából fényesitve 45 ft.
(helyben a felállítás dij nélkül eszközöltetik). — Ezerszeresen megpróbálva, általam
feltalált és szabadalmazott

SZOBA-ÜRSZÉKEK,

•flT KÉMÉNY-FEDÉLZETEK, ~ * i

négyszögüek vagy hengeralakuak, melyek használatánál, a füst, a konyhák s helyiségekből nyomtalanul eltünik, ára 10 ft.
Nagy választékban kaphatók még nálam fürdő- s til&kadak és znhahvkészülékek.
Teljes konyha-felszerelések, minden kigondolható lemez és érczből.
Felvállalok épitészeti munkalatokat, háztetözéseket. továbbá ereszek, csövek, ürszék-tömlök. moslék nyelők stb. készítését bárminemű érczből. a legolcsóbb
árért s pontos szolgálat mellett.

Uloderateur- 8 petróleumlámpák a legnagyobb választékban. Nagy készlet a legfinomabb amerikai petróleumból.
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Miksits Károly, bádogos-mester.

Raktár: Rózsater 8. 8Z. alatt, a városháza mögött.

Balpárti népnaptár 1871-re.

\enizí'ü szin borítékkal és szép eziinképpel.
ti Vasgyuró
gy Tamás.

Tartalom:. Mit kiván Kossuth a magyar néptől? Baloldali kitűnőségek: Madarász József (képpel). Táncsics Mihály (képpel). Jámbor Pál
(képpel). Az éj és a sárga szin. Az örökség. A magyar sereghoz, versek.
A két szász leány, 48/4n-ből. Az olveszott leány. Életkép a szabadságharczból. A kit a nép szeret, jelenet Kossuth életéből. A kit a nép átka
üldöz (öt képpel). Itt a nyilam, mibe lőjem ? vers, Petőfitől. A francziák
Böszörményije, (képpel). A veressapkás zászlóalj története. Gf. Batthyány
Lajos kivégeztetése, (képpel). Gf. Batthyány utolsó perczei. Gf. Batthyány
temetéso 1849-bon. Orvosi tanácsadó. Egyveleg: A tizenhármak kivégeztetése stb. Adomák stb. — Ára 50 kr.

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

Pest, október 23-án 1870.
föltételek : « Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
V«sarnapl Ujuág : Egész évre 6 ft. Fél évre S ft. - Oupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. W kr.
Hirdetési dijak a Vasárnapi l'Jsug és Polliikul l'Jdonmigokat illetőleg: Efry négyszer bas&bzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; biromsaormittatik. - Kiadó-hivatalunk számára h i r d e t ő i e k e t elfogd B * c h ™ : Opptlik Alajo*. Wolheile Nr. 22. i» Haa^n.tHn é , Vogl,r, Wollzeile Nro. 9. tebbszöri igtatásnál csak 7 krajczárt* szám
Bélyeg-dij, kölön minden ifftatás után 30 ujkrajezár

Gambetta.
Csodálatos, mennyire gyarló minden
emberi kombináczió! Mikor a „gloire" nemzetére, erre a megtestesült önérzetre, egymásután a leglázitóbb csapások hullottak,
mikor az irtózatos istenlátogatások után
végre bekövetkezett a sedani ütközet, mely
lerázta a nemzet nyakáról a két évtizedes
igát s visszatette sorsát a nemzet kezébe,
mikor Párisban kikiáltották a köztársaságot
s a nemzet leghívebb fiai ragadták kezükbe
az ország jövőjének ügyét: akkor egész
Európa azon meggyőződést táplálta, hogy
megérkezett az idö, mikor Francziaország
vérázott
göröngyeiből
óriások, hősök fognak teremni.
Francziaország
már nem egyszer felmutatott ehhez hasonlót,
lett Mazarinja, Richelieuje, Louvoisja, Colbertje,
Siéyesje, Dantonja, Robespierreje, I. Napóleonja,
és lett mindegyik akkor,
a mikor kellett. Mindenkor megtérnie a szükség a
maga emberét. Ugy lesz
most is.
A szolgaság elmult, a
nemzet lélekzethez jutott,
a bilincs által megakasztott vér ujra keringhet,
a szellem röptét nem gátolja semmi, kard van a
nemzet kezében, és —
mindezek felett a köztársaság uj világot teremtő
napja!
Nem hihettük-e joggal, hogy e nagy, e magasztos gondolkozásu
nemzet megtermi most
fiait, a kikre szüksége
van?
Mily csalódás! Az
1870-ki háboru nem mutat fel eddigelé egyetlen
egy alakot sem, melyet
a „nagyok" közé igtatna
a történelem.
Ha e hadjárat alakjain végig nézünk, habár
azok felszinre kerülése
még a császárság korába

esik, — nem találunk egyet sem, a ki a kö- ütötte egy elzászi paraszt lelőtte egy turco,
zépszerűség színvonalán felül emelkedett j agyonlövette Mac Mahon, széjjel szakgatta
volna. A mostani dráma szereplői között egy porosz gránát, s mégis ott lógázza lábát
egy van csak, a ki a nagy nevet valóban valahol császári ura zsámolya körül. Mac
kiérdemelte, és ez a császár, TU. Napoleon, Mahon, a kihez annyi reményt kötöttek, ugy
de az is csak a gyávaságban. Ebben a leg- eltünt az események színvonaláról, mintha
nagyobb. Leboeuf a volt hadügyminiszter? nem is létezett volna; nyomokat ugyan netn
0 neki köszönhetni, hogy a hadsereg a há- hagyott maga után. Wimpffen, a sedani csaboru kitörésekor nem volt eléggé fölsze- tában nehány óráig parancsnoka a körülrelve, a zászlóaljak létszáma legfeljebb fe- fogott Mac Mahon-féle hadseregnek, még
lére rugott annak, a mi a papiron állt, s most is tisztázza magát, s még most sem
mint a háboru folyamában kiderült, egész tudni, vajjon nem képességhiánya volt-e
hadlestek hiányoztak. Du Failly? azt agyon- egyik főoka, hogy 84,000 embernyi hadsereg
valahol keresztül netn
vágta magát. Uhrich hős
volt, mégis 17,000 emberével kapitulált. Trochu
kétségtelenül nagy erélyt,
önzetlen hazafiságot s kitünő szervező tehetséget
tanusitott eddig is; de
vajjon lesz-e belőle hadvezér, azt még a jövőben
kell megmutatnia. Bazaine, az rejtély ma is, ő
azon a ponton áll, a hol
választhat a legdicsöbb
és a legkárhozatosabb
szerep között, Francziaország jövőjének nagy
része az ő kezében van.
Valóban nagy hadvezér
nem merült fel egy sem
a hadjárat eddigi folyama
alatt.

GAMBETTA

LEON.

A diplomatia tere
szintén meddő. Nagy államférfia Francziaországnak ez idő szerint egy
sincs. A megpróbáltatás
ideje megmutatta, hogy
a kikbe a nemzet bizalmát vetette, azok nagyrészt nem felelnek meg a
várakozásnak. Az erély,
a diplomatiai tapintat,
kellő ismeretek, szónoki
tehetség, szervező képesség s mind az, a mi most
nagygyá tehetne egy embert, egész összeségben
egyben sem található fel.
Az egyik jő katona, de
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rosz államférfi, a másik jó diplomata lenne,
de kissé poéta,a harmadik nem poéta ugyan,
de már nagyon öreg.Egy szóval,mindegyikből hiányzik valami.
A kit leginkább előtérbe sodortak az
események, a kitöl a nemzet leginkább várhat valamit, s a ki leginkább kimutatta,
hogy ura a helyzetnek, az egy fiatal ügyvéd:
Leo Gambettu.
Még csak egy éve, hogy emlegetik nevét.
Obscurus ember volt mindaddig, mig a
Baudin ügy szinre nem került. Baudin, a
nemzetgyülés tagja, egyik első rendű hőse
volt a barrikádoknak 1851-ben, a mikor is
decz. 2-kán a császári államcsiny golyója
homlokon találta egy torlasz tetején. Ennek
akartak síremléket állitani s országos aláirási nyitottak a republikánus lapok, mire
oly tömeges, valóságos demonstratív jellegü
aláirás történt, hogy a császárság komolyan
tarthatott töle, hogy az ár átcsap feje fölött.
Közbelépett a rendőrség, az aláírást betiltották, a begyült összegeket, lefoglalták s az
aláírók és gyüjtők ellen pört inditottak.
Gambetta volt. a védő ügyvéd s védbeszédével, melyet 1868. deczemberben tartott,
egyszerre magára vonta a világ figyelmét.
Egy óra alatt hires ember lett s 1869-ben
képviselőnek választatott roppant szavazattöbbséggel Páris elsö választó kerületében
és Marseilleben. Az előbbit fogadta el.
Gambetta még igen fiatal ember, csak
32 éves. 1838-ban okt. havában született.
Már gyermekkorában elárulá, hogy Mucius
Scaevola lelke lakik benne.
Atyja ugyanis a montaubani intézetbe
adta Cahors mellett. De a szilaj fiu nem birt
megbarátkozni a szigoru, szabadakaratot lenyűgöző katonai intézettel, s azon mély gyülölettel viseltetett iránta, melylyel a foglyok
viseltetnek börtönük iránt. Egy nap az apa
következö czédulát kap:
„Ha nem viszesz el innen, akkor én kiszúrom az egyik szememet.
Leon Gambetta."
Mily képzelhetlen vakmerőség! Az öreg
vállat vonitott s nem válaszolt. Nem hitte,
hogy komoly legyen. Két nap mulva azonban levelet kap az intézet igazgatójától,
melyben jelentik neki a szomoru hirt, hogy
a gyermek, nem kapván levelére választ,
egyik szemét késsel kiszúrta. Az apa oda
sietett A dolog csakugyan ugy.állt. A fiut
ápolták, az öreg pedig szivére beszélt, intette,
korholta s biztatta, hogy maradjon az intézetben s — elutazott. De másnap ujra következö levelet kap fiától:
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„Atyám, ha el nem viszesz innen, kiszúrom a másik szememet is."
Ekkor már komolyan megijedt, meglátogatta fiát s elvitte az intézetből.
A gyermek elérte vágyainak czélját, de
mily áron! Látni, hogy Gambetta már akkor
is „engesztelhetetlen'' volt. Cahors lakosai
beszélik, hogy igy lett az első választókerület
képviselője félszemü, mint Horatius Cocles.
Ez jellemzi egész élete pályáját, az
ember fölötti erély és akaraterő.
A jogi tanulmányokhoz érezett hajlamot
s Párisban be is fejezé azokat. 1859-ben jegyeztette magát a párisi ügyvédek közé.
Gambetta hire nem kevéssé vált előnyére népszerűségének. Alakja megnyerő,
hangja zengzetes, csengő. Minden szava belevési magát az ember emlékébe. Neve olasz,
származása genuai. Benne föllelhető a genuai
finomság, a dél nagyszerü szónoki hevével.
Szónoklata kitünően müvészi, plastikus. A
rögtönzésben utólérhetlen.
E tulajdonainak s a törvényhozó-testület
termeiben tanusitott erélyes és bátor föllépéseinek, melyeknek mindegyike merész táma-
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dás volt a császári kormány ellen, s egyszersmind a demokrata elvek hathatós védelmezése, — köszönheti Gambetta, hogy midőn
a császár elfogatása tudva lett Párisban, s
uj ideiglenes kormány alaknása vált szükségessé, — őt is bevonták a miniszteri névsorozatba, s reá bizták a belügyi tárczát. 0
a párisi lakosság legnépszerübb embere, ö
volt az elsö, a ki a köztársaságot a nép elött
hivatalosan proklamálta.
Gambetta bizonyára legerélyesebb tagja
a kormánynak. Midőn a miniszterium két
felé vált s egyik része Toursba ment: ő Párisban maradt. De a dolgok csakhamar ugy
mutatkoztak, hogy az ö erélyére nagyobb
szükség van oda künn. A toursi kormány
elveszte fejét, az áramló eseményekkel szemben nem tudta, mihez kezdjen, semmi nyoma
nem látszott az erélyes intézkedéseknek, melyekre pedig oly égetö szükség volt.
Gambetta belátta ezt s belátta azt is,
hogy nem maradhat Párisban, Toursba
kell mennie. De hogyan ? Páris körül gyürüt
képez egy 350,000 emberből álló ellenséges
hadsereg, mely eláll minden utat, minden
kivezető ösvényt. Innen nem menekülhet,
csak a madár.
Jól van tehát, meneküljünk azon az uton,
a melyen a madár — gondolá magában Gambetta s — léghajóra ült. Ott lebegett a széditö magasságban ég és föld között, a porosz ágyuk vastekéket röpitettek feléje s
hire járt, hogy egy golyó meg is sebesitette
balkezén. A veszélyes légi uton, az ellenség
golyói közt, vihar által tépve, dobálva, sebesülten érkezett meg Toursba, hol nagy
ünnepélyességgel fogadták.
És Gambetta jelenléte csakugyan megérzik a toursi kormány müködésén. A loiremelléki é-s lyoni hadsereg szervezése befejezéséhez közel áll, s e sereg mindegyike 80,000
embert számlál.
Francziaország népe el van határozva a
háborura egész a késdöfésig. A végeröfeszités irtóztató csapást mérhet még a poroszokra. Buzgalom, lelkesedés, ember nem
hiányzik, — csak egy férfira van szükség, a
ki mindezeket helyes irányban vezesse.
Meglehet, hogy ez a fiatal ügyvéd, ez
az egy év elött ismeretlen „senki" lesz épen
az az ember, a kire a mai Francziaországnak
szüksége van.
T—s K.

A francziáknak

tisztelet!

(Beranger költeménye. 1819.)
Hazam, világ-királyné, Francziaország,
Emeld föl végre sebzett homlokod'!
— Bár méltók voltak hírnevedhez 8 hozzád:
Hős fiaid zászlója elbukott.
De mig a vész átcsap fejők felett
S királyi pálezád kiesek kezedből,
Akkor is igy kiáltá ellened föl:
— A francziáknak tisztelet!
Nagyságodnak bocsánatot szereztél
S neved a balsorson győzelmet ül.*)
Buktál, do mint a villám, a mely felkel
S az ég is visszhangzik zengésitül.
Partját, hogy idegennek földje lett,
Kelletlenül locsolja csak a Rajna,
És sása mélyén föl-fölzúg morajjá:
— A francziáknak tisztelet!
Elfödni ellenség-tiport meződnek
Szinen a dúló paripák nyomát:
Az egek sohse voltak kedvezőbbek,
Uj pástot í>zőttek völgyön, halmon át;
A megrabolt oltárt, a szent helyet
Megvigasztalni s megboszulni készek;
Örök betüket vés rá a művészet:
— A francziáknak tisztelet!
•) E két sor kissé homályos az eredetiben is. Értelme
ez: ,,nagyságodat, melyet megboesátni nem tudtak az irigy
népek, most, hogy vereséget szenvedtél, megbocsátják már.
Neved pedig tuléli e balsorsot.1'
Ford.

Figyelj szavára, mit mond a történet?
— Előtted mely os nép nem reszkeíe?
Moly új nép nem irigylé dicsőséged'
S nem sápadt híredtől tekintető?
Az angol h'jába' hogy mérlegbe vet
Oly sok király-koldulta aranyat . . .
A századok, halld, mit viszhangzanak:
— A francziáknak tisztelet!
Isten, ki zsarnokot s rabot megbüntet,
Kivánja, hogy örökre légy szabad;
A szabadság mosolygjon szerelmünknek
S a gyönyör ne verjen ránk lánczokat.
Pihenjen a vas, végy szövétneket,
Hints szerte fényt — s száz nép, távol s közel,
Lánczát tördelve fennen énekel:
— A francziáknak tisztelőt!
Kelj fől, világ-királyné, Francziaország,
Bíboraid most fognak hajtani!
Fiaid sirját védve árnyékozzák,
Öltőkön át, dús pálmák lombjai.
Oh, vajha egykor az enyém felett,
Föllelkesülve honszerelmemen,
Sóhajtson föl a vándor idegen :
— A francziáknak tisztelet!
Szász Károly.

