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Gazdasági könyvek,
melyek H e c k e n a s t G u s z t á v könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-ik szám) megje-

lentek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:
Paczig G. C. Korunk igényei szerinti gyakorlati jHüppmann A. A valódi szakácsmüvéázet vagyis

- . . . - " rendszeres utmutatós a finom és legfinomabb főzésben, legjobb magyar, franczia és
német mód szerint; különös tekintettel uri és főúri konyhákra, nagyobbszerü lako-
mák, ea házi vendéglésekre. Harmadik bővitett kiadás. (8-r., 316 1.) füzve 1 ft.50kr.

mezögazdatiszt. Egyuttal czélszerü s tanulságos kézikönyv a földbirtokosok, bér- í
nökök, mezőgazdaságintézők, kezdőgazdák s tanonczok, szóval mindazok számára,
kiket érdekel a gyakorlati mezei gazdaság. Az ötödik kiadás nyomán, hazánk vi-
szonyaihoz alkalmazva átdolgozta Reischer Endre. (432lap,8-rét) füzve 2 ft. 60kr.

Mezei gazda népszerü vezérkönyve, a mostani vi-
szonyokhoz alkalmazva. Földbirtokosok, gazdatisztek és földmivesek használatára.
Irta Galgóczi Károly. Harmadik kiadás után negyedik kiadásban javitotta és bőví-
tette Reischer Endre. 1865.

I. Földmivelés. (320 lap, 8-rét) füzve 80 kr. - II. Állattenyésztés. (264 lap, 8-rét)
füzve 80 kr.

Koppé J. G. A földmivelés és állattenyésztés.
Útmutatás a mezeigazdaság sikeres és minél több haszonnali üzésére. A hetedik ki-
adás után forditotta Galgóczi Károly. Negyedik kiadás. (620 lap, nagy 8-rét) kötve 2 ft.

Falusi gazda. Vezérlapok a kisebb birtokosok és
földmivesek számára. Két folyam. (380 és 364 lap, 4-rét) füzve

Németh Susanne. A legujabb és megpróbált ma-
gyár szakácskönyv. Biztos utmutató, mint kelljen 1044 különféle, legjobb izü
ételt, süteményt, krémet és kocsonyát, tortát, csemegét s fagylaltokat, legizletesb
meleg és hideg italokat, hideg étkeket, gyümölcs-csemegét stb. legügyesebben és a
legujabb izlés szerint késziteni. Egy toldalékkal, mely magában foglalja a gazd-
asszouytárt. vagy mindennemü ház-, konyha-, éléskamra s pinczetartási utmutatá
sokat, stb. 7-ik bővitett s javitott kiadás. (312 lap, 8-rét) füzve 80 kr.

4ft.

Leibitzer, Johann. Populáre Encyklopádie der prak-
tischen LandvvirHischaft. Ein belehrendes Taschenbuch für Güterbesitzer,
Wirthschaítsbeamte und Landwirthe. Mit besonderer Berücksichtigung der Verhalt-
nisse des österreichischen Kaiserstaates. Dritte, nachdem gegenwiirtigen Stande der
Naturwisseuschaft verbesserte und mit Zusátzen bereicherte Auflage. Herausgege-
ben von Dr. Fernand Stauim. Mit vielen eingedruckten Abbildungen. Zwei Biinde
(452, 454 S. gr. 8 ) Gehoftet in Einen Bánd 2 il. 50 kr.

Wágner László. Gazdasági müszaki vegytan. Ké- llnnfeld, Franz Ritter v Die Ackerareráthe und lnnd-
zikönyv felsőbb gazdasági tanintézetek hallgatói, gazdák és iparosok számára. 114
a szövegbe nyomott fametszettel. (8-rét, 423 lap) füzve 4 ft.

Wágner László, A természettan elvei alkalmazá-
sukban a gazdászatra, különös tekintettel Magyarország gazdasági viszonyaira. A
legujabb német és franczia gazdasági és természettani munkák felhasználása mellett.
(8-rét, VIII, 340 lap) füzve 1 ft. 60 kr.