Páris és környéke*
ív.
Láttuk a helyeket, hol királyok mulattak
királyilag, hol hatalmas uralkodók az uralkodás gondjai ellen szórakozást kerestek,
hol Európának legfényesebb udvara, a franczia Bourbonoké székelt. — Ez udvar pompás biborát sárral dobálta be a fellázadt
tömeg, s hogy ujra visszaadja eredeti szinét,
befesté azt királya, a szerencsétlen XVI.
Lajos vérével. A Bourbonok számüzetése s
detronizálása dekretáltatott, uj nevek, uj
szereplők tüntek fel a franczia történet évlapjain. Ez uj emberek nem szerették, — s ez
lélektanilag indokolható — ha nevüket a
bukott nagyság emlékével hozták kapcsolatba, hisz minden forradalomnak föelve a
multtal szakitani, annak reminiscentiáit a
nép szivéből kitépni, tibula rasat teremteni.
Az uj korszak emberei nem találhatták jól
magukat egy Fontainebleau, Versailles falai
közt; ha ezeket kitisztíthatták is a franczia
királyok képeitől, de a szellemet, melynek e
falak tanyája voltak, nem exorcizálhatták;
s ha ez nem járt is fel éjfélenként álmukat
zavarni, de már a név, a helynek folytonos
jelenléte zavarhatta idylli csendjüket. Uj
embereknek uj helyek kellenek, uj szereplőknek uj szinpad. Versailles elhagyva
állott, némán merengve szebb idők után,
Fontainebleau, St.-Germain, Vincennes katonai czélokra átalakitva; helyettök emelkedett St.-Cloud, a forradalmárok nyári
tanyája, a Napoleonidák kedvencz helye.
Régebben IL Henrik (a XVI-ik század
közepe táján) s utódai időztek ugyan néha e
helyen, hol királyi nyári lak emelkedett a
Párist uralgó magaslaton, de a jelenlegi kastély eredetét (a XVI-ik század végén) egy
gazdag bankárnak, Gondi Jeromosnak köszönheti. XIV. Lajos, ki semmire sem volt
féltékenyebb, mintha bárhol és bárki által
kétségbevonatik hires jelszava: „Nec pluribus impar", ha találkozik valaki, bármely
téren, ki véle, a páratlannal, mérkőzni merne,
ki képes volt legkedvesebb s hasznavehetőbb
miniszterével szakitani, mert ez tán nálánál
királyibb pompával fogadta urát, — nem
nézhettíí szomszédságában e fekvése s növényzete által o!y kitünö helyet egy magányos birtokában; megvette, hiresLeNőtre-je
által parkját s kertjeit királyi fénynyel rendeztette be, s fivérének,az orleansi herczegnek
ajándékozta. St.-Cloud az Orleansok kezén
maradt s XV. Lajos kiskorúsága alatt a regensséggel megbizott,feslett életü,kicsapongó
(ez az Orleansok régi családi öröksége) Ör-
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leansi Fülöpöt itt látogatta meg 1717-ben
Nagy Péter muszka czár. St.-Cloud 1785-ben
XVI. Lajos kezébe került 6 millió franknyi
vételáron, s ő azt r:éjének, a bájos Marie
Antoinettenek ajándékozá, de ugy ez, mint
férje, ritkán időztek e helyen. Versailles volt
a kedvelt nyári palota, mely vetélytársakat
nem türt maga mellett.
St. Cloud a nagy franczia forradalom
összeomlásának szinhel) e, ugyszőlva koporsója. Itt gyülésezett az ügyefogyott Directorium, itt volt az ötszázak tanácsa öszszegyülve, midőn Napoleon Bonaparte, a
lánglelkü hadvezér, a keleti sereg vezérletét
Kleberre bizva, 1799. okt. 4-én váratlanul Párisban terem, — értesült az itt lábrakapott
fejetlenségről, tudta vagy érezte, hogy ő van
hivatva azt saját hasznára kizsákmányolni.
A Direktórium feloszlatása után, a főhatalom súlypontja az 500-ak tanácsa kezébe
látszott kerülni, de midőn ezek St. Cloudban
megnyiták gyűléseiket, fegyveres erőtől látták magukat körülvéve s bármerre néztek,
mindenfelöl Napoleon bayont-tte-jei villantak
fel. A gyülekezet, bár látta a fenyegető veszélyt, de bizva erkölcsi fölényében, permanenssé nyilvánitá magát, s elhatározta, hogy
visszatér párisi palotájába; hogy pedig e
határozatát kivihesse, a St.-Cloud körüli
sergek feletti fővezényletet Bernadotte-ra
bizta. Napoleon éles tekintetével belátta e
számitás czélját, rögtön határozott s gyorsan
tett. Beküldte a tanácsterembe Murat-ot
gránátosaival, s ezek csakhamar kitisztitották
azt; a követek nagy része az ablakokon szökött ki. Ez volt a Napóleonok első nagy
napja a VIII. (respublikái) év Brumaire
18-ka! (1799. nov. 9.) Két napmulva az öregek és ötszázak tanácsa felfüggesztve s helyökbe Bonaparte, Sieyes s Dúcot lett a
franczia köztársaság konzuláris-bizottsága.
Ez volt az első döntő lépés a szédítő magasság felé, melyre Bonaparte kortársai felett
óriásként emelkedve ki, a történelemben
páratlanul jutott, melyről bukása oly mély,
oly tragikus, hogy képes volt vele kiengesztelni egy ország átkait, egy nemzedék pusztulását.
St.-Cloud volt tehát a napoleoni nagyság
bölcsője. Csoda-e, ha e névnek hordozói különös elöszeretettel voltak e hely iránt, ha
azt I. Napoleon 1801-ben nagyszerü stylben
épittette fel, restauráltatta, ha a Napóleonok
családi életének legtöbb nevezetes mozzanata
itt folyt le, ha ezt méltán nevezhetjük par
excellence az ő lakuknak. 1810. ápril 11-én
történt meg a st.-cloudi vártemplomban
Napoleon egybekelése Mária Luizával, Ferencz osztrák császár leányával. St.-Cloud
I. Napoleon alatt a Páris körüli kastélyok
közül legtöbbet lévén lakva, s igy legjobb
állapotban, a restauráczió, mely a Waterloonál tönkre zúzott s Szt.-Ilona szigetére hurczolt óriás örökségét foglalta ti, St.-Cloudot
kedvencz helyévé választotta. A Bourbonok
bukása is itt lett szentesítve a Károly hires
1830-ki, a sajtószabadságot megszorító s a
kamrákat feloszlató ordonnance-jai kibocsátása által, melyek a juliusi forradalmat s
Fülöp Lajos orleansi herczeg trónra jutását
idézték elé. Ugy látszik a Napoleonidák őrangyala védi e helyet!
A Bourbonok helyét Orleansok, ezekét a
köztársaság foglalta el, melynek utódja az
1851. decz. 2-ki államcsiny embere lett. III.
Napóleonnak régi kedvencz eszméje, mondhatni vesszőparipája volt az elsö császárság
majmolása. Tudta, hogy a nemzeti dicsőség
hurjait pengetve, képes pört hinteni a nemzet szemébe, tudta, hogy saját törpeségét
biztosabb helytt nem titkolhatja el,mint hatalmas nagybátyja árnyékában. Elsö fellépésekor a franczia trón elnyerésére, a strass-

burgi merénylet alkalmával (1836. okt. 30.) az, mit magyarosan fontoskodásnak hivnak.
az F. Napóleonéhoz mindenben hasonló ru- Az előbbiért kész volt bárkivel czimborálni,
hában jelent meg a megnyert 4-dik ezred kaczérkodott a szabadelvüekkel, adta a deélén Strassburg utczáin, — tudjuk, hogy e mokratát, s uralkodó bátyjával szemben azon
vállalat nem Páris, hanem a Port-Louis czita- szerepre vállalkozott, melyet hajdan a fiatadella börtönének kapuit nyitotta meg szá- labb Orleans-ág játszott az uralkodó idősb
mára. Második kisérletére ujra nagybátyja Bourbon irányában, s csakugyan elérte, ha
köpenye alá rejtőzött, — mikor t, i. ennek egyebet nem is — a „vörös herczeg" nevet.
hulláját Fülöp Lajos nagy fénynyel, nemzeti Azért pedig, hogy okosnak, fontos szerepre
ünnepélylyel visszaszállittatá „aux bords de hivatott embernek tartsák, mindent megtett;
la Seine." Louis Napoleon azt hitte, hogy nem rajta mult, ha a világ nem akarta elrá nézve is ütött az óra, visszatérni a Szajna hinni. Utazott, konferencziázott, elment a
partjaira, s a nemzeti lelkesedésnek a nagy császárfürdői bálba, beállott diplomácziai
név fölelevenitése által mozgásba hozott árjá- commis-voyageurnek s nagy név- s vérrokoban maga számára halászgatni. Ez a boulognei nához bámulatosan hasonlító arczát a lehető
expediczió (1840. aug. 5.) indoka, mely alka- legtöbbet jelentő ránezokba tudta szedni, —
lommal sem mulasztá el a régi napoleoni de mégis csak „Plonplon" maradt biz ö; a
gárda egyenruháját adni szolgáira s béren- konyhaművészet terén : tizenhárom próbás
czeire, 'söt midőn csufos menekvése után inyencz; a politikai életben, betanult s láthajóját elfogták s kimotozták, rábukkantak szólag bátyja ellen irányzott s annak ideegy jól dresszirozott napoleoni sasra, mely- jén nagy zajt ütött beszédei daczára: alig
nek valamely fontos momentumban kell több semminél. Ma elzüllött, az ember hirét
vala ő felsége fejére szállnia. Hogy bámulta se hallja, bizonyosan valami okos dolgon
volna a világ ez eseményt, „Isten ujjmuta- töri fejét.
Meudonjára azalatt az issy-i erőd ágyuitását" látva benne, mint annyi más, éhez
ból
vár a pusztulás órája; szép erdeje, a
hasonló misztifikáczióban, melyet rendszepárisi
deákok kedvencz mulatóhelye, néma,
resen bámulni a jó világ obligát feladata
csak
itt-ott
zörren meg a levél egy-egy óvalett, hisz ez paradicsomi naiv egyszerűségétos
Schulze
vagy „Krauchender Napolium"
ben oly gyakran keres végére menetien, kinyomán,
csak
néha sivit az ágak közt a pokutathatlan mélységü indokokat, s ha megrosz
tirailleur,
vagy franczia franctireur
találta — hite szerint — a világhistória
gyilkos
golyója.
A kitörő fergeteg előtti
nyitját, oly fontos képet csinál hozzá, mint
csend
ez,
a
nagy
csapás elött lélekzetöket
a boulognei douanier (vámőr), mikor a dreszvisszatartó
bajvívók
hallgatása. Nemsokára
szirozott napoleoni sas fejére lebegett s belemegzendül a berek, s pedig oly harmóniával,
kapaszkodott üstökébe.
milyent a világ még nem látott, nem hallott;
III. Napóleonnak, ki, mint láttuk, minden- lesz a halálnak mit aratnia, ő fogja felütni
ben nagybátyja örököseként viselte magát, sátorát a szétrombolt császári lakok helyén,
természetszerüen szeretni kellé St.-Cloudot, ö fogja szolgálatkészen helyettesitni az egys igy majd minden nyáron tartózkodott csakor itt nyüzsgött inas- s udvaronezserget,
ládjával e helyen, s az ujabbkor történetének
ő lesz császár, korlátlan uralkodó, kitől
nehány igen fontos okmánya viseli magán e
nincs több felebbezés, ki egyszerre itél és
hely keletét, igy többek közt a jelenlegi
végzetes háboru izenete is, mely megboszulta végrehajt.
Ha a pusztítás rémes angyala csak
magát bölcsőjén. St.-Cloud előbb a poroszok
e
lakokat,
a Francziaországot a jelen nyoáltal lőn elfoglalva, majd a franczia, Szajmorába
vezetett
romlott régime tanyáit
nán tuli ütegekből összelőve s felgyújtva.
érné,
vigaszt
lehetne
a tudatban találni,
Majdnem hihetetlen, hogy a francziák a Páhogy
ez
csak
bünnek
büntetése,
a sujtoló
ris felett uralgó tetőket fedezetlen, erőditigazság
visszatorlása,
mely
elrejti
a földről
vények nélkül hagyták, holott e hely kivül
egy
nagy
és
nemes
-nemzet
gyalázatának
van az Issy-eröd lötávolán s részben védve
a valerien-hegyi ágyuk lövegei ellen% — okozóit, müveikkel együtt. De mikor ott
ezért nem is késtek a poroszok e körülményt van a bájos Lutetia is, a világ fővárosa, az
hasznukra fordítani, s ma már nyilt táma- . emberiség büszkesége, akkor fáj az ember
dások s viszonttámadások által van vitássá szive, elszorul lélekzete. Ha Párist bombázni
téve e fontos állás birtoka. St.-Cloud s As- fogják, ha itt végig seper a pusztítás szelniéres az, honnan ma legtöbb kárt tehet, s leme, ha e büszke paloták, e világra szóló
aránylag legkevesebb veszteséggel, egy Pá- műremekek helyét romok boritandják, s
rist bombázó hadsereg — s ha ily körülme- mindez a müvelt világ szemeláttára, mintegy
nyek közt a császár büszke kastélyából kő hallgatag beleegyezésével: aggódva kérdhetkövön nem marad, — legalább eltünik nyom- jük, hogy a magát előrehaladtnak tekintöXIX.
talan a hely, honnan Francziaországot annyi században élünk-e, egy európai nemzetközi
nyomor s megaláztatás érte, melynek puszta, jog uralma alatt, melyre máskor annyiszor
néma romjai" legjobb jelképe az itt lefolyt történik hivatkozás, vagy ujra beköszöntött
ama sötét századok szelleme s pedig fájdatevékenységnek.
f
lom! az ujkor tudományos s technikai halaNem messze St.-Cloudtól egy mas csá- dottsága által fokozott kiadásban, melyben
szári palota tünik ki a bájos zöld keretből, egyBrennus, Attila vagy Dsingiszkán vógigmelv a hullámzó dombokat Páris körül oly sepert századok műveltségének hagyomászépekké teszi, emlékeztetvén a nézőt egy nyán, s mit ezek oly soká épittettek, vad
szebb égalj áldásaira, egy örök tavasz virá- csordájuk pár percz alatt semmivé tette. De
a czimberek és teutonok, a vandalok és tatányaira.
,.
Metódon ez, a császári öcs nyan palotája, rok nem is nevezték magukat Kulturnáczió
a Palais Royal örökös (már t. i. a mig ki nak, egyedüli czéljok a rombolás volt, s e hinem tették a szűrét) urának nyári reziden- vatásnak derekasan megfeleltek; de mikor a
cziája Nincs messzebb St.-Cloudtól, mint Humboldtok és Hegelek utódai törnek az
ura ennek urától - egy jó ágyulövésnyire. Aragok és Rousseau-k örökébe s pusztítják
S mi több, az az ágyu, melynek dörrenése egymást tüzzel-vassal, akkor gyászt ölt maamazt kizavará kedvencz helyéről, ennek is gára a müveltség, a haladás szelleme s Shauti laput kötött talpára, — most mindketten kespearc-val méltán felkiálthat: „Vad állabeállottak vándoroknak, csakhogy az ocs tokba szálltai oh itélet! s az ember ész
'' • 1jlegalább egyelöre nagyobb választék felett nélkül maradt!"
rendelkezhetik. Mint III. Napóleonnak a nagy
Napoleon majmolása, oly gyengéje volt .Napoleon herczegnek a népszerüséghajhászás, s
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Strassburg ostroma.
A „csodaszép" Strassburg, miként a németek
e várost nevezni szokták, Elzász fővárosa, Francziaország egyik leghatalmasabb erőssége s a
középkori tudományosság egyik tiszteletreméltó
bölcsője, hosszas és romboló ostrom után az ellenség hatalmába került. Derék parancsnokának lángoló hazaszeretete s vitéz őrségének tiszteletet és
csodálatot érdemlő kitartása végro megtört az ellenség tulnyomó ereje előtt. A város hősies lelkületü polgárai a legpéldátlanabb önfeláldozásra
is készek voltak ugyan, de Uhrich, a vár parancsnoka és az őrség tiszti kara még som akarhatá
a történeti, tudományos és művészeti emlékekben
és kincsekben oly gazdag várost egy pusztitó roham
könyörtelen dühének áldozatul oda dobni. A
megszállás 50 napi szomoru tapasztalatai ugyis
eléggé bebizonyították, hogy a németek, bármenynyire rajonganak is „Elzász gyöngyé"-ért s annak
valóban remek Münsteréét, a legkíméletlenebbül
bántak el a szerencsétlen várossal.
Simpson ur, a „Londoni képes lap" hadi tudósitója, ki az átadás napján szintén ott volt Strassburgnál, következö megható képét nyujtja e nagy

jelentése folől. Visszatértünk tehát a cdillagsánczhoz, mely magas voltánál fo^va büszkén uralkodott a mögöttünk elterülő sikság fölött, s mely ogy
perczczel előbb csak barna földhányásokat mutatott, miket a katonák a viárkok és lövegek elhelyezésekor halmoztak össze,— élő embernek nyoma sem
volt ott látható s az egész tájon ágyu- és puskaporfelleg terült. Egy pillanat alatt mintha csak a
földből jöttek volna elő, az egész esillugalaku
védmü tele volt kék egyenruháju emberekkel. A
porosz katonák levették fövegeiket és örömujjongás reszketteté meg a lovogőt az egész ostromvonal hosszában. Az ujjongás csakhamar énekléssé,
azután kézmozgatássá s végre átalános ivássá
nőtte ki magát. Ugyanez időben a város falain
tul szintén csoportozatok kezdettek összegyülöngélni az ágyukkal megrakott bástyákon; e
csoportokban a franczia katonák vörös nadrágai voltak a túlnyomók, de későbben a városi
lakosság is kezdett előszállingózni. A katonák
között mindkét oldalról nagy volt a vágy egymással találkozni, de a vizzel telt árok még mindig ott feküdött közöttök. De még a széles árok
sem volt képes minden közlekedést megakadályozni,
s a város a megszállás napja óta, most kapott első

utczáit és főbb helyet bejárván, következőleg irja
le az ott végbe ment iszonyu rombolást:
„Másnapé szomoru esemény után a csapatokkal együtt én is bementem Strassburgba, hol
majd minden boltot és magán épületet gerendákkal és deszkákkal eltorlaszolva találtunk, hogy a
szétpattanó bombák és granátok darabjai ellen
félig-meddig védve legyenek. E gyönge védmü
többet nem is tehetett volna. Sőt a lövetdarabok
maguk is könnyen keresztül törhették e deszkákat
és fatáblákat. A lakosok legnagyobb része az
épületek felsőbb osztályaiból apinezékbe menekült.
Minthogy pedig e földalatti helyiségek ablakai
kicsinyek voltak és a kövezet felszíne alatt feküdtek, többnyiro földdel voltak betemetve. Képzelhetjük, hogy minő egészségtelenek lehattek e sötét lakások! Sok utcza tele volt bútordarabokkal,
melyeket az égések elől hurczoltak oda ki a házakból. Ugy találtam, hogy még ekkor is igen sokan
éltek rejtekhelyeken, kivált a nagy csatorna partjain ; ezek nehány konyha-eszközt vittek magukkal,
hogy ételeiket megfőzhessék s a falakhoz támasztott deszkák alatt aludtak. Tegnaj) egy nőt láttam egy ilyen helyiségen, a mint gyermekének
enni adott. Nehány családnak azonban sikerült

lyet választottam rajzom tárgyául, a hol cz a tulságos rombolás ves/tett erejéből s a házak féligmeddig még fennállanak. Ilyen hely például a
Saverne-utcza. Egyik oldalon láthatók a magas
és ferdén aláereszkedő háztetők az emeletes padlásszobák ablaksoraival, melyekről Strassburg anynyira nevezetes; a másik oldalon pedig láthatjuk
azokat a helyeket, hol egykor házak állottak, melyekot azonban az ostrom vihara elsepert. A dolgok ilyetén állapota e ponttól egészen a Porté des
Pierres-ig tart, majdnem egy negyed angol mérföldnyire, még pedig az utczák mindkét oldalán.
A baloldali házak nem sokat szenvedtek, de távolabb egy-két ház ezen az oldalon is nagyon szánandó állapotba jutott.
„Csodálatos, hogy egy-egy haz egeszén ment
maradt a dulástól, mig mellettök mások teljesen
romhalommá lettek. De még csodálatosabb, hogy
az olyan házak, melyek épülő félben voltak, egyetlen lövést sem kaptak, mig m<;llettök a lakott
épületek romban hevernek. A házak, a mint lát-

tüzér-iskola, gyalogsági laktanyák, hadi raktárak merő s rajongó emberek bandáit kormávasuti pályaudvarok, s a mi mindezeknél sokkal , nyozták. A görög rablóbanda elüt a rablók
sajnosabb, a könyvtár is kipótolhatatlan értékü átalános fogalmától. Olyan emberekből szogazdi"- tartalmával, örökre porrá van téve. A kott az állani, kik csapatonként összeállva
czitadella fegyvertárával és templomával nem fosztogatják az embereket, de Görögországlétezik többé. A többi iskolák is nagyon meg j ban ez a'leghatályosabb politikai fegyverül
vannak rongálva.
I tekintetik.
S mindezt a kegyes, istenfélő Vilmos király '
Fel akartak forgatni egy miniszteriumot
parancsára követték el a hires német kultura
Ottó
idejében? Az ellenzék egy bandát szerlovagjai.
__
vezett, husz-harmincz falut felgyújt attak, a
nélkül, hogy Athénből kitették volna lábuA görög rablók.
kat. Mihelyt a gonosz tett felöl értesülve
Bármily lázas figyelemmel kiséri is : voltak, fölléptek a szószékre, s onnan hanI Európa a mivelt nyugot vérengzéseit, a po- goztatták : „Atheneiek, meddig tüntek, hogy
litikai láthatár régi fekete pontját azért egy o ly gyáva miniszterium uralkodjék feletteperczre sem lehet szem elöl tévesztem; sőt tek, mely falvaitokut rakásra égetni engedi!"
tán épen a mostani háboru ácsolja meg az A kormány pedig, a helyett, hogy üldözőbe
átmeneti hidat — a keleti kérdéshez. A ke- vette volna a rablókat, fölhasználta az alkal-

A Saverne-utcza Strassburgban az ostrom után.
fontosságu történeti eseménynek: „Épen rajzolással voltam elfoglalva Strassburg előtt ama csillagsánezok (lunette) egyikében, melyeket a németek
nem régen hatalmukba koritettek. Egy pár tiszt,
kiknek legénysége ide volt rendelve szolgálatra,
elég szives volt engemet ez ostrom- s illetőleg
védmüveken meghordozni, melyekben most az
ostromló sereg legközelebb állott a várhoz. Miután vezetőim szívességéből mindent kényelmesen
és pontosan megtekintettem, bucsut akartam venni
tőlök, s épen „jó éjt" akartam nekik mondani,
mert a fenséges Münster világhirü órája épen
ötször kondult meg, s ilyenkor, a mikor már esteledni kozd, nem igen tanácsos polgári öltözetben
az ostrom-építményeken sétálgatni, — midőn egy
közember egy fehér lobogóra hivta fel figyelmünket, melyet épen akkor tüzték föl a város egyik
erődére azon a részen, mely a mi állásunkkal átollenbon feküdött. Közvetlenül ezután egy másik
lobogó is megjelent, az előbbitől kissé balra. Mi
azt hittük, hogy e zászlók fegyvernyugvást kérnek; de alig egy percz mulva egy katona a Münster tetejére is kitüzött egy fehér lobogót. Ez épon
a torony csúcsán lengett, az északkeleti szegleten.
Most már nem kételkedheténk többé e jelek valódi

izben élelmi szereket kívülről, melyeket az ostromlók dobtak át az árkon a városiaknak. A német
katonák ugyanis el voltak látva éjszakára élelemmel, melyet örömükben mind át dobáltak elleneiknek. A mohóságból, melylyel az ostromlottak
ez adományt a földről felkapdosták, azt lehet következtetnünk, hogy e szívesség nem volt fölösleges.
„Egy főtiszt egy trombitással és egy közemberrel a csillagsánczba jött, kezében fehér lobogóval. Ez pedig abban a hiedelemben történt,
hogy az ostromlottak által kitüzött zászlók csakis
fegyvernyugvást és nem végleges föladást jolentenek. A trombitás nehányszor belefujt hangszerébe, de az átalános öröm és izgatottság közepette
senki sem ügyelt rá. Egyik barátom, a mikor a
főtiszt visszatért, azt mondá nekem, hogy az maga
Werder tábornok volt, a strassburgi ostromló
sereg főparancsnoka. Ennyiből állott a nagy fontosságu átadás egyszerü szertartása. Kehi felől
még ágyudörgést hallottunk a Rajna tulsó partjáról az átadás után tiz perczczel, de Werder
azonnal futárt küldött oda és az ágyukat elhallgattatá."
Ugj'ancsak Simpson ur, kitől a fentebbi leirást kölcsönöztük, az átadás után Strassburg

bútorzatát biztos helyre szállitani, s mindennap
lehet látni telt kocsikat, melyeken az elmenekült
lakosok régi szállásaikra visszatérnek. Itt egy rakás arany- és ezüstnémüt szállitnak haza, ott
egy tükröt, képet vagy órát; amott meg papagályokat és kanári madarakat visznek vissza régi
kalitkáikba, miután a veszedelmen tulestek. Egy
helyen egy macska ült nagy-szomoruan egy csomó
holmi tetején, melyek egykor vele együtt egy
háztartáshoz tartoztak A vizipuskák mindenütt
készen állottak és közbiztonsági bizottságok jártak és keltek mindenfelé, hogy az ostrom alatt
bizonyos szabályokat emeljenek érvényre, melyek
közöl például egyik azt követelte, hogy minden
háznál vizzeltelt hordók vagy egyéb faedények
álljanak készen, vizbemártott szalmával és lepedőkkel, hogy a tüzet azonnal elfojthassák és tovább
terjedését megakadályozhassák. Szó sincs róla,
hogy ez elővigyázati rendszabályok folytán sokkal
kevesebb volt a tűzkár Strassburgba, mint különben lőtt volna.
,,Az oly helyeken, melyek az ostrom alatt
legtöbbet szenvedtek, alig maradt fenn valami, a
mit lerajzolni érdeme3 lett volna; a falakból csak
nehány romhalmaz volt látható. Ezért hát oly he-

Strassburg égése az ostrom alatt
ezik, előbb leégtek s mikor aztán a tüz csak a csupasz falakat hagyta meg, a nehéz golyók igen
könnyen ledöntögethették ezeket is. Egy szóval a
Bzerericsétlen város némely része ugy néz ki, mintha Pompejit vagy Herkulanumot látnók magunk
előtt elterülni; csakhogy a kar és Pu«tulaeitt
sokkal nnayobb és fájdalmasabb. Nehány heti
b ő S L a í í az ujkor pusztitó szerszámával sokkal több kárt okozott, mint a Vezúv egymást kovttö kitörései izzó láva-záporairfkal. •
A Strassburgban elkövetett rombolás, melyA &tr.iB8Dur u*
cz ivilizált porosz nemzet
nek szomoru dicsősége a czivm* t
. , . t]
lelkiismeretét fogja terhelni, majdnem 1«hatatlan,
és a kár iszonyu összegekre megy. 400 épület
egészen leégett, 1700 polgár megoletett vagy
sebet kapott, 7000 ember ped.g haj ^ l a n v d
maradt. A városban történt összes kár 180mi ll 10
frankra (mintegy 70-80 millió frtra) becsultetik.
A városban majd mindenik nevezete:ebb középület hamuvá égett és romjaiban hever. A prefektura, protestáns templom, szinház, muzeum,

leti állapotok, politikai és társadalmi tekraetben, minden gondolkodó embert mélyen
érdekelnek. Csak nemrég ütött oly méltó
rnit a eörö* rablók marathoni merénylete, s
az effész világ kiváncsian várta: mikövetkeznuWeket fog maga után vonni azon szabálytalan helyzet, melynek a merénylet egyik
k S ó jelensége vala. Olvasóinkat kétségkivül érdekelni fogja, ha egy pillantást vetünk
vele a görögországi állapotokra s nevezetesen az ottani rabló-üzelmekre.
Görögország jelenlegi királya nem sok
hálával tartozik elődének. About Edmund
Görögország ismertetésében aztmondja, hogy
Otto király nem pirult környezetében rosz
hitelű s a rablókkal összeköttetés gyanújában álló egyéneket tartanig A Gnv-jok, b k
évekkel ezelőtt nagy kegyben állottak, vak