Gyürky Antal. Gyakorlati útmutatás miként kell
eljárni a szölodézsinaváltság keresztülvitelénél. (8-rét, 95 lap) füzve 80 kr.

Falusi könyvtár.
I. Magyar méheszkőnyv, vagyis útmutatás a sikeres méhtenyésztésre, tekintettel a

különböző tenyésztési módokra. Irta dr. Farkas Mihály.(8-rét, 180 lap) füzve,50kr.
II. Ügyes 31ari a kis konyhakertészné, vagyis alapos oktatás a zöldségtermesztés-

ben. Metzger müve után magysxritá István bácsi. (126 lap, 8-rét) füzve 50 kr.
III. Takarmánynövények ismrrtetése és tenyésztése, rétmivelési és takarmányo-

zási naptárral és számos fametszvénynyel fölvilágosítva irta dr. Farkas Mihály.
(8-rét, 104 lap) füzve 50 kr.

IV. Kereskedési növények müvelése. Nevezetesen az olajmagu-, fonalbeli-, festő- s
egyéb gyáraknak való, végre a közhasznu fűszeres-növények miképeni termesztésé-
ről szóló kézikönyv. Irta lieischer Endre (8-rét, 104 lap) füzve 50 kr.

V. Juhtenyésztés és gyapjuisiueret, a juhbetegségck ismeretével és gyógyitásmód-
jával. Irta Reischer Endre. (8-rét) füzve 50 kr.

VI. Gyakorlati s elméleti sertéstenyésztés. A magyar gazdaközönség használatára.
Saját tapasztalataik nyomán szerkesztették Dely Mátyás, sz. k. Debreczen város
állatorvosa stb. és Dely József, Szabolcsmegye állatorvosa (72 lap, 8-rét) füzve ől) kr.

VII. Apró majorság, vagyis: A baromfi tenyésztés foglalatja. Sajtó alatt.

Kenessey Kálmán. Miként gazdálkodjunk? vagyis
a kis birtokosok jóllétének előmozdításáról. Koszoruzott pályamunka. 88 lap, 8-rét)
füzve 35 kr.

wirthschaftlichen Maschinen der herzogl. August von Sachsen-Coburg-Gotha'schen
Ackergeriithe-Fabrik zu Rima-Szécs in Ober-Ungarn. Kurzgefasste Anleitung zur
praktischen Anwendung derselben, nebst cinem Anhange, betreffend die Grundzüge
zur Einfúhrung eines Bewirthschaftungs-, beziehungsweise Fruchtwechsel-Systems.
Zweite. mit Abbildungen von Genithen vermehrte Auílage. (32 S. Imp.-Octav und
sechs lithographirten Tafeln Quer-Folio.) Geh. 80 kr.

Kovács József. Kalauz a gyümölcsfaültetés, nyesés
és a bátorkeszi faiskolában találtató s csemetékben vagy oltó-vesszőkben megren-
delhető gyümölcsfajok körül (232 lap, 8-rét) füzve 1 ft.

Magyarország gyümölcsészete színezett rajzokban.
Szerk. Girókuti P. F. Hat füzet 6 ft.

Gaál Alajos. A hasznos szö'lömivelés gyakorlati
módja. Öntapasztaláson épült észrevételek. (100 lap, 8 rét) füzve 70 kr.

Szontágh Gusztáv. A szenvedelmes dinnyész. Ut-
mutatás okszerű dinnyetermesztésre. A második kiadást ujból átnézte,s annak meg-
jelenése óta a dinnyetermesztésben történt uj tapasztalatok összeszedésével megbö-
vitette Galgóczi Károly. Harmadik kiadás. (200 lap, 8-rét) füzve 80 kr.

Galgóczy Károly. Kertészeti kézikönyve. Tüzetes
utasitás a konyhakertészet, virágmivelés és gyümölcstenyésztés körében. Átnézte és
jegyzetekkel bövitette dr. Farkas Mihály. 1865. (288 lap, 8-rét) füzve 80 kr.

Bartosságh József. Emlékeztetések a birkaispány.
vagy más czimü al-gazdatiszt számára, kire egy vagy több birkamajor felügyelése
bizatott. Több évi gyakorlati tapasztalásból. Füzve 50 kr.

Mittheilungeii, landwirthschafüiche. Cenlralorgan
für den landwirthschaftlichen Fortschritt im österreichischen Staate. Herausgegeben
von Dr. Gustav Karafiat. (480 S. gr. 8.) 3 fl.

Schopf, F. J. Die Verwalturií? der Landgüter in
den Kronliindern des österr. Kaiserstaates, mit Rücksicht auf die gegenwiirtigen
Verhiiltnisse der Dominical-Güter. (162 S. Lex.-8.) Geh. " 1 fl.

Schlosser, Alexander. Kontroiirende Buch- und
Reclinungsführung bei der Landwirthsehaft, als Mittel zur Sicherung des
wahren Ertragnisses landwirthschaftlicher Güter und zur Hebung des Credits der
Grundbesitzer. Fasslich dargestellt. Zweite, mit einem Anhange vermehrte Aullage.
(230, 32 S. gr. 8.) Geh. 1 fl. 40 kr.

Schopf, F. J. Pflanzet Holz! Aufruf an die Grund-
besitzer, Gemeinden und Volkslehrer zur schlcunigen Pflanzung Schnell wachsender
Holzarten, und Unterricht, wie solche Pílanzungen in allén Kronliindern angelegt
werden können. Zur Abhilfe der Holznoth. (56 S. gr. 8.) Geh. 35 kr.

Stainrn, Dr. Fernand. Das goldene Buch von der
Landvvirtlischaft. Ein Rathgeber für die aus der Schule in die Landwirthschaft
eintretenden Jünglinge. Mit 45 Abbildungen. Zweite Auflage. (400 S. 8.) Geh. I fl.

Goldgrube, die, oder der erprobte Rathgeber für
Hausvater und Hausmütter in der Stadt und auf dem Lande. Enthalt einevollstan-
dige Sammlung gcmeinnütziger und erprobter Rathschlage, Recepté, Anweisungen
und Mittel, wie man mit Ehren und Vortheil die Geschiifte der Küche, des Kellers,
des Gartens, der Speisekammer, des Stalles, auf dem Felde, beim Waschen, Biegeln.
Bleichen, Fürben u. s. w. verrichten soll, um eine Haus- und Landwirthschaft in allén
ihren Zweigen im erwünschten Zustande zu erhalten. Vierte Auttage. Zwei Theile.
(468, 379 S. gr. 8.) Geh. 2 fl.

Kirchhof, Emil. Die Mais- oder Kukuruz-Brenne-
rei. Praktischen Anleitung zur Gewinnung des reichlichsten Spiritus-Ertrages aus
Mais- oder Kukuruz bei bedeutender Malzersparniss. Mit besonderer Berücksichti-
gung der zweekmüssigsten Anwendung des Saccharometers und Alkoholometers.
(44 S. gr. 8.) Geh. 40 kr.

Kirchhof, Emil. Die Neben- oder Hilfsdüngemittel,
derén Gewinnung, Anwendung und Werthschiitzung. Beitriige zum Fortschritte der
heutigen Landwirthschaftdurch das Düngerwesen.Nach den neuesten Erfahrungen.
(VI, 336 S. 8.) Geheftet 2 fl.

Müller, Johann. Praktische Anleitung zur Hebung
der Weinproduction, mit besonderer Rücksicht auf die Kronlander des österr.
Kaiserstaates. Zweite Auttage. Mit 91 Abbildungen auf l l Tafeln. 1866. (VII, 16
S. gr. 8.) Geheftet. 2 fl. 40 kr.