mat, s mindenképen kinozta azon leégett falvak lakosait, kik az ellenzékkel szavaztak.
Sem vizsgálatot nem inditott, sem katonákat
nem küldött oda, beérte azzal, hogy adószedői látogassák a nyomorultakat. Lz állitás
nem pusztán szóvirág, igy áll a tény kétségbevonhatlanul.
A balközép egy szilárd s nagytekintélyű
követe Chormuzis fölszólamlást intézett e
tárgyban a hadügyérhez, s fölemlité, hogy
miképen eshetik az meg, hogy a seregben
egy Sigdicza nevü rabló rangot foglal el,
holott ellene a polgári törvényszék már tiz
izben bocsátott ki elfogatási parancsot.
E kérdésre az lett a megnyugtató válasz,
I hogy a kormány Chormuzis kerületébe fc>ig! dicza pártján levö katonákat küldött kik a
:
képviselö'hiveit mindenképen zaklatták, s
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ily gunyos kihívással sértegették: „Miért; gyérült rablókat a hegyek közé szoritotta. támadták az ott maradt bizottsági tagokat
nem szabadit meg benneteket hires képvi- i A felsőség azonban e főnököt hivatalából les kifosztották mindenükből.
selőtök?" A görög kínzás nemcsak elmés, tette, mert a görög társadalmi életet alapjá- :
Ilyen világ van Görögországban. . .
hanem ezenfelül még változatos is. Sulyos ban ingatta meg.
í
K. T. K.
követ tesznek a mellre, forró tojást kötnek
About Edmund két ismerőse keresztül
í
a hónalj alá, a verés elött olajjal erősen szándékozván egy oly vidéken menni, hol
bedörzsölik a bünhödöt, sós ételt adnak, rablók portyáztak, arra gondoltak, hogy Még egy adat a Martinovics-ügyhöz.
hogy íülingerelje a szomjuságot, több napig a.ion főurtól kérnek biztositó levelet, kiről
A „Századok" ez évi III. füzetében közöltem
nem engednek álmot jöni a bágyadt sze- tudták, hogy a rablókkal érintkezésben van,
mekre, továbbá tövist szúrnak a körmök de jobban meggondolták a dolgot, s e szán- egy kis czikket ez ügyröl, s most is szándékozom
egy-két adatot közrebocsátani a „Vasárnapi Ujalá. A mivelt embernek alig lehet fogalma
dékuktól elállottak: „hátha a pártfogó ur | ság" utján, mely e tárgygyal tüzetesen foglalkoaz ily embertelen kínzások felől. S mikor az
alattomban értesitvén azokat a mi érkezé- • zott. Adataim hiányosságának a rendszertelen kuembertelenségen nyilvánosságra jöttek, egyik
sünkről, oda ajándékozza nekik erszényün- tatás oka, mely ha nöm volna is, az okmányok
hivatalnok a másikra utalt, de orvoslás nem
gyérsége miatt mégis csak csekély eredményre
ket; inkább bizzunk a véletlenben, mint a juthatnék.
jött sehonnan sem.
görög becsületben." S elindultak biztositó
E leveleket, melyek közelebbről jutottak,
Nagyon valószinü, hogy e kegyetlenségek levél nélkül.
birtokomba, szintén Sághi irta, mint azt már
elkövetését Ottó király nem parancsolta, de
Kevés hijja, hogy meg nem bánták. Egy említem. ') Egész terjedelmükben nem közlöm
az bizonyos, hogy azokról tudomása volt, de nap kettecskén egy meredek hegyre menvén, s csak kivonatos ismertotésöket kísérlem meg.
sem a bünösöket nem fogatta el, sem mi- nyugodtan szemlélték a bájos vidéket, mi1794. decz. 3. Pestről arról értesiti Kresznenisztert it nem bocsátotta el. Könnyen meg- dőn rögtön három lőfegyver szegeztetik rics Ferenczet, hogy ,,a gonosztevők, kik a haza,
bocsátotta azon vétkeket, melyek egyenesen ellenök. Három oldalról voltak körülvéve, a király és közjó ellen összeeskedtek" s e miatt Bécsb e
őt nem érdekelték, s ha valaki egy gyilkost negyediken szabadultak ki, s életök veszé- hurczoltattak, most az ország törvényei szerint
leendő megitéltetés tekintetéből Budára jöttek.
vagy rablót jelentett föl, elégnek vélte iga- lyeztetésével gyorsabban rohantak le a Számuk nem bizonyos, de beszélt „azon kolomzolására azt hozni föl: ' „trónomnak buzgó dombról, mint a hogy oda fölértek. Hiában párossal, ki azon ház számára, hol tartatnak 2 ) —
pártolója", elfeledvén, hogy az ilynemü kiáltottak utánok: „megállj, megállj." Az — — — 18 billeget csinált." Az országgyülési
pártfogók rendesen felforgatják a királyi egyik nienekvő mondta aztán későbben, két tábla nov. 30-án tartott ügyökben vegyes
széket.
hogy futása közben érzett életében először ülést, ,,2-ik deczemberben Causa illorum levata
est." Azt mondja továbbá a levél, hogy ,,5-ikre
A görög rablók hazájokban nem tekin- szánalmat azon szerencsétlen teremtmények vagyon a Comparitio határozva, a mikor a tolok
tetnek mételyekül.
Mindenik bandának iránt, kiknek az üldözők ellenében a futás- megnevezett és kivánt ügyészek tartoznak felovolt, s hihetőleg még most is van főnöke, nál nincs egyéb menekvési eszközök.
letjeiket beadni és őket alkalmazni." E tétel nem
kéme a városokban , sőt néha magánál az
Egy másik francziát egy kirándulás al- áll; mert ország-világ tudja, hogy az ügyészség
udvarnál is. Az alsóbbrendiiek gyakran visz- kalmával fosztottak ki. A rablók megosztoz- átlépve jogkörét, önmaga tukmált a vádlottakra
szavonulnak a polgári életbe, gyakran né- tak ruháin. Természetes, hogy pénzét sem védőket, kik körülbelől többet ártottak nokik,
hány héfre, mikor jó fogás kinálkozik, a hagyták tárczájában, de mivel jól beszélt mint használtak. — A dolog mibonállását, bünök
minőségét még nem tudja Sághi, merte titok megparaszt is beáll rablónak, azután ismét visz- görögül, s kinyilatkoztatá, hogy egy fillér őrzésére magukat a birok ea egyéb beavatott egyészatér falujába. A világ mindtn országa közt nélkül nem mehet haza, a fönök vagy azért, nek esküvel kötötték le. S valóban, midőn a kölegtöbb alkalom kinálkozik arra, hogy va- hogy megkedvelte őtgörög beszédeért, vagy zönségnek ez ügy tudomására jutott a hivatalos
laki utonállóvá legyen.
tán puszta részvétből nemeslelküleg vissza- közegek által, ezek annyira nagyították azt, hogy
Egy Athénében tartózkodó franczia be- adott neki öt frankot. E kaland Athénétől esküjöket csakugyan nem szegték meg, mert nem
a valót, hanem csak annak látszatát adták közszélte, hogy egykor szolgája félénken köze- három mértföldnyire tCrtént.
hirré. — A foglyok ebédje jó volt, mert rendesen
Egy izben Athént maguk a rablók majd 5 tál ételt kaptak; de vacsoráról sohasem gondosledett hozzá, sapkáját kezei közt forgatva.
— Talán valamit akarsz vélem közleni? bevették. A hires Grisiotis Eubea szigeten kodtak számukra. Levelét igy folytatja Sághi:
— kérdezé.
egy bandát szervezett, mely felért egy kis
„Zsigrai ea Martinovics nagyon betegeknek
sereggel. A föváros ellen indult, s valószi- mondatnak. Az elsőről már egynéhányszor futa— Igen, uram, de nem merem.
nüleg beveszi azt, ha az elsö golyó harczkép- modott el a hir, hogy meghalt, de fundamentom
— No csak rajta, mitől se tarts.
— Uram, egy hónapra a hegyek közé telenné nem tette volna. Elesett, s bandája nélkül. Zsigrairol mondják, hogy strázsák jelenlé3
í futásnak eredt. De ha az a golyó czélt té- tében az ő bátyja esedezett volna a palatínus ) előtt
szeretnék menni.
I veszt, Athén a rablók keze közt keserves vele beszélni, melyet annál kevésbbé nyert, mivel
— A hegyek közé ? Ugyan miért ?
arra sem adatott neki kegyelmes engedelem, hogy
— Már engedelmet kérek, hogy kimon- i sorsra jut.
nyilt levelét átadhatta volna neki — s más e féléEgy urihölgyet a városon kivül arany- ket szünttnélkül hallanak." 4 )
dom kereken az igazat, szeretnék egy kissé!
1795. jan. 30-ki levélében már többet tud
kedvemre kinyujtózkodni. Megpenészedem lánczától, ékszereitől egy igen uriasan öltöitt Athenéb; n, tisztelettel legyen mondva, zött görög ifju szabadította meg. Epén lovélirónk, mert az elfogottak számát már 40-nél
nagyon sok mivelt ember van, beleuntam egy rajzvázlatot készitett, midőn az ifju többre toszi. Dicséri ,,kemény" magatartásukat.
meglepte. Mikor kérdezték töle, hogy miért Sőt novekot is emlit: ,,közülök vannak három
már lelkemből, könyörüljön rajtam.
nevezetes könyvirók is, u. m. Kazinczy, Bacsányi,
Ura megindulva ily jogos érvek által, eresztette oly közel magához, igy válaszolt: Verseghi."
Márczius 25-ről ismét uj adattal szolgál. A
beegyezett az egy havi szabadságidőbe, mely- „Még csak távolról sem sejtettem, hogy
nek elteltével a szolga visszatért, de urának aranylánczomon akadt meg szeme, azt hivém, | budai foglyok számát sokkal többnek hiszi 26-nál;
hogy vázlatomban gyönyörködik." Ez a bizonyost caak annyit mondhat, hogy még sonkit
még egy tűjét sem vitte el.
gyönyörűséges kaland a várostól nehány lé- sem itéltek el, jóllehet az elsőkre már e hóban
Volt a csendőrök közt egy becsületes pésnyire történt.
köllött volna „sententiát" mondani, mely késedelegény, ki már évek sora óta szeretett volna
lem okát ő némely uj egyén bajbakeveredésében
Egy szereesen nő, ki Smyrnában, mint a ; keresi. — Érdekes azon példa, melyet mint bünkáplár lenni, bátor jó katona volt, de hiában,
boszorkányság
gyanuja alatt álló hitetlen | tetést hoz fel egy kátét olvasott egyénre. Halljuk
nem pártfogolta senki. Megszökött, s rablóvá
halt
meg,
bizonyos
kincset fedezettföl,me-' őt magát:
lett. Itt aztán nyilt alkalom vitézsége kimu„Most nem régen Szetsenyász nevezetü sekrelyet
egy
basa
egy
helyen
elrejtett. A görög
tatására. A csendörök nagyon jól ismerték,
tárius kiszabadult, mivel más büne nem vala,
kormány
egy
bizottságot
s
ötszáz
katonát
több izben el akarták fogni, de ő mindig kiegyedül, hogy a katekizmust olvasta és fel nem
küldött ki, elkezdtek ásni, s igy ment ez adta. Büntetése pedig ez: „Tisztségéről letétetett és
siklott kezeik közül.
Fölhagyván a sikertelen üldözéssel, egy éjjel-nappal. A parton egy hadihajó horgony- minden kir. hivatalokra alkalmatlannak hirdetteneki határozni, mely
barátját küldték hozzá egyezkedés végett. zott, hogy majd a talált kincset abba helyez- tett. Lakását meg kellett
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zék.
A
munka
igen
sok
időt
vett
igénybe,
Maria-Theresianapolisra
)
esett;
ezenkivül mesz„Megkegyelmeznek — igy szólt az hozzá —
sze
sem
szabad
neki
menni,
sem
correspondentiápedig
épen
akkor
hideglelési
járvány
uralholnap káplárrá tesznek, s még ez évben
kodott. Két havi szüntelen munka után ta- kat tartani és 13 napok után e két városból (Pest,
örmesterségre emelkedel."
láltak elvégre egy vékony gyertyatartót. Buda) eltávozni." Egyébiránt a börtönbe a többieknek zabád volt mindent beküldeni, mert, ha
Nagyravágyása kielégittetett. Megnyu„Nyomon vagyunk," kiálták a kifáradt mun- nem küldtek, mint már föntebb is említem, napgodott abban, hogy káplár lesz, s várta tükások, s ujjúit erővel fogtak a dologhoz. jában csak egyszer ehettek. Sorol még fel néhány
relemmel az őrmester bojtot. De sokáig kelEgy hó mulva, a bizottsági elnök viaszatért „káté" esetet, de ezek kiváló érdekkel nöm birnak.
lett várnia, ugy hogy elvégre kifogyott türelMáj. 21-én kelt levélben leirja Martinovics
Athénbe, kijelentvén, hogy a szerecsennö
méből, s visszament a hegyek közé. — Még
dogradatióját, mely máj. 17., hétfőn történt meg.
tévedt.
Néhányan
azért
még
ott
maradtak,
három emberisem ölhetett meg, midőn hirül
hozták, hogy elnyerte az őrmesteri rangot, s hatok megett a rablók leselkedtek, azt
') Századok, I I I . füzet, s „Vas. üjs." 44. sz.
f
mondva, hogy hadd keressék, kutassák a
) A gárdisták régi lakhelye, a Ferenczrendiek temp s későbben ez az ember tisztté lett.
kincset, ha megtalálják, majd mi keressük lomas körül.
) Akkor Sándor főherczeg.
Egy izben találkozott egy szilárd csend- föl öket. De látva,hogy minden kutatáshiában
*) 1794. szept. 3-ról Sághi igy ir: „A király - ugy
örfőnök, ki véget akart vetni a rablóbanda ! van, hogy veszett fejszének nyele kerüljön, s mondják
- ( B é c s b ö l , hova a foglyokat vitték) visszairt,
garázdálkodásainak. Egy pár hó alatt a meg- ne töltötték légyen el hiában az időt, meg- hogy fel fogja az országnak azoknak gonoszságait fedezni."
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) Szabadka.

natot támasztott , melynek időszakos fuvalma
Megváltó tanát hirdető téritők C3endcs menhelye,
templomokat, palotákat, házakat és kunyhókat
nőst a kereskedelom, üzlet és ipar zsibongásának
ragad magával, oly szép rendben, s oly tökéletes
ingedott helyet. A gőzsíp harsány füttye, vasbiztosságban azonban, hogy még e napságig a
szekerek fóldrázkódtató moraja, s sulyos pőrolyök
becsületes házmozgató ezéh egy tagja sem idéztesüketitő dobbanása tölti be a kőszénfüsttől süritett,
tett másnak jog sérelme miatt a törvény sorompói
hajdan tiszta léget; 170,000 ember lakja jelenleg
elé. Ök véd- és daczszövotséget képeznek maguk
íz egykor remete-tanyát, 50 templomban leh<?t a
közt s tökéioteson zárt phalanxuk lánczolatába nem
teremtő dicséretére hálaimát zengeni, 10,000 gyerszivesen vesznek be idegent; még kevésbbé türik,
mek részedül dijtalan állami oktatásban, a fennálló
hogy valaki kéretlenül közéjök tolakodjék ; az
gyárak, biztosító-intézetek, takarékpénztárak a
ily vakmerőnek annyi nehézséget sörditnek közlóllét megannyi forrásai s bizonyítékai, a térés
erővel utjába, mig tökéletesen mogbukik s tőkéibölben a világ minden nemzetének lobogóját
jét, fáradsága kamataival együtt odaveszti.
lehet longeni látni, s a merre csak a szem pillant,
Másfél évtizeddel ezelőtt a város középpontja
életet, haladást, előretörokvést lehet észlelni.
volt, mi most külváros; az azon tájon épült
A város gonddal szerkesztett térképe vizet templomok akkor a kör középpontján állottak,
mutat évek előtt ott, hol jelenleg a nagykereske- holott most a város nyugoti irányba terjeszkedése
dés raktárai állanak; ellenben a jövendőre utczát, miatt távol keleten maradtak, s semhogy az áhiépülotsorokat, templomot, mulatókertet ott, hol tatos közönség legyen kénytelen mérföldökre nyu•elenleg még a tenger halai úsznak; a viz szine ló zarándok utra indulni, a hivek kényelmét szifölött lebegő, most még csak eszményi terület vén hordó egyháztanács jobbnak látta: inkább
nagy drágán van már előre eladva, s az évtizedek a templomot indítani meg a nyugot felé lakó
után épiteni szindékló tulajdonos, nyugalmas órái üdvszomjas juhnyáj felé.
onyhperczoit az előrokészitett torvezetek fölött
Az imaház ezer hivét képes befogadni, s
vizsgáló merengésben élvozi; az épitészeti igazmindamellett,
hogy fa létrészekből áll, s tornya
gatóság irattárai az utczák szépítésére, azok alánincs,
oly
impoaans
épület, hogy az ember méltán
csapolására és rendezésére vonatkozó tervréázlemegbámulja
a
nehéz,
komoly kolosszus szeszélyes
teket gondosan őrzik a jövendő számára.
séta-kedvét.
Porond-, föld- és réteges kőhegyekre halálos
A kegyeletes t;mplommozgató ezéh nagy
ítélet van kimondva, a föld színéről elenyészendő- I
kíméletet
fejtett ki a vallásos hajlék megmozdinek temető helye a tenger, s tor helyett a már i
tásában,
oly
keresztényi szelídséggel emelte azt
kész tervek tulajdonosa fog évtizedek mulva a
nagy ravatal felett épitett házban ünnepet ülni; magasra, helyezett hengereket alá, s kez Ito meg
300 millió köb-yardra becsülik azon tömeget, mely azzal a sajátságos sétát, hogy a szokatlan munkámég a kidolgozott tervnek utjában áll, s minda- latot műértőleg vezető profán kezek méltó tisztemellett, hogy számtalan vasszorszám, gőzgép és letet érdemeltok a vallásos kedélyektől. Csavar
egyéb korszerű műszer működik az órási feladat volt az eszköz, mi a czél elérését biztositotta, henmegoldásán, hosszu évsor folyand le, mig a terület ger a párna, molyen az imaház nyugodott, s emkellő elegyengetése végrehajtatik s az eszményi beri kar adott az egésznek mozgató eröt; ez egyszerű gépalemek lassan ugyan, de annál biztosabtervek a valósulás világába léphetnek át,
A televényes hogytömeg ásó, kapa, csákány ban működve, teljes diadalmat nyertek, századunk
s két kerekü egy lovas szekér ölött omol térdre, mindennemű fegyverrel megharczolt ellenségén,
irgalmat nem ismerő lapát takaritja tova, s dobja a távolságon.
A szent zarándoklás szerencsésen ment végszétzúzott göröngyeit a habok sirmídrébs. —
hez,
a
templom, mintha valami bűvhatalom varáMivel az emberi munkaerőt sokkal jobban fizetik,
zsolta
oda, ott áll a kitüzött helyen, fáraEredeti közlemények Kaliforniából. mint az állati és az élettelen mozgató erőket, s pl. dalmat volna
nem
szenvedett egész frisseségében; ki
egy egylovas hordszekér tulajdonosa 60 —65 arany
tudja
azonban
egy évtizedet meghaladott nyugaVIII.
dollárt is kap havonként: annálfogva czélszerü
lom
után
ujra
város végére jutva, nöm lesz-e
intézkedésnek mondható, ha egy ember két járHáz vándorlások San-Franciskóban,
kénytelen
a
lassu
sétát még egyszer megkezdeni?
művet, s ugyanannyi állatot szerez magának, s
A házmozgatások napirenden vannak, 8 nem
Az amerikai öntetszéssel nevezi magát a kettős erővel folytatja a földegyengetés munkáját.
czivilizáczió nomádjának, s ha a dolgot a helysziA futó homokhogyek megsemmisítésére a különös dolog utra költ két emeletes házikat látni
a város legnépesebb utczáin, az ily vándor nappal
nén a valóság szemüvegén át tekintjük, lehetetlen
gőzerő vállalkozott.
aluszsza az éjjeli álmot, mivel a házköltöztetők a
annak teljes igazsága felől meg nem győződni.
oldalához könnyü sínpár [ járáskelést megszüntető estszürkülettel kezdeMint a határt képző két végtelen Oczeán
hatalmas árapálya, ép oly rendszeres ösztönszerü szekereket; a daru elmeletén »i»r;v, „—;-',;: I nek a munkához. — A homlokzat elé nehány
mozgásnak van alávetve az agyműködés és testerő irányban kezelhető, s egy helytt álló gőzgéptől ölnyire erős állványban nyugvó fügíélyos csavart
erősitve, a ház oldalaihoz erősitett sulyos láncz
nyugtalan hatása alatt szenvedő amerikai is.
na»y MeJelemmel mozgatott oblos forgó ka an annak hengerére csavarodik fo!, s a forgó henger
Sehol sem észlelhető az amerikai higanyter- azon falánk eszköz, mely négyszer a porondba
mészet oly valódi eredetiségben, mint a még ke- meritve eev-cy előretolakodó szekeret tele hal- talapzatoi nyugvó épületet magával ragadja a
mozgásvonal irányában, 8 ez egyszerü haladási
vésbbé megtelopitett nyugoti^ államok ban, ott ha- I
E b S l a t í s gyorsaság mintha a kis gőzgép- közeget annyiszor, s addig helyezik az engedelmes
tártalan működési tér nyilván az emberi tetterőnek; nek is tetszenék, jókedvü nyoritessel görögnek
a szüzföld mindennemű kincsek tárháza, a festő' tova érczlábai a harago, tenger fele, hova szeke- ház elé, mig odajut azon glédába, hol a terveit
nagyszerű tájképek varázsszintí vonzerővel birnak rei tartalmát gyorsan kiürít,, hogy uj ^ . U n a n y - házsor egy ujoncza fog lenni. Ha őzen műtét sik
s a változatosságot és kalandot szomjazó, mint ért térhessen vissza. A M.-Al.ster és Polk ut- helyen történik, az egész eljárás meglehetős egypillangó röpködhet a nagy birodalomnak államok czák sarkán, hol jelenleg a 8 0 r v ? f ^ Y ^ F r a n szerü; többnyire azonban dombról le, s néha arra
éí territóriumokból álló egyos virágai között. — norondheor képezi a siralom völgyét, ban-* rán- fel kell az épületet szállitani, mely esetben mesterKi a szellemi élveket nem szomjazza, s a küzdolem S o térés és korszerű Ízlésben épitendő város- séges András-koresztokkel össz-:tanott bakokból
ben találva örömét, csak is anyagi függetlenség háza foCT nohánv év mulva díszelegni; s hol a képeznek biztos fa-utat a vándor előtt, 8 bár több
utái sóvárog, annak a sziklahegységen tul nyu- homokte^gerben most rákmódjára haladnak lep- ügj'gyol-bajjal, de ép oly biztosan haladnak, mint
gótra eső amerikai államok oly széles küzdtér toink a kietlen táj mulató kertekké s neposut- a síkon a kitüzött c^él felé.
Minden találmány javítást ig 'nyel, a mi földi,
nyujtanak, hogy annak kevésbbé egyengetett po S k á lesz átalakitva; az ott elterülő nrkert
csak
;ak
megközelitőleg lehetvén tökéletes; mindrondján akár halálra nyargalhatja magát.
gy sokféle t ilálmány, korszerű jobbiA nyugati államok és territóriumok közöt
| tás os munkakimálő alkalmazási eljárások találKalifornia — mindamellett hogy e huszéves, ta
| tattak " •nUito+noir fnlwást fel Amerikában:
pasztalatlan és könnyelmü, de törhetlen szilárd
erejü, s a „Go a head" (Előro!) lángjától vakon
noki rugaszkodott ifjunak sok hibái és fogyatkozásai vannak — a legelső helyen áll; s a kaukáz
faj teremtő erejét, szorgalmát, tehetségét és kitartását alig bizonyitja valami jobban századunk- 1 , hh fegyverekkel kell megtámadni, he _
ban, mintáz 500,000 embertől népesített Kalifornia. 1 0 makacsságuk megtörossék. A lőpor robereje
Ezen, Bécsénél kevesebb lélekszám oly terü- f, a mi évszázadok óta fenyegeti szétz,z assala fold
leten van szétszórva, mint Spanyolország, abból
kemony.
,.
ba* " e m o . ^ ^ ^
^ ^. tengelyre t
x „ „m
lftmoni m é .
a
kétharmad népesítvén csak a vidéket, mig az égés: nélda
ho-y a fekete mesterség
ezen ( démoni
mé
népesség egy harmada a Csendes-tenger királyné PShilá kudarczot vallott volna; eepokol,
pokoli szer lassan házat kerékkel holyettesitni a hengert, 8 mivé a
jává fejtendő fővárost, San-Franciskót lopi el. ^
Mr de biztosan megszokta alázni keményfejü löTÍ ilyszerü komoly vállalatnál egykissé szeles
A nehány évtized előtti spanyol missió, a ellenségét - Eherkufesi feladat kis irlote méltán valami, állaterővel szakadatlan huzamban lódítani
k r a oJ- a, d, , midőn a parányi
embert égfelé
házat előre: oly természetes gondolat, mit no„y
v