Eisenmayer Sándor es Göbel Celesztin. Állatgyó-
gyászát, avagy hasznos házi állataink betegségeinek megismerése s gyógyítása. Má-
sodik kiadás. (836 lap, 8-rét) füzve 80 kr. !

Gondos és tapasztalt juh-orvos, vagyis leirása aj
juhok nyavalyáinak és azok gyógyitásmódjának, tekintettel a merino- és nemesi- [
tett juhokra, Schrader és Schmalz szerint. (98 lap, kis 8-rét) füzve 20 kr. !

Zlamál Vilmos dr. A marhavész s annak oltása, |
mint az egyedül biztos szer, a marhavész szeliditésére s végképeni kiirtására. (140
lap, 8-rét) füzve 80 kr. I

Medve Imre. A magyar gazdasszony teendői aj
közéletben, házban cs konyhában. Kézi- és segédkönyv nők és hajadonok számára.:

(332 lap, nagy 8-rét) füzve 2 ft. ,

Schams, F. Ungarns Weinbau in seinem ganzen
Umfange, oder vollstiindige Beschreibung siimmtlicher berühmten Weingebirge
des ungarischen Reiches, in statistiseh-topographisch-naturhistorischer und öko-
nomischer Hinsicht. Zwei Biinde, mit 20 lithogr. Abbildungen. (186, 292 S. gr. 8.)
Brosch. 4 fl.

Dorner, Joseph. Die Traubenkrankheit nach den
neuesten Erfahrungen und Ergebnissen dargestellt. (48 S. 8.) Geh. 40 kr.

Übstbüume zu ziehen, zu véredéin und zu pílegcn, wie auch das Obst zu verwahren,
zu verwenden und auf das Vortheilhafteste zu verwerthen. (84 S. 8.) Mit einge-
druckten Holzschnitten. In Umschlag geh. 35 kr.

Leibitzer, Joh. Der Gartenbau nach den neuesten
Ansichten und Bedürfnissen. Ein Taschenbuch für Gartenfreunde, welche Nutzen
und Vergnügen suchen. Nach vieljahrigen Beobachtungen verfasst und mit Garten-
anlagen erlautert, in vier Bitnden. Zweite wohlfeilere Ausgabe. (1502 S. 8.) und.8
lithogr. Tafeln. Brosch. 4 fl.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870. (egyutem-utcza 4-ik szám alatt).

47-ik szám. Tizenhetedik évfolyam.

Pest, november 20-án 1870

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság é» Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
Conpán Vasárnapi U j s á g : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Pol i t ika i Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 60 kr.

U ^ Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajczárba; háromszor- vagy
többszöri igtatásnál csak 7 krajczárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppellk Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogier, Wollzeile Nro. 9. |
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkrajczár.
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Minél kopárabb a tér, melynek közepén
egy magas sudár emelkedik égnek, annál
nagyobb a veszteség s annál kiáltóbb ismét
a pusztaság,ha az egyetlen törzset is kidönti
egy váratlan zivatar.

Ilyen érezhető s egyhamar nem pótol-
ható veszteség érte hazánkat a maga nemé-
ben páratlan műépítészünk SchulczFerencz-
nek élete legszebb korában bekövetkezett
halálával.

Schulcz Ferencz 1838. márczius 12-kén
Pécsett született, hol Pestről oda származott
a'yja ácsmester és gépész volt.
Tanulmányait a pécsi gymná-
ziumban kezdette meg kitünő
sikerrel, mig a szünidők alatt
az ács és asztalos mestersé-
gekben gyakorolta magát. A
VI. gymn. osztály végeztével
a 16 éves fiu a bécsi műegye-
temre ment, s onnan ismét hat
év mulva a bécsi akadémia
épitészeti osztályába lépett át,
s két évig Van der Nül és
Siecardsburg tanárok vezetése
alatt sajátította el a magasabb
technikai és épitészeti ismere-
teket; de átlátta, hogy az el
méleti ismeretek mellé gya-
korlat is szükséges, s azért a
szünidőket az ács és kőmüves
mesterségek elsajátítására for-
ditotta, melyekből mint legény
szabadult fel.

A gyakorlati ismeretek ki-
fejtésére csakhamar nagyobb
tere nyilt, mert 1862-ben a
Milánóból meghivott Schmidt
Frigyes épitészeti főtanácsos-
nak°lett tanítvány a. E kiválóan
jeles tanár a bécsi akadémia
reformjával kezdette meg mü-
ködését; a szünidők alatt ta-
nítványaival mű-kiránduláso-
kat rendezett, a nevezetesebb
réSl egyházakról felvételeket
tétetett, melyek télen át kidolgoztatva a
„Wiener Bauhütte" nevü e czélra alapitott
szakközlönyben bocsáttattak közre. E kirán- |
dulások, a tanítványok gyakorlati kiképe-
zése mellett az ország emléképületeinek
ismeretét is terjesztek s ezekben Schulcz fő-

(1838-1870.)

szerepet játszott, miről leginkább kezeskedik
a nevezett szaklapban megjelent 50 nagy
mülapja; Schmidt tanár, ki a fiatalban mu-
tatkozó nagy tehetséget azonnal felismerte,
annak kifejtésére fögondot forditott, s szá-
mos megbizást adott neki, melyeket ö kitü-
nően teljesitett. A jeles tanítvány oly elis-
merésben részesült, hogy dicsérő oklevelet
és aranyérmet nyert. 1864-ben a király
által magyar müvészek részére alapitott s
három évre szóló ösztöndijt nyerte el.

Most kétszeresen kötelességének érezte
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hazája javára hasznosítani tanulmányait;
1865-ben a magyar tud. akadémia által Ró-
mer és Henszlmann társaságában Szatmár-
és Máramaros megyék régiségei kutatására
küldetett ki, mely alkalommal készitett jeles
rajzai az akadémia birtokában vannak. Egy-

szersmind a „Wiener Bauhütte" s más tudo-
mányos folyóiratokban számos rajzát s érde-
kes leirását adta a hazánkban található
fatemplomoknak, melyek addig méltatva
nem voltak, s melyeknek szerkezete, s kivá-
lóan szép diszletezése nagy feltünést és
meglepetést idézett elö a művészi körökben.
Ekkortájt készitette el a szekszárdi és szi-
nyérváralyi müegyházak tervezetét is.

1866-ban a két országházra (alsó és fel-
sőház) hirdetett verseny alkalmával mint
Schmidt segédje müködött; a képzőmüvé-

szeti akadémia tervét pedig
egészen önállólag készité el.
Ez mindenek között legkitű-
nőbbnek találtatván, utat nyi-
tott a két évi tanulmányuta-
zásra alapitott nagy császárdij
(1260ft. évenként) elnyerésére.

Ezzel indult el európai
nagy utjára, bejárta Németor-
szágot, Svájczot, Olaszországot,
Nápolyt, Szicziliai, Franczia-
és Spanyolországot, mindenütt
meglátogatta és tanulmányozta
az épitészeti intézeteket, felke-
reste ez országok nagyszerü
müemlékeit. Éles szeme, művé-
szi tapintata, teljes mértékben
kifejlett müérzéke fel tudta min-
denütt találni a müalkotás oly
remekeit, az épitészeti idomok
oly szépségeit, melyek mások
figyelmét eddig kikerülvén,
ujak voltak.