Ez eléggé ismeretes, de nem igy minden pontja- j
ban, mint itt következik: ,,Felöltöztették misemondó ruhába s egyéb szerzetesi öltözötbe, melyeket Kondé (váradi) püspök bizonyos megállapitott szabályok szerint róla lehúzott. A rézkéssel
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csak megérintette kezét ) s hajából is csak keveset vágott le, engedvén M. kérésének. Fejét rázta,
mikor mondták neki, hogy isten —, de igenelte,
T
hogy a király és haza (?) ellen volt lázadó ).
Kezével mondott ellent s Összehuzta ábrázatját
a szokásos egyházi szavakra: Méltatlanná tetted
magad az ördöngösség kiűzésére, magad meg
vagy szállva az ördögtől8). Különben az egész
szertartás alatt tanusitott hidegvérüségét kiemeli
Sághi; mert nemcsak hogy mindent békén türt,
de sőt végre Kondének u megköszönte a szertartást 8 elbucsuzott a jelenvoltaktól.
A foglyok elitéltetését mutató jegyzéket,
mint ismeretest, mellőzöm. De közlöm Sághinak
júl. 18 ki levelét :
„Pest, 1795. júl. 28.
Csak igaz az, hogy a kerek ég alatt semmi
sincs állandó. A budai halálra sententiázott
rabok közül 7-nek°) levágják a nyakát, a
többinek 10 ) megengednek és határtalan ideig
tömlöczre kegyelmezik. Palatínust a tűz megöli") siratván őtet sok jámbor szegények, kiknek
esztendőnként 12 ezerét szokott kiosztani és némely árvái.
Ennek elestéből kegyelmot várnak a foglyok; a kik határozatlan évre voltak
elitélve, vagy jobban mondva, kegyelmezve,
határozott időre való kogyelmeztetésöket, kik
pedig egynehány esztendőre, vagy kiszabadulásukat , vagy inségök megkönnyebbülését. Egy
hete (júl. ll.) miolta kiadattak a katonaságnak, s
ázol ta sokkal jobb a dolguk; 3 tál ételt kapnak és
" 2 iteze bort, szabad hozzájok menni látogatásra
és nálok hosszabb ideig mulatni. Szabadon vannak
kettes.-ketten egy szobában. Mindennap várják
innen való elvitetésöket."
Közli: Márki Sándor.
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) Mintegy jelképzésül,

hogy ez által a sz. olaj róli

le van véve
7
) Rebellis fuisti in Deum, in regem et pátriám.
é
) Indignum te reddisti ejieiendi Daemoma, uno ips
obsessus a Daemone.
') Martinovics, Hajnőczi, Zsigray, Szentmarjai, Lacz
kovits, Öz és Szollartsik.
10
) Halálra voltak még itélve ezek: Verseghy Ferencz
Verhovszki, Szén, Hirgeist, Szmetanovic3, Landerer M.
Ujgyörgyi, Szulovszki, Kazinczy, Szabó László, Szlávi.
" ) 1795. júl. 10.
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azon fehér és fekete ember egyaránt
_ Ezen uj módszert most már átalánosan
kisebb épületeknél, alkalmazni, hogy «
k telje
a télies fel odesoen ea S I M U L M ^ U
i , . annak P. házmozgatók
cisko Utdtára fölött egy sajátságos passat-szélvo- ki,
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Az igazat megvallva, mozgó s utrakelő házban lakni, javított módszer feltalálásáig még senkinek sem jutott eszébe, s a ki csak szerét teheti:
idején tovább áll az ily vendégriasztó födél alól.
— Ezt tették volna hihetőleg egy ikorháznak a
lakbért pontosan előro fizető lakosai is, ha a háztulajdonos tudtokra adta volna, hogy házát meg^
sétáltatni szándékszik; de ő maga is abból semmit
nem sejtvén, lakói őt sem vádolhatták. — A telek
ugyan is, s a rajta álló ház két különböző ember
tulajdona volt, kik egymással peres lábon állottak.
A telektulajdonosnak egyszer csak eszébe ötlött,
a bérbe adott lakházat ki a város végére taszittatni. A házmozgató czéh tagjai, mintha részvényesek lettek volna az üzletben, az ogész tengelyre
való emelést oly csendben tették, hogy a gyanúperrel nem élő lakosságot, le nem irható meglepetésére, hajnal hasadtakor földrengésszerű mozdulás verte fel logédesebb álmából. Az isten tudja
hova való nekiinditás ellen a mozgatóknál hiába
tiltakoztak, ezeknek semmi köze nem volt a ház
belsejéhez; egyedüli feladatuk volt: minél rövidebb
idő alatt tenni gyepre a kialkudott törhet; a háztulajdonos pedig oly területről száműzetvén, hol
egy szikra joga sem volt, lábra kopott házát a
város közepén meg nöm fillithatta.
Kártéritést követelni az önkénytelen mozgásnak kitett lakóknak egyik félon sem lehetett, min-

mestergerendákat, valamint függélyes üre3 oszlopok vázát késziteni, amerikai fogalom szerint; a
vasszeg gyárilag öntetvén,oly ölcsó, hogy nincs
mért nagyon gazdálkodni vele. — A fennálló vázat aztán beoldalléczezik, s kész ajtó- és ablaknyilásokat helyeznek belé, a fakereskedő egyéb
készlete kiállitja az egész belső szerkezetet, — és
a mintaszerüház csoda-gyorsan fölépül. A szarufázat léczből van összeszegozve; az amerikai, mint
sajátságos vonásra, büszkén utal veleszületett
zsindelyezési talentumára. Belőlről vászonnal, vagy
kárpittal vonják be a falakat, s az igy elkészült
csinos lakhely a szabad légjárás szempontjából
sokkal egészségesebbnek tartatik, mint a tömör
kő vagy tégla épület.
A nagyobb faházak bonyolultabb szerkezettel
birnak ugyan, s az oldalnyomások,valamint egyéb
netalán hatályba lépő ártalmas erők megzabolázására több vasat vesznek ugyan igénybe, a külkiállitás és diszitmény tekintetébon azonban, a
mennyiben azokat gyárilag fából készitik, a kisebb épületekhez egészen hasonlók.
íly könnyü szerkezetű házakat egyszerü feladat bárhova átemelinteni, s ha valaki egy még
kevésbbé drága távolabbi telket vásárolt nohány
száz dollárért, könnyen fog eladó házat is vásárolni roá, mit a házmozgatók felügyeletére bizva,
ezek egész gyöngédséggel fogják azt a családi

fognak a nagy állam minden távol zugában virágozni, a nyugot e kereskedési emporiuma, elérve
fénykorát, az emberi ész, erő és kitartás csoda
nagyságu emlékszobra leend!
Sarlay Pál.
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háztüzhelyet alkotandó puszta telokre letenni. —
A házmozgatás gondolatával mindenki ugy meg
van barátkozva San-Franciskóban, mint nálunk a
szent-Györgynapi hurczolkodással.
Vörös honfitársunk telke a fenébb érintett
futóhomokhegy szomszédságában áll, annak felületéről tavaly kanalazta ki a gép a tengert szomjazó porondot: most csinos egyemeletos faház
nyujt urias kényelmet a számos családnak, légszesz- és vízcsövek hatnak a felső emdotig, s az
egész a mi a téresség, világosság és czélszerü
berendezés öszhangzatát illeti, bármely középrendü polgárcsalád igényeit kielégítheti. E ház
a mult nyáron 1 és % mérföldnyi távolságból vándorolt jelenlegi helyére.
A Broodvay és Montgomery utczák szogeloten lakó Drucker nevü borbély háza, a mint maga
állitja, három versben 75 lábat szált függélyes, s
több száz lábat vizirányos vonalban jelenlegi
telkére.
Nem évtizedek, hanem évszázadok fogják
csak a város torveit szépitési és sikká-alakitási
munkálatainak végét érni. San-Francisko nagy
jövendőjo könnyen olvasható betükkel van a sors
könyvébe feljegyezve; az Ázsia és Európa közötti
nyugati kereskedés az ő kapuit kell hogy érintse,
a ha fél milló helyett tízszer annyi népesség fogja
Kalifornia kincseit kizsákmányolni, s ha kereskedés, gazdaság, gyáripar, bányamivelés egyaránt
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TÁRHÁZ.
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•* (^4 si. cloudi kastélyról.) III. Napoleon császár kedvoncz nyaralójáró), érdekes dolgokat ir
Wachenhusen a ,,K. Ztg."-ban. A tépést, melyet
Eugénia császárné és udvarhölgyei készitettek,
St.-Cloudban találták, s hihető, hogy St.-Cloud
és Páris között még most is léteznek földalatti
távirati összeköttetések. Azt, hogy a poroszok az
órákat Francziaország minden városában és falujában állva találták, már irták a lapok. St.-Cloudban az órák megállása érdekes időpontot jelez. A
császári várban vannak olyan órák, melvek a napot is mutatják. Ezek „vasárnap, szept. 4-kén"
álltak meg. A hét vége tehát a császárság vége is
volt. Kár, hogy a pompás parkok tönkro mentek.
A virágok lehajtják hervadozó fejüket, a fáczánok
a park utjain lo s föl futkosnak és hiába várakoznak a kéz után, mely szorgalmasan táplálta őket.
A termekben, hihetőleg a szolgaszemélyzet, a
legszebb képeket kivette rámáiktól. A vadászvárban még két olajfestvény függ, melyek Eugéniát,

Házszállitás Amerikában.

denki a jog fehér palástjával volt fedve. Legnagyobb kellemetlenség volt minden rázkódások
közepette azon tudat, hogy az ambuláns házi áristomot, a végmegállapodás eiőtt odahagyni semmi
áron sem lehetett.
A huzamosabb ideig tartó ily vándorlásnak
csakis a faházakat teszik ki, a melyok a helyi
égalji viszonyokhoz képest felette könnyü szerkezetűek; a tömör házakat is szokták ugyan felemelni, nehány lépésre oldalvást állitani vizgépézeti sajtók közvetitése által, ezekkel azonban
hosszabb utra kelni még eddig senki sem merészkedett.
A kaliforniai faház szerkezetében a szög
tartja a lelket, ott léczből szokás épiteni ép ugy,
mint nálunk gerendából. A faragás nincs divatban, a viz vagy gőzerő által mozgatott, fűrész oly
méretü alkatrészeket metsz, a melyekből egy
ember, ha soha életében ács nem volt is, könnyü
szerrel tud házat épiteni; ily eljárás a helyi viszonyokhoz képest felette gyakorlatinak nevozhető.
— Az amerikai omber, bámulatos találékonysága,
gyors felfogása, a ügyes alkalmazásával minden
bármily megvetondőnek látszó kicsinységet czélszerüen tud felhasználni. — Kétemolotes házra
van szükség; a rendelkezésre álló anyag 5 hüvelyk
széles és 1 hüvelyk vastag lécz levén, ennek vizszintes és függélyes összeállításából, illő kifeszitések által, mi sem könnyebb, mint talpakat és
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| mint a bikaviadülo'.c védeneznőjét, pikadorok ea
l madaríorok által környezve, lovon ábrázolják. A
császárné, hihetőleg, édesen emlékezott vissza
arnaz időkre, midőn a császári koronáról még nem
álmodozott.
** (Hány golyót lőttek Sfrossbvrgra?) A
Strassburgot vivott sereg parancsnoksága közli,
hogy a várra összesen 241 lövegből lőttek. Ezek
kőzül 197 porosz volt, 44 badeni. A lövések száma
összesen 197,722, s minthogy az ostromlás 31 napig tartott, minden napra (52 Í9, minden órára 269,
minden perczre 4 — 5 lövés esik. — 15,000 lövés
olyan mozsárból esett, a melynek minden lövete
150- 180font sulyu és 25 tallérba, kerül. A kisebb
lövetek darabja 5 - 9 frtba kerül. A 193,722 lövés
tehát körülbelől 1.200,000 tallérba került, pusztán
a lövet árát, és semmi egyebet tekintetbe nem véve.
** (Veterán hirlapiró.) Saxton, az amerikai
„Repository" lap szerkesztője bizonyára páratlan
a hirlapirók közt: ő megirta I. Napoleon bukását,
8 most megírta I I I . Napol'önét. Lapja szerkesztését 1813-ban, tehát két évvel a Waterlooi csata
előtt vette át, s azóta megszakítás nélkül folytatja.
Most a III. Napoleon bukásáról irt tudósitás molló
lenyomatta azon czikket, melyet 55 év előtt !i
„nagybátya" katasztrófájáról irt.

** (A honvédhuszár lovaknak) szokás szerint
csoportos alakulása folytán a magyar daláregyemezei
gazdák közt bérbe szétosztására az idén kesület eszméje megvalósult, s a dalárügy nálunk is
vés a kilátás. A svadron-parancsnokok panaszkodjelentőséget
nyert,
sőt
népszerü
intézménynyé
— („Az uj világnézlet.") Maros-Vásárhelyit,
nak, hogy nem igen akad vállalkozó; még a kik
Wittich József bizományában jelent meg másodszor nőtte ki magát, — Ez érdekes czikk után nehány eddig tették is, ezontulra vonakodnak. Az egyet(az első kiadást az ötvenes években a sajtó rend- költeményt és két beszélyt találunk az Emlényben. len nagy-károlyi század volt képes mind a 113 lovat
őrség Pesten egészen lefoglalta és meg is semmi- — A könyvet Jókainé, mint daláregyesületi zász- elhelyezni. A vonakodásból nagy kára van az
sítette) Mentovich Ferencz műve: „Az uj világnéz- lóanya arczképe disziti.
államnak, mert nemcsak a lovakat, de miattok a
— (Vértesi Arnold ur) által a következő nyi- legénységet is tartania kell.
let." Az ujabb materializmusban kétségkivül van
sok uj is, do az egész, mint világnézlet épen nem latkozat közlésére szólittattunk föl, a mit ezennel
uj: ugyanaz, a mit az epikureusok vallottak s készséggel teljesítünk:
üli ujság?
Lucretius hires tankölteményében „A természetNyilatkozat. Miután a „Magyarország és a
ről" költőileg terjesztett elő. A jelen könyv első nagy világ" kiadói, szerződésem indokolatlan és
** (Az „uj épület") nevü kaszárnya lebontása
főtétele: „az anyag halhatatlan" oly régi dolog, erőszakos megszegésével, e lap szerkesztését tőlemmár régen alkudozás tárgya Pest városa és a kahogy azon senkisem kételkedik; t.i. hogy a terem- elvonni szándékoznak, e jogellenes tény meggát- tonai kincstár kost. E roppant terjedelmü épület
tett világból egy atom sem vész el, csak más össze- lására a törvényes lépéseket már megtettem. a Lipótvárost egészen elzárja a tovább terjeszkeköttetésekbe lép 8 más testek alkatrészeivé válik; Szorződésemnek jogaimat biztositó pontjai oly vi- déstől, s óhajtanunk kell, hogy mielőbb szétbontde ez nem ellentéte annak, a miről az ó és uj lágosak, hogy a birói itéletet nyugodtan várom. sák. A katonai kincstár két kaszárnya építését
materializmus tudni sem akar, hogy „a lélek is Fölkérem tehát t. irótársaimat, hogy mig ez ügy- kéri az uj-épület helyett, s ha a tervet a közmunhalhatatlan"; s a mit a spiritualizmus tart, hogy ben birói itélet nem hozatik a „Magyarország és katanács is elfogadja, a két kaszárnyát hihetőleg
az anyag romlandó és mulandó, az is csak az anyag a nagy világ" kiadói részéről jövő mindennemü az omnibusz-társulat telkén és az északi vaspálya
bizonyos összexöttetéseiről, nem átomairól szól. ajánlatot, az irói becsület és kollegiális érdekkö- közelében fogják fölépíteni, az uj-épületet pedig
— Mentovich egyébiránt Moleschott,Vogt Károly, zösség nevében határozottan visszautasítani szi- háztelkekre osztják föl. A város föl fogja kérni a
Büchler stb. járszalagán megy; s könyve, ügyes veskedjenek. — Pest, okt. 15. 1870. — Vértesi közmunka-tanácsot, hogy a két kaszárnyát orszáés világos előadásánál fogva érdekes olvasmány, Arnold.
gos költségen építsék.
de nem egyéb. Részünkről e tanokat nem valljuk,
** (Kisfaludy Károly háza előtt) Téthen
Kiízintézeíek, egyletek.
de azok közé sem tartozunk, kik félnek tőlök vagy
emlékoszlopot a.karnak állitani s a megye már ki
borzalmat kiáltanak, hogy ily szellemű könyv is ,
** (Magyar tud. akadémia.) Hétfőn a math. is bocsátotta felhívását, melyben a közönséget
megj e i e n nálunk. Mi óhajtjuk, hogy az irodalom J
adakozásra szólitja fel. Ugyane czélra f. hó 23-án
vitasson meg mindent; érv küzdjön érvvel; az ' és természettudományi osztály tartotta gyülését, Téthen,tánczvigalmat is rondeznek.
s
dr.
Szabó
József
értekezett
a
Mátra-hegység
geoigazságot pedig, sem a természeti, sem az erkölcsi
** (A szélaknai honvédemlék) ünnepélyes leigazságot, nem féltjük semmi támadástól, sőt azt lógiai természetéről, nevezetesen „egy bazaltról a leplezése, Hontmegyében, e hó 30-kán lesz. Az
hiszszük, minél erősbharczokból, annál diadalma- a Mátrában." Egy franczia tudós ugyanis még 50 ünnepély reggel 9 órakor kezdődik s két órakor
sabban jő elé. Üdvözöljük azért a „Kraft und év előtt beutazván a Mátrát, azt állitotta, hogy az lesz a nagy diszlakoma. Este a szobor fenntartási
Stoff" imént megjelent folytatását, mint üdvözöl- bazalt képletü. Szabó 1868-ban tanulmányozta a költségeire tánczvigalmat rendeznek.
tük Vogt K. felolvasásait; a üdvözöljük Mento- Mátrát, s ugy találta, hogy e hegység leginkább
** (Honvéd-zászlószalag.) A Nyíregyházán
vich könyvét is, mely szintén egy szó az igazság anortyt, agyt és traehyt kőzetből áll, melyeket ő állomásozó 41-ik honvédzáslóalj diszitésére Lóa
helyről
matrait-nak
nevez.
Csak
a
Zagyva
táján
vitájában, — de meg vagyunk győződve, hogy
nyay Menyhértné zászlóanya dásan aranyozott
nem az utolsó szó. „Az uj világnézlet" ára 1 frt emelkedik ki a homokból egy domb, mely az egyet- szalagot küldött, e felirattal: „Századok hirdessék
len'bazalt-domb.
Ezután
szólt
a
bazalt
sajátságá40 kr.
ról, s térképekkel és kőzetek példányaival is illusz- dicsőséged."
** (Bauer örnagy emlékiratai) e napokban trálta előadását,
** (Magyar orvosok a török hadseregben.)
kerülnek a könyvpiaczra. Bauer Bem tábornok
Stefan
basa, ki a török kormány megbizásából
** (A nev zeti muzeum helyisége) a meglevő
segédtisztje volt, a fogságában megirta az erdélyi
több
hét
óta időz Pesten, közelebb tér vissza Töhadjárat nagyérdekü eseményeit az unió-gyüléstől tárgyak kiállítására már elégtelenné kezd lenni, rökországba, összesen 15 orvost sikerült megnyera piski-i csatáig. A továbbfolytatásban meggá- A múzeum-épület, bár külsőleg egyike a legszebb nie. Az orvos-sebész-tudorok törzsorvosi ranggal
tolta a halál. A „Főv. L." egy pár érdekes adatot monumentális épületeknek, belső épitészeti oeco- lesznek fölruházva s őrnagyi fizetésök lesz, a csuközöl a nemsokára megjelenendő köny vből, melyben nomiája nem a legszerencsésebb, innét van, hogy pán belgyógyászok századosi rangot nyernek. A
Bem tábornok sok, kisebb-nagyobb történet által a különben nagy terjedelmü épület aránylag kevés rendes fizetésen kivül mellék dijakban is fognak
hiven van jellemezve. Pár helyen emlitve van elhelyezési lokalitással bir, s jelenleg már oly részesülni. Az orvosoknak le kellett magukat
benne Petőfi is, ki a Szebeni sikeretlon ostrom után bőségét bírjuk a kiállitandó tárgyaknak, hogy a kötelezni, hogy legalább két esztendeig fogják
érkezett meg Szelindekre s rögtön dalárdát szer- szép tágas folyosókat kell e czélra felhasználni, a szolgálni a török kormányt, őrnagyi ranggal kövezett, s a Bem ablakai alatt elénekelteié a „Bu- belső rendezés emelésére. E körülmény minden- vetkező hazánkfiait nevezte ki eddigelé főorvosul a lengyel-"t, mi a vén vezért igen meghatotta. esetre figyelmet érdemel annál is inkább, mert a sokká a török kormány: Maurer Arthurt, SzeniŐ szívélyesen, a honvédek rajongó örömmel fo- mutatkozó atalános érdekeltségnél fogva az inté- czey Pált, Rosenthal Hugót a postvárosi kórhágadták a költőt, ki elragadtatva irigyelte a kis zet fokozatos gyarapodásához lehet reményünk. zaktól, Jeszenszky Pált és Berzsenyi Jenőt a budai
sereg hősiségét. „Ő — jegyzi meg az emiékiró — A baj orvoslására, két utat látunk lehetőnok, tébolydától; továbbá Braun-Denitz Salamon, Falirigyolt tőlünk egy véres, mulandó dicsőséget, ő, egyik az épület nagyobbitása, ha ez alakja- és kenfeld, Illésy, Kohn József, Kincses Imre, Osterki halhatlan, dicső nevét már rég a csillagok közé beosztásának kára nélkül megtörénhetnék, (miro lamm, Szarvasy, Seiger Mór orvostudorokat. A
helyezte, hogy világítva ragyogjon örök időkig." nézve egy szakférfiakból álló bizottság adhatna gyógyszerészek közül Freiherr, Prindl, Pabst,
Petőfi köztük búskomoly társalgásu volt, csak a véleményt), a másik és pedig ajánlatosabb mód Moldini stb. urakat.
hazáról és nejéről beszélt; szivén hordta s gyak- az, hogy az egyik osztály, például a könyvtár,
** (Az uj szinigazgató reformjai.) B. Orczyran nézte neje arczképét, s leveleit néha másoknak külön épületet nyerjen. Az utóbbi intézkedés más- nak a nemzeti színháznál létesitendő reformjaiként
is fölolvasta. Azt mondá nejéről: „Irigyelem különben is figyelmet érdemel, mert a fővárosnak több napilapban azt olvassuk, hogy a fől vonásközi
magamtól is, mert emberi lény méltatlan ő hozzá." ogy oly országos könyvtárra okvetlen szüksége zenét megszünteti, s csak előadás kezdetén fog
** (Debreczenben Csáthy Károly könyvkeres- van, mely közhasználat tekintetéből más rendezés ogy nyitányt előadni a zenekar. Továbbá, hogy a
kedésében megjelent:) „Atalános állattenyésztés- alá essék, mint a milyen alá egy múzeuminak esnie zártszékokbe az olkésőknek a felvonás végeig nem
tan", irta Tormai Béla, a debreczeni országos gazd. kell. Oly országos könyvtárral kell birnunk, mely lesz szabad bomenni. Ez sok külföldi színháznál
f. tanintézet igazgatója. A csinos kiállitásu s 25 egész nap, még a késő esti órákban is használható is igy van.
nagy 8-adrét ivből álló könyv ára 3 frt. E könyv legyen, és hogy e használattól bármily foglalkozású
** (Müvészi ösztöndijak.) A hivatalos lap
hézagot pótol gazdászati irodalmunkban, s mennél egyén se zárassék el. E körülményeket szükséges- közli, hogy művészi ösztöndijakat évenként 420
fontosabb kérdés hazánkra nézve az állattenyész- nek véltük felemlíteni, hogy az illetők, s esetleg a frttal a következők nyertek: Frecskay László és
Sz. E.
tés, annál nagyobb elterjedésre számithat gazda- kormány figyelmét felhívjuk rájok.
Spányi László festész-nö vendékek; továbbá Száaz
közönségünknél.
Gyula, a bécsi képzőművészeti akadémia szobráazIpar, gazdaság, kereskedés.
** (A magyar Shakespeare-kiadásból) megjenövendékc.
lei
>t a tizenhetedik kötet: „VI. Henrik király"
** (Liszt Ferencz) születés napjára (okt. 22.)
** (Gyümölcs-kiállítás.) Az ez évi okt. 8 — 10második és harmadik részével. Forditotta: Lő- kén tartott debreczeni gyümölcs-kiállítás örven- sokan készülnek a nagy művész látogatására
rinczi (Lehr) Zsigmond. Ára 1 ft.
detes haladást mutatott. A nagy tömegben L - í<iíl; - Szegszárdra, s ott o napon nagy hangversenyt
,, *(Uj zenemüvek.) Rózsavölgyi és társa ki- detes haladást mutatott. A nagy tömeg
ki- rendeznek. B. Auguszthoz, kinek Liszt Ferencz
gyümölcsfajok
(kevés
adásában megjelent: Pauly R- egy uj zeneszerze- tött jelesnél jelesebbvoltak
elnevezve.
Azon
t. is vendége, nehány nap előtt egy borotvált arczu,
U L
}
" "'"
"""
'""
> Heino „Aus altén Mürchen winkt es" cz. vétellel) helyesen kik
e szép látványban nem pápaszemes idegen érkezett, kit a szegszárdiak 01gyümölcskedvelők,
költeményé
ne sajnáljanak elmenni az livior megbukott franczia miniszternek tartanak.
ára 60 kr. -- Továbbá: Csillag
Mór °- -re Thora" czimü ""lkáia: ara 50 kr. gyönyörködhettek
»• (Karagyorgyevüs hg,) kiről most oly sokat
itásának megirnak
a belgrádi lapok, jelenleg Aradmegyében
litáson raegbokszeghi
birtokán tartózkodik. Fia Péter és unopéldányait — (a
magyar
kája
a
franczia
köztársaság szolgálatában állanak,
egyesület. — Ez emlékkönyvet a leoielesb
müvészek
áltaí
készült
mi
művésze'k által készült mintaalakok
magyar dalárdák története nyitja meg, melyet legjelesb
táraságában) fellelhetik. Vannak ^ n o j u » < * », s az öreg herczeg aggódik miattuk, mórt utóbbi
l i
ák u m. csibefejü és baraczk-alaku almák st. Ezeken időkben nem hallott hirt felőlük.
Vajda Viktor gonddal és ugy látszik,
bő források
nyomán irt meg, részletesen ismerteti a dalárdák
•* (A Nagy-Szebenben) mult csütörtökön egy
kivül ott az érdekesen berendezett dinnyészeti
működését és kimeritőleg ecseteli ama viszonyokat,
léggömböt vettek észre igen nagy magasságban.
termet
is
megszemlélhetik.
melyek között az egyes dalárdák létrejöttek, s ezek

Irodalom és müvészet.

í
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A párisi és qjetzi léghajók hire annyira eltöltött tulácziót ajánlott Bazaine, do elfogadhatlan feltéSzerkesztői mondanivaló.
mindenki t, hogy a nagy-szebeniek közül sokan, akik telek alatt; más hir szerint a béke iránt alkudoz— Osz felé jár. A vers csinos; de bár az ősz igen
észrevették a léggömböt, erőnek erejével a fran- nak vele; a poroszok kezdték volna a tárgyalást,
czia színeket akarták a léghajón észrevenni és már s Bazaine csak fölhasználta az alkalmat, hogy a költöi tárgy (s azért ezerszer is meg van énekelve), de azt
egy saison alatt elég két őszi verset adni egy hetitalálgatták, ugyan Metzből jő-e vagy Párisból. helyzet felől tájékozást szerezhessen magának. — hiszszük
lapban. Tavai is adtunk kettőt, kettőt az idén is, s igy ezt
Később kitünt, hogy a léggömb nöm volt franczia Mialatt egyrészről állitják, hogy a tábornagy engedelmével mellőzzük.
nemzeti háromszinü, és nem jött sem Metz, sem Napoleonhoz szít, feladás és a gyülölt dynasztia
— Sz.-Udvarhely. Sz. I. A nép-ballada egyes részei
Párisból, hanem aNagy-Szoben körül fekvő kertek helyreállítása iránt alkudozik Versaillesben, az másutt is elöfordulnak, de mégis érdekes variánsnak tekinthető. Hasonlókat ezentul is szivesen veszünk s felhasználegyikéből.
„Ind. belge" Bazaine fivérének Trouvilleből okt. juk
magunk is, átszolgáltatjuk a Kisfaludy-társaság nép** (A pesti megyeházban) a mult hét egyik 5-ről kelt levelét közli, melyben ez a Napoleon költészeti gyűjteményébe is.
éjjelén valamennyi rab egyetemes szökési kigérle- iránti ragaszkodásról szárnyaló hireket, mint po— Borsód. T. A két költemény (Istenemhez és K.
tot szándékozott végrehajtani; az előkészületeket rosz koholmányokat, határozottan megczáfolja. P-nak) gyarló rimpengetés, irodalmi becs nélkül.
— Memphis (Tenesse.) Dr. Sz. A. A küldemény
a jól kidolgozott terv szerint már meg is tették, „Azon férfi — ugymond — kitFavro a dicső Baaz elöfizetést megtettük.
egy falat áttörtek, s a börtönökben számos köte- zaine-nek nevezett, nem a császár, hanem Fran- megjöít;
— M.-Vásárhely. Az érdekes beszélyt köszönettel
let és más segédeszközt, mint késeket, baltákat cziaország marsalljának tekinti magát, s én, fivére, vettük. A kérdésekre magán uton válaszolunk.
ráspolyokat sat. találtak. De a komplottot még kijelentem, hogy erről soha sem fog megfeledkezni."
— Tisza-Valk. D. J . Azelöfizetés akiadó-hivatalhoz
idejekorán észrevették, é« a torv füstbe ment.
Garibaldi 14-én a Vosges-hegység felé indult; küldetett, a reklamáczió is azt illeti. Áttettük oda; a kíván** (Egy lakodalom rettenetes vége.) Klaug- a garibaldista tábornokok mind Francziaországba ság teljesítve lesz.
bergben Bécshez közel a mult vasárnap iszonyu sietnek. A kiszabadult Mazzini pedig Angliába
esemény történt. Délutáni 4 órakor a templomban akar izgatni a franczia köztársaság érdekében. —
SAKKJATEK.
végbement Blond Károly iskolatanitó esküvője A franczia hajóhad a némot partokhoz közeledik,
Kneibel Juliával, egy mészáros leányával. A mint s toursi levelek szerint Páris bombáztatásával
569-ik sz. f. — J. W. Abbot-tól
a boldog pár a templomból visszajö és bemegy a egyidejüleg fogja megkezdeni pusztitó támadásait.
(Londonból.)
]akadalma8 házba, a vőlegény összerogy és szélhűSfitél.
désben hirtelen meghal. A menyasszony előszőr
— (Adakozás.) A honvéd menházra és a
elájul, s midőn életro ébresztik, beszalad szobájába, Batthyány-szoborra Tordáról Érsek Elek ur 69
bezárkózik és nyakkendőjével felakasztja magát. ftot küldött be szerkesztőségünkhöz mint a tordai
Szülei, kik fájdalmában nem akarták zavarni, csak polgári társalkodóban rendezett gyűjtés eredménehány óra mulva törték be rá az ajtót, és csak ak- nyét. Ez összegbői 43 ft. 3 í kr. a honvéd menkor vették rémülettel észre, hogy a leány meghalt. házra , 21 ft 63 'Kr. a Batthyány - szoborra van
**(Öngyilkosság.) — Balogh László vasme- szánva. Itt közöljük az ogyes adakozók névsorát
gyei szolgabiró okt. 5-én Pornón pisztolylyal a hozzánk beküldött jegyzék szerint:
vetett véget életénok. A szerencsétlen már huza1) A Batthyány-szoborra és az !84S-ki honvédek menmosb idő óta megvakulássai fenyegető szembajban házára: Az ótordai polgári társalkodó 10 frt., Érsek Elek
szenvedett. — A bécsi „Fremdenblatt" szerint: a 1 frt., Veress Dénes 5 frt, Kosa László 1 frt., Hamari János
frt., Csetri Sámuel 1 frt., Rotman Ignáez 1 frt., Marusán
Pestről eltünt gr. Ráday ia'szWJFokíányban, a 2István
50 kr., Szántó Samu 20 kr., ^zántó András 30 kr.,
hol az utóbbi időben nélkülözések közt élt, agyon- Arairás Mihály 1 frt., Salamon József 80 kr., Kovács László
lőtte volna magát.
80 kr., Timbus József 5 frt., Amirás Márton 1 frt., Govrig
5t) kr., ifj Gegesi Sámuel 30 kr., Gegesi József 10
** (Halálozások.) Hadadi báró Wesselényi János
kr., id. Dániel Imre 50 kr., Csiki József 50 kr., Czeglédi
Farkas évekig tartó sulyos betegség után, élete Ferencz 3,0 kr., Füsú Sámuel 20 kr., Mártonfy János 50 kr.,
61 évében, f. h. 15-én Kolozsvárt meghalt. — A he- Lengyel Ádám 2 frt. Méra Károly 1 frt.. Kimpel Flórián
vesmegyei egri honvédegylet Lévay Jánosnak, 50 kr., Biluska testvérek 50 kr.,'Virág Antal 30 kr., Dá1848 — 49-ki volt honvéd-főhadnagynak s egri fő- niel Ferencz 50 kr., Miklós Samu 1 frt., Fésüs és esztergályos egyesült ezéh 5 frt., Friedel Mihály 20 kr, Bányai
káptalani alügyésznek elhunytát jelonti. — Csics- János
20 kr., Kovács Ferencz 20 kr., Suszter Ferencz 20
manczay Ferencz köz- és váltóügyvéd és Pestváros kr., Szígethi Kálmán 20 kr., Stantzki József 20 kr., Balogh
a
b
c
d
e
f
g
törvényszékének aljegyzője okt. 12-kén meghalt. József 10 kr., Bornemisza György 20 kr., Bartha Pál 20
Világos.
— Fridvalszky Imre orvostudor, a magy. tud. kr., Fazakas széh 5 frt., Szőts József 40 kr., Kis Mihály
Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond.
40 kr.. Eszéki József 20 kr., Erdélyi István 10 kr., Kiss
akadémia rendes és több magyar és külföldi ter- Márton
10 kr.. Bara Mihály 10 kr.. Kerekes Ferencz 30
mészett. társulatok tagja, e hó 19-é;í, életének 72 kr., Nagy András 20fcr.,Czegő József 20 kr., Gönczi József
Az 564-ik számu feladvány megfejtése.
évében hosszas szenvedés után Jobbágyiban meg- 10 kr., Suba Ferencz 2u kr.. Nagy Károly 10 kr., Bartha
(Bayer Konrádtól Olmützben.)
Ferencz
40
kr,
ifj.
Füiöp
János
30
kr.,
Bors
Albert
1
frt.
halt.— Bckés-Sz.-Andrásról irják, hogy az ottani
Vila«os.
Sötét.
ref. egyház köztiszteletben álló veterán lelki- Szabó Gyula 1 frt., Nagy György 50 kr., Csáth Endre 1 frt.
A begy ült összeg után bejött kamat 1 írt. 70 kr. — Össze1. Hdö -c7 . . . . Hc8—b6:(a)
pásztora, Nagy Sándor, életének 8O-dik, lelkészi sen 6l'frt. 30 kr.
2. V h á - d 6 . . . . H b 7 - b 6 :
hivatalának 53-ik évében jobb létro szenderült.
3. Hfá—e5f . . . .
Kc4—cö
2) Külön a BaUhyány-szoU ><rn: C< ut Sándor 10 kr.,
Höger Lipót 10 kr.. Roth János ti si-., B irtai Lajos 6 kr..

— A háboruból. — Páris bombáütatását a Mártonfy János 50 kr., Szigethi Pérer 10 kr., Sándor Kálporoszok f. hó 18-kán , a lipcsei csata évnapján, mán 10 kr., Lakadát Sámuel 8 kr., Lefkovits Benjámin 10
kr. — Összesen 1 frt. 20 kr.
akarták megkezdeni, de ugy látszik, meggyőződtek
3) Külön a 1848-ki honvédek menházára: Csont Sánróla, hogy a franczia főváros bevétele még sem dor 20 kr., Höger Lipót 20 kr., Roth János 10 kr., Baklesz oly könnyü feladat, mint előre hirdették. Né- tai Lajos 10 kr., Babos Károly 1 frt., Mártonfy János 3 frt.
met lapok irják , hogy véleménykülönbség van Lovas'Samu 20 kr., Szigethi Péter 30 kr., Sándor Kálmán
Moltke és Bismarck közt; Bismarck Páris egyes 30 kr., Polik István 20 kr., Lakadát Samu 10 kr., Kovács
30 kr., Lefkovics Benjámin 30 kr., Jenei Zsigmond
részeinek bombáztatását kivánja, mig Moltke csak Mihály
20 kr. — Összesen 6 frt 50 kr.
akkor akarja a, támadást megkezdeni, mikor már
A honvéd menház részére az elsö összegből megy 40
egyszerre minden oldalról kén- és tüzesőt bocsát- frt, 87 kr. A menházra történt külön adakozás összege 6
hat a franczia fővárosra. Toursi jelentések szerint frt. 50 kr. Összesen 47 frt. 37 kr.
A Batthyány-szoborra az elsö szám alatti adakozási
a poroszok azért nem lövetik Párist, mórt jelen álmegy 20 frt 43 kr. Az ugyezen czélra történt külásaikból lehetetlen a várost lövetni. Münchenből összegből
lön adakozás összege 1 frt. 20 kr. Összesen 21 frf. 6 3 kr.
érkezett táviratok is megerősítik Gambetta azon
jelentését — mit a hivatalos berlini sajtó váltig
Jfemzeti szinház.
tagad — hogy a francziák az utóbbi napokban
Fenlek, okt. 14. „Coriolanut" Szomorujáték ö felv.
visszanyomták a németeket, kiknek vesztesége az
ford. Petőfi.
5000-et meghaladja. St.-Cloud, hol a poroszok Irta Shakespeare;
Szombat, okt. 15. „Hamlet." Opera 5 felv. Zenéjét szerelőnyös állást foglaltak el, a harcz folytán rommá zette Thomas Ambroise.
lövetett. Az ostromló seregben élénk békekedv
Vasárnap, okt. 16. „Szentiványi álom" Szinmü 5 felv.
kezd mutatkozni, miért is a király nem rég kö- Irta Shakespeare; ford. Arany János. 1
Hétfő, okt. 17. „Könyvet Kálmán. ' Szomoruj. 5 fel/.
vetkező szavakkal vigasztalt egy zászlóaljat:
Irta Jókai Mór.
„Fiúk, ha a béke meg lesz kötve, 4 hét alatt ottKedd, okt 18. „Fekete Dominó.'' Vig opera 8 felv.
hon vagyunk." — Igen ellentétes hirek keringnek Zenéjét szerz. Auber.
Szerda, okt. 19. „Egy millió.1' Vigjáték 4 felv. Irták
folyvástitozaijie főhadsogédjénok, Boyertábornoknak küldetéséről, a ki közelebb a versaillesi né- I Labiche és Delacourt; ford Szerdahelyi.
okt. 20. „Szevillai borbély.'1 Vig opera 2
met főhadiszálláson járt. Némelyek szerint kapi- felv. Csütörtök,
Zenéjét szerz. Rossini.

HETI-NAPTAR
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iiODMpl-éej Katholikus ég pro<e*<«u»
hetinap '
naptar
Vasár
Hétfő
Kedd
Szerd.
Csőt.
Pént.
29 Szóm.

Oktober

naptár

izraeliták
naptarn

Okt. (6)

Tisri Ros.

4.

b2 b4 matt.

a)
1
Kc4—d3
2. H f 3 - e 5 f stb.
Helyesen fejtették m e g : Veszprémben:Fülöp József.
— Játzkiséren: Galambos István és László. — Zámolyon:
Parragh József. — Apeiti sakk-kör.

Nyilí-tér. *)
— (Figyelmeztetés.) A credit-sorsjegyek, valamint az 1854 diki kölcsó'nsorsjogyek legutóbbi
huzása alkalmával itten 90,000ft.nyeretett meg
s fizettetett ki — melynél a résztvevők csak is
nehány forintot fizettek be; minélfogva ajánljuk
a Porges Lajos pénzváltó-üzlete által (Pest, Dorottya-utcza 12. sz. alatt) kiadott s legeló'nyöab
játéktervvel kinálkozó társasjátéki sorsjegyeket;
melyek csak is tiz forint évnegyedenkénti részlet
•befizetés mellett minden létező sorsjegyre szólanak. — Továbbá kaphatók fentebb emlitott pénzváltó-üzletben havonkénti 5 ft. részletbefizetés
mellett, — a m . kir. kormány által kibocsátott s
biztositott jutalom-sorsjegyek is, melyeknek évenkénti 4 huzása több mint 1 millió 112,900 forint
nyereményt foglal magában.
S.
*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtótörvények irányában vállal felelősséget a
Szerk.

TARTALOM
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209 5 0 tí 31
Rafael -föangy.©1 Rafael
12 Probus
29
210 50 6 82
Krizant, Gaud. Krizsán
13 Karpus
30 Roschod. 211 50!6 34 4
Dömötör vért.
Döme
14 Naz. Gergely 1 Marciiéit. 212 50 6 36
Szabina szüz
Szabina
15 Lucziusz
2
213 50 6 38
Simon
és Juda Simon Juda 16 Longinus
S
3 Abiram
214 50 6 S9
'Zenobius Narcz. Narczisz
17 Oseás prof.
4 5 Sabb. 215 50 6 40 4
Hold váltoEásaf. • Ujhold 24-én 4 óra 52 perczkor délután.
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551!208
53': 223
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0
4
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5
28: 7 20 5
411 8 -iö t>
3 8 | l 0 4; 7
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Gambetta (arczkép). — A francziáknak tisztelet. —
Páris és környéke IV. — Strassburg ostroma (két képpel).
A görög rablók. — Még egy adat a Martinovics-ügyhöz.
p. — Eredeti közlemények Kaliforniából (képpel). — Egy51 veleg. — T á r h á í : Irodalom és művészet. - Közintézetek,
17 egyletek. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közlekedés47
22 — Mi ujságV — Háboru-hirek. — Adakozások. — Nem4 zeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték.
53 — Nyilttér. — Heti naptár.
49
Felelős szerkesztő: Nagy Mfklós. (L. magyar-uteza 21. sz.)

HIRDETÉSEK.
SZOBA-ÜRSZÉKEK,

A bécsi jelzálogi pénztár

fekvo-javak osztálya

vizzel légmentesen zárolva (egészen szagtalan) 1 darab ára 6ftP ^ S
vTl
8 ft csinos formáju s finoman lakkozva kettős zárral lo ít. - Arn>
S k ! melyek haSz„álaJtánál a légvonal s bűz kipárolgása tökélletesen eltávohttakizárólag szabadalommal birok.
.
. .

ezennel tisztelettel tudatja a t. cz.

földbirtokosokkal,
hogy földbirtokok megtételét s eladását megbízás utján elvállalja
és eszközli.
A becsi jelzálogi pénztár elrendezései, jelzálogi hitelek nyújtása, valamint számtalan összeköttetései által a bel- a kflltoldd. nem
csak az uraaági birtokok vagy más egyéb telkek
f-™™%£™
azok eladóinak is lényeges előnyök s könnyebbnek ^tosxttatnak
minélfogva a t. cz. birtokosoknak csakis saját ^<™^ ™£
hogy ezen intézet készségét s ajánlatát felhasználják s magukéva tegyék.
Közvetlen ajánlatok ekép czimzendok:

An die Realitaten-Ábíheiiung

-t EDÉLZETEK,

hengeralakuak, melyek használatánál,
l a füst,
fü a konyhák
k h s helyiséj négyszögüek
gekből nyomtalanul eltünik, ára 10 ft.
.
Nagy választékban kaphatók még nálam fflrdö- B ülökadak es znhanyigondolható lemez és érczböl.
háztetőzéseket, továbbá ereszek, esövek, ürszék-Zlök F mosléknyelök stb. készítését bármmemú erezbol, a lególcsóbb [
árért s pontos szolgálat mellett.
i

Sloderateur- s petróleumlámpák a legnagvobb választékban. Nagy készlet a legfinomabb amerikai petróleumból.
|

Miksits Károly., hádogos-mester.

der Wiener Hypotheken-Casse, am Graben
Nr. 6, Eeke der Soilergasse in Wien

A süketség- gyógyítható!

eredményekre támaszkodva, melyeket gyógyszeremmelezedd.g
- a ledelkiismeretesbben ajánlhatom azt: „agyothallasjülau-

Baktár: Bózsatér 2. sz alaft, a városháza mögött.
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Csakis legjobb varrással!!!

Női ingek, ágynemű, nadrágok, szoknyák, fökötök, pongyolák,
corsettek, fésű köpenyek stb.;

a legolcsóbbtól a lagfinomabbig:

zsebkendők, harisnyák, hímzett szélek és betétek

«ás és fölfolyás ellen. - Egy adag ára 5 ít.
-A megrendelő levelek ekep ezimzendok:

Türsch F.-nél

(Neue Schönhauser-Strasse Nr. 12.)

Pesten/váczi-utcza a nagy Kristóf mellett.

SZIRMÁR J. FIAI

Egri töves-szőlővesszők.

arany- ezüst-

Az őszi ültetésre ajánlom legjobb fajta töves-szőlövesz-

és

drágakö-ékszer-üzlete Pesten,
kigyó-utcza 1. sz.

Kivonat a nagy árjegyzékből:
legfinomabb

3 próbás

azaz: 18 karátos aranyból.
Hiteles próbával ellátva. ^-*.
12 evőkanál
72ft. - krtólésfelj.
12 kávéskanál. . . • 24
1 tejmérő
^ 50
1 fózelókes . . • • 9
1 levesosztó . . • • ! "
Keresztek zománczal nyakba . . • '
Emlék gyűrűk fel1 » 25
irással
Gyermek játékok . 1 » 75
Óralánczok . . . •2 » 50
Karpereczek . . • •2 » 50
Garniturok (Broche
és függő)
6»Thea szűrők . . . . 2 » 50
4
Czukor fogók . . • » —
Keresztelési és bérmálási emlék ké50
pek
Só- és borstartók
éS függő)
i« " I " l l
együtt
Karpereczek • • • „ , '
„ „ Gyermek evőeszközök tokban. . . •5 » Óralánczok rövidek 24 » - » » »
Varró eszközök
Óralánczok hosszuk 28 » - » » »
tokban
5»-. » »»
3 (13) próbás eíflstböl.
7»- » * "
Mataillokfelnyilós. 1ft.20 krt. és félj. Poharak
„
, »» Czukor edények . . 6 » - » * »
Gyűszük . . . . . . - » 60
» »
0
Csemegekések . . . — » 6 0ezüsttárgyak,
* * " u. m. lánczok, garniturok, evőkészlrtek,
. . . B ' . , , ,. _ g z e r i n t gyártási áron számíttatnál:.
Nehezebb arany
»
r
.
T
• _ 1.s«,nahhrfl17fH
6, 12, 24
A
esüst egyenlő finomsága mellett, caupan a munka
vagy

Gyermek fülbevalók 1ft.70 krtól és félj.
Fülbevalók gömbölyűek
5 »
Fülbevalók hosszuk 7 » —
Keresztek
2 » 50
Csattok
1 » 20
Ing-gombok . . . . 2 » 50
Nöi gyűrűk jó kövei 2 » 50
Női pecsétnyomó
gyúrük
4» —
Karika gyürük . . . 3 » 50
Férfi gyürük pecsét
nyomó forma . . 5 » —
Nyakkendő tűk . . 6 »
Nyaklánczok, kereszt
50
Metállok
6»- » ' »
Melltük (Broche) . 6 » - » » »
Garniturok (Broche

szőimet.

liíiSéS; to

K

.

-innn va

Fekete kadarka töves ket éves
)
1000;re
Fehér finom fajúk töves két éves } 12 ftd 15 ftig.
Sima vessző fekete és fehér 1000-re 4 ftől 6 ftig.
M K - Becses megrendelések vagy k/szpénz vagy utánv é t e l S t t eszközöltetnek.-Megrendeléseket elfogad Liedemann J. S. Fr. nagykereskedő h Pesten^ ^ .
.
.
E<*er. füzes-abonyi állomás.
miV
Auldlj
°
'
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-

bortermesztő.

Mindenkinek van szerencséje!!!

csak hogy arra az alkalmat fel kell használni.

38 főnyeremény

2 millió 800,000 il erejéig.
Játszó-társulatom
lt

fart*..

sorsfegyekre nyeremény nerc esnék - a résztvevők közt készpénzben
a
fog
h u z á 8 u t á n a z üiető sorshuzási lajstrom bérmentesítve

i

f g

°

904 (4-t

iző tárgyak másért becseréltetnek.

( 1 6 )

Összes árjegyzék bérmentve

ék egyszer mindenkorra 63 kr.

PPorges
o g jLajos,,

pénzválté irodája p £ Dorottya-«te*a 12. «. alatt
lltt
a Uovd és tőzsde épület mellett

44-ik s z á m .

556

ÉLET-ITAL

Közmondás:

Ki ma szegény, holnap gazdag lehet! s ki ma gazdag, holnap még
gazdagabb lehet! egy,

gyomorbajok, váltóláz,
epeinger, álmatlanság

magyar királyi jutalom-sorsjegy

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

megvásárlása által, melynek évenként 4 huzása van, évenkénti 1 millió
112,900 ft. nyereménynyel, s melynek legközelebbi huzása már f. évi
november 15-én történik meg.
Ezen, a m. kir. kormány által kibocsátott s biztositott sorsjegyek
kaphatók nálam készpénzfizetés mellett a napi árfolyam szerint 10 hari
részletfizetés mellett 10 ft. 50 kr. havonkint, és 23 havi részletfizetés mellett, 5 forintjával havonkint.
I V Már az első részlet lefizetés után a legközelebbi húzásban
részt lehet venni.
Az utolsó részlet lefizetése után vagy a vovő kivánatára 6% megtéritéso inollett az illető eredeti sorsjegy előbb is kiszolgáltathatik.
Biztositék tekintetéből a sorsjegyek egy itteni bankháznál vannak
letéteményezve, s minden nyeremény elvitázhatlan tulajdonát képezi
az illető résziedével birtokosának.

Sósborszesz
(Priip. Franzbraontnein)
rheuma, csűz, fagyás, fog- és
fülftíjdalmak ellen.

Ara egy nagy üvegnek 80 kr., kisebbnek 40 kr.
Részletes használati utasitás minden üveghez mellékelve van.
Mocca-kávé, arabs-faj I. rendű ft. 1.10
»
indiai. . I. » » 1.—
Arany Jáva-kávé . . I. »
— .95
Jamaikai kávé . . . . I. »
—.85
Ceylon-kávé . . . közép »
-.70
Cuba-kávé
I. »
-.85
Cuba győn«ykavé . I. »
—.85
Ceylon gyöngykáve I. »
-.80
Co*tarika-kávé
—.67
Laquayra
— .65
Bizs Glacé
—.18
I'ioretton
-.16
Ezenkivül czukor, thea, rhum, liqnenrök, sirmiai szilvórium, sardinia, mustár,finomminőségűek, árjegyzékünk szerint legjutányosb áron.

P V ígérvények, magyar jutalom-sorsjegyekre

a november 15-ki húzásra 2 ft., s bélyegdij 50 kr. Sorshuzási lajstro
mok ingyért.
920 (3-4)

Porges Lajos,

pénzváltó irodája Pest, Dorottya-utcza 12. sz. alatt.

4 ft, 5 ft., 6 ft., 8 ft., 10 ft, 15 forintig

Türsch F.-nél

Pesten, váczi-ut 19-dik szám.
Mindennemü hímzések, csipkék, vászonnemüek bármely áron. ~~

Felhivás!

926

Vonatkozva a f. hó 13-án tartott közgyülés ez érdembeni határozatára, felhivatnak
mindazok, kik „Sárréti takarékpénztár-egylet" szétküldött aláirási ivein részvényeket
jegyeztek elő: miszerint az aláirt részvények
30°/o-ját — azaz: 15 ftot — f. évi november
hó I-ső napjáig, egyleti pénztárnok Jedlicska
Zsigmond urnál B.-Ujfalun befizetni, — illetőleg a már befizetett 10°/o-ot,azaz:5 ftot —
kiegészíteni annyival inkább sziveskedjenek,
mivel ellenesetben az alapszab. 5-ík §-a értelmében a fentebbi fizetési részlet után késedelmi kamatok is követelendők lesznek.
Az ideiglenes nyugta, s az azt helyettesitett postai vevény a fizetésnél készpénz
gyanánt fog szolgálni.
Kelt Berettyó-Újfalun,okt. hó 15-én 1870.

Habókay József,
egyleti jegyző.

Vass Jenő,

egyleti alelnök.

WERTIIER és BRÁZAY,
901 (6—6)

U I UI
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I O l VCLII

„Blkk^-jének

6-dik és u t o l s ó f ü z e t e .

n t i száIIitási
P o OVÁS.
rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasitványaim-

ÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasitványaimmal szorul szóra azonosak és saját nevem aláirásával vannak hamisitva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen összetévesztazon észrevétellel óvók mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készitett Seidlitz-porok
i minden eK,yes katulyat, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmárkkal vaunak ellátva.

j hetők, — minélfogva

Ára egy bepecsételt eredeti katulyának 1 ft. — Használati utasitás minden uyelvfu.
A jeles szerzd ez utolsó geniális1
E
porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert háziszerek között
műve s politikai irodalmunk állandó
becsti kincse, nemcsak a hazai olva§ó-; tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél levő
egyletek, hanem minden magyar ember hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok rögzőtt szorulásoknál, emésztéshiány és gyomorhévnél; továbbá: görkönyvtárának kiegészítéséül és diszetil esök, vese- és ideges bajokban, szivf!oboga§nál, idegesség okozta főfájásnál, vértódulásnál, cenzus fogfájdalomnal, végül
hysteriára, bnkórra és huzamos háaynsra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb gyógyhatást eredmészolgál.
A teljes munka ára 3 ft• nyezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről, kik miután nálok minden,
gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü háziszerhez folyamodtak, és ebben rongált
Kapható: Mach és Stein-nálPesten,Do-! egészségüknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői között a társadarottya utcza 3. sz. és minden hiteles könyv-;' tomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei gazdák tanárok és hivatalnokok,
árusnál.
•
925 (1) ! sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek ezelőtt m ég a .eghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által állittatott helvre»
Épen most jelent meg Heckenast Gusztav ;
könyvkiadó hivatalában (Pesten, egyetemT
utcza 4-ik sz.) és minden könyvkereskedés^ R Ö K JOZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-dik szám alatt.
ben kapható:
t

WtTitaklielyek a következö városokban létezik:

_.

1

JéZUS é l e t e .
Irta

i

Í L ^ X JCillI l UHL JOZSEF (ezelőtt Steiubach) ur kereskedésében, granátos-utezában,

BUDÁN: Stadtrucker.*

Aradon: Tones és Freyberger* Illőkön: Kempner L.
és Probst J. #
Kaposváron: Kohn Jak.*
lt.-Gyarmaton: Milován.
Kassán: Novelly* és Hege
Besterczebányán: GöllnerFr,*
Toldalékul;
dus L.*
Beszterczén: Szongot G.
Kézsmárkon: Genersich A.
Brassóban: Jekelius F.*
Kis-Várdan: Balkányi F.
t saczan: Bentsath J.
Kolozsvárott: Wolff J.*, Binder
Csáktornyán: Karass.
C. IL* és Dr. Hintz G.
Komáromban: Beüoni A. 0
felett különbféle theologiai szempontból €zegléden: P#rsay A. gy.
Debreczenben: Gölti F. és Bor- Kőszegen: Strehle F. X. és
fejtegetve.
sos Fr.*
Bründl J.*
Második kiadás. Ára 2 forint.
Dettán: Braumüller.
Léván: Boleman E.
Eszéken: Letkitsch Illés, Thiir- Losonczon: Geduly Alb.
ner J. S. fia.*
Lugoson:,Schieszler A.
Magyar-Óváron: Antoni.
Egerben: Weszely J.
Titkos
Maros-Vásárhelyen: Bucher
Esztergomban: Schalkház F.
Érsek-Újváron: Fogd A.
M. és Jeney K.
Győrben: Kindermann J.* és Miskolczon: Ujváry F. és SpulNémethy P.
ler J. A.
még makacs és üdült bajokat is agy kóGyöngyösön: Kocianovics.
Mitrowitzon: Kerstonosics A.
rodában, mint magán gyakorlat folyGyulán: Ferentzy A.
Móórott: Begna Adolf.*
tán tAbb ezer betegen legjobbnak
Ilatzfelden: Schnur F. J.
Munkácson: Gottier L. és Kösbizonyult mód szerint, sokszor a nélkül,
Ilögyészen: Rausz
J. özv.
tenbaum
itausz j . özv.|
tenDaum N.
IN.
hogy a beteg hivatásában vagy életjegyzett
firmáknál
létezik
még
ezenkivül
módjában gatoltatnék, gyökeresen,
biztosan és gyorttan gyógyit

RENAN ERNŐ.

Három fontos vélemény
Renan „Jézus élete"

betegségeket

Med. dr. Helfer Vilmos

Fest, király-utcza 27. szám Medetz-házban, I-ső emelet, délelőtt 7—9-ig, délután 1—4 óráig.
g V Díjazott levelekre azonnal
válaszoltatik, s kívánatra a gyógyszerek l» megkűldetnek.
870 (1-12)

\
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Pest, országut 20-dik szám, a muzeum átellenében.

Grnf SzáXnvíTqtván

Tizenhetedik évfolyam.

Nagybányán: Haracsek J.
Nagyváradon: Jánky A.*
IV.-BfCskcreken: Weisz Hermann és Deutsch testvérek.
IV.-Kanizsán: Lowák Károly,
Rosenberg Fr.*, Belus, Rosenberg és Welisch és Fesselhofer.
N.-Károlyban: Schöberl C.
IV.Szebenben: Müller C.
N.-Szombatban: Stanzel H.
Nyitrán: Otto Gusztáv.
Pápán: ifj. Tscheppen J.
Pancsován: Graff W. H. és
Krcsadinatz.*
Pécsett: Sipőcz F. és Spitzer
Sándor.*
Péterváradon: Junginger.
Pozsonyban: Sóltz Kud., Pisztóry F. és Fischer J.
Rozsnyón: Posch J.
Rimaszombaton : Hamalliár.
Selmeczbányán: Dimak J.*

S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J.
Segesvárott: Teutsch J. B.
Szabadkán: Brenner J.
Szegeden: Kovács A. és M., és
Pfeifer S. és Társa.
Szegszárdon: Braszay Mih.*
Sz.-Fejérvárott: Legman A.
Szentesen: Krengl.
Szolnokon: Horánszky István,
Szombathelyen: Pillich Fr.*
Tatában: Szenth Antal.
Temesváron: Uhrmann H.
Trencsénben: Kulka J.*
Újvidéken: Vidasy J. L.
Ungváron : Brujmann C. A. és
Liszkay J.
Váczon: Hufnagel József.
Veszprémben: Ferenczy G-.
Zentán: Wuits testvérek.
Zilahon: Harmáth S. E.
Zólyomban: Thomka L.
Zomborban: Weidinger.*

a íiorvégiai Bergen.városból való valódi Dorsch-mijhalzslrolaj

raktára Is, — Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. oszt. ért.
Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés előtt
vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el.— Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a Dorschhalaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem vonatott,
hanem a bepecsételt üvegekben levö folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az k- zvetlenöl a természet
által nyujtatott. — E valódi Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer a mell- é*
tfldóbajokban, scrophnlns és rachitis, köszvény és csúz, idült bőrkiütés, szemgyuladás, ideg- és több más bajokban
legsikeresebben ilkalmaztatik.
U f í Ibi 1
A
gyógyszerész Bécsben,
881 (8 -60)
" 9 zum „Storch" Tuchlauben.

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

Pest, október 30-án 1870.
FUifizftési föltételek: a Vasárnapi Ujság é» Politikai Ujdonsnsrok eiryfitt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft,
— Fél évre 2 ft. 50 kr.
t'Mipán Vissárnani Ujság: Egész évre 6 ft, Fél évre 8 ft. — Onpan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft.
«K

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai ljd ( >iif,» S ok«l illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, eRyszeri igtatásnál 10 krajczárt*; háromszor- vágj

tSbbszoriigtatisnál csak 7 krajcárba „.amittatik. - Kiadó-hivatalunk számira hirdetményeket elfoRM B.-e«brn: «,>,,,lik Alajos. Woll»ei)e Kr. 22. és Haasenstpin é, Vogler, Wollwile Nro. 9. Bélyeg-dij, kfllön minden igtatás ntán 30 uikrajezar.

Jacoby

János.

A német nemzet bizonyára sok tekin- jut, mely belátja, hogy az egyén szabad
tetben tiszteletet érdemel. A tudomány is- akarattal biró tényező, része az egésznek s
kolai fejlesztésében elsö helyen áll minden mint ilyennek joga van az egésznek ügyeivel
nemzet felett. Vérmérséklete felette szeren- gondolni s azok intézésében közremüködni;
csés, mert csendes és szelid, s a nyugalmas a kik nem akarnak megelégedni egy gép
működésnek igen megfelelő. Családi élete kerekének szerepével, mely nap nap után
erkölcsös és kedélyes, minélfogva szereti az egyaránt forog, csak kenjék. De e szellemek
otthont; szorgalmas és takarékos — tehát va- Németországban mindeddig csak egyes, elgyonos; vallásos — tehát boldog. De van va- szigetelt tünemények maradtak, elveik nem
lami, miben mögötte áll az ó és uj világ vala- birtak gyökeret verni a nép életében, s pártmennyi kulturaemzetének,van valami, amit vezérek lőnek párt nélkül, a kikért nem
a német nép sejt, gyanit ugyan, de a minek keltek fel tömegek, ha kivégzék, elzárták,
még tiszta öntudatára nem jutott, s ez a — vagy számüzék őket.
polgári és politikai szabadság.
„Ruhe ist die erste Bürgerspflicht!" e közmondás tökéletesen jellemzi a német
„Landsnumn" politikai hitágazatát. Szántogat, veteget,
fizeti az adóját türelmesen, —
aztán csináljanak az urak oda
fenn békét, vagy háborut,, tetszésök szerint, vigyék el fiát s
hagyják a csatatéren, egy könyüt törül ki szeméből: „Isten
adta, a király vette el," s az,
zal belenyugszik a szomoru
sorsba, s esze-ágába a világért
se jut, hogy mikor aző vagyonáról, az ő véréről van szó,
ahhoz talán még neki is volna
egy kis szava. Megszokta, hogy
neki a politikában csak kötelessége legyen; a járom, melyet visel, nem felette nehéz,
s igy azt hiszi, azzal született
s jól találja magát alatta. Innen van a rendkivüli mérvű
dynasztikus érzelem. A német
nem istent és hazát, de istent
és királyt emleget. Fejedelem
és haza, az nála egyértelmü.
S ez érzelem leghatározottabb
-^
vonásokban Poroszországban
tünik elö, a hol a király és
kormánya kitünö közigazgaJ A C O B Y J Á N 0 S.
tással, gyors és pontos igazságszolgáltatással, a jóllét eszE kivételes emberek egyike Jacoby Jáközeinek nagymérvü fejlesztésével igyekeznos, a kit az utóbbi időben oly sokat emlenek kárpótolni azt, a mit az állampolgár
gettek a hirlapok.
politikai jogaiból elvontak.
1805. máj.1-énszületettKönigsbergben,
iSéha aztán előtűnik egy-egy villámlélek,
izraelita szülőktől. Atyja,köztiszteletbenálmelyben az emberi méltóság teljes öntudatra

lőtt kereskedő, már zsenge korában gondos
nevelésben részesité a rendkivüli szellemi
tehetségekkel felruházott fiut, s tiz éves
korában a collegium Fridericianumba adta,
mely intézetből igen sok jeles embere került
ki a német irodalomnak. Itt nyolcz évig tanult a legnagyobb szorgalommal, s mint
rendkivül alapos előképzettséggel biró ifju
a königsbergi Albertina nevü orvosi egyetembe iratta be magát. Itt a benne rejlő
ösztönök, a kérlelhetlen igazságszeretet, a
rajongó szabadságvágy a „Burschenschaftok"-ban, melyeknek lelke volt, s melyeknek
rakonczátlan, vad, durva szellemét nemesebb, magasztosabb
irányba tudta terelni, élénk tápot talált.
Jellemében a szilárdság a legnagyobb gyöngédséggel párosult, s egyik életirója találón
jegyzi meg, hogy már ifju korában férfi volt s aggkorában
is ifju maradt.
1828-ban kitünö sikerrel
tette le az orvostudori szigorlatot Berlinben. Innen a Rajnához, késöbb Heidelbergbe
ment s aztán beutazván Európa egy részét, Varsón keresztül visszatért szülővárosába,
mint gyakorló, orvos.
Az 1830-ki juliusi forradalom hire Marienbadban találta ; valami ellenállhatlan varázs-erővel ragadta el szellemét
oly irányban, melytől el nem
tántorodott az életben többé
soha. E pillanattól kezdve elhatározá, hogy nemcsak tisztelője lesz a legmagasabb politikai igazságnak, hanem küzdeni is fog azért.
E közben kiütött a lengyel
forradalom. A határszélt porosz szuronyok harezvonala
őrizte; a vérdráma rémségeihez járult a cholera is, mely
ijesztő mérvet öltött, ugy hogy
a lengyel határszéltől mindenki eltakarodott
a ki tehette, még a königsbergi orvosok is.
Jacoby oda ment a gyilkos dögvész kellő
közepébe, Augustowoba, a hol a ragály a
legiszonytatóbb mérvben dühöngött. Ne-