Ez utazásból, mint méh a
virágdús mezőről, megrakodva
tért haza. Rajzgyüjteménye s
az a mellett levö jegyzetek,
megbecsülhetlen kincseit tar-
talmazzák a tudományos bu-
várlatnak. Európa műtörténel-
mének gazdag anyagtára az, s
a müértő szemlélő valóban fáj-
dalommal áll meg e kincs hal-

maz elött, mely most a rendező
kéztől és a feldolgozó szellemtől meg van
fosztva. Igen, mert Schulcz csak most kez-
dette volna két évi mű-utazásának nagyszerü
gyűjteményét hasznosítani. 1869-ben adta
ki „Denkmaler der Baukunst in Őrig inai-
Aufnahmen" czimü ivrétü munkájának I-ső
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füzetét, mely a spanyolországi Gerona mű-
remekeinek leirását s azoknak 25 képben
bemutatott rajzait tartalmazza. E mü egy-
idejüleg jelent meg német és franczia nyel-
ven, s egész Európa müvészi világában nagy
feltünést okozott, s egyszerre megalapitá
európai hirnevót, melyet egyes kisebb közle-
ményei is csak neveltek. Tanulmányi utjából
visszatérve, egyelőre Bécsben kedves tanára
Schmidt vezetése alatt, ennek vállalatainál
mint müvezető dolgozott. De bár több felöl
kapott nagy nyeremény nyel kecsegtető
meghivásokat, ö hazájába vágyott vissza,
itt óhajtotta nemzete javára hasznosítani te-
hetségeit s tanulmányait

Hazaszeretettől sugallt tettvágya csak-
hamar tért is nyert, mert 1868-ban, midőn
a vajdahunyadi várnak, müépitészetünk e
remekének, történelmünk e büszke emlék-
épületének restaurácziója elhatároztatott,
Schulcz hivatott meg és bízatott meg annak
végrehajtásával.

Hosszas volna, s nem ez életrajzi vázlat
rövidre szabott terjedelméhez mért, részle-
tesen adni elő Schulcz müködését a vajda-
hunyadi vár restaurácziója körül, melynek
tervrajzát egyébiránt lapunk 1668. évi 23-ik
számában közöltük és ismertettük is már.
Azért e részben csak rövidek lehetünk.
A vár alapos tanulmányozása után elkészí-
tett tervrajzát a magyar történelmi társulat
1869. márcz. 4-ki gyülésén mutatta be, igen
érdekes magyarázat kiséretében. E felolva-
sás mindenkit meggyőzött, hogy a vajda-
hunyadi várban hazánk a müépitészetnek
oly remekét birja, a melynek nagyon kevés
párja van Európában, s hogy annak helyre-
állítása oly kezekre van bizva, melj7ek azt
stylszerüleg, a müigényeknek megfelelőleg,
és az e várhoz füződő nagy emlékekhez mél-
tólag fogják ujra teremteni.

A vajdahunyadi vár restaurácziójával
csaknem egykorulag merült fel egy kir. va-
dászkastély építésének szükségessége, mely-
nek tervezetével Lónyai pénzügyminiszter
szintén Schulczot bizta meg, ki a kiválasz-
tott helyen, a mácsai erdőség egyik regényes
pontján, 1869 tavaszán az épitést oly erély-
lyel kezdette el és folytatta, hogy 1870.
márcziusában már teljesen kész volt a gyö-
nyörü kis kastély, melynek minden része
stylszerüleg s oly tökélylyel épült, hogy az
e nembeli épületeknek mintaképéül szol-
gálhat. Lapunk mult évi folyamában, a 28
számban e kastély rajzát és ismertetését szin-
tén közöltük olvasóinkkal.

A nemesb lelkek sajátsága szellemi kin-
cseiket másokkal is közölni. Schulcznak
kedvencz eszméje volt, a bécsi inüakadémia
mintájára hazánkban is egy müépitészeti
osztályt szervezni a József-mütanodánál,
s ott magának segédeket és utódokat ké-
pezni. A közoktatási miniszter elébe ment
e hö óhajtásnak és Schulcz Ferenczet nem-
csak műegyetemi tanárrá nevezte ki, hanem
az országgyülés által felállítani határozott
országos régiségi osztály elnökségére is őt
nézte ki.

A tudományos és országos elismerésnek
e nyilvánulásai azonban elkéstek, s csak a ko-
porsó diszitésére szolgáló virágkoszoruk
voltak, mert az oly szép jövöre hivatott s
hazájának még oly szükséges fiatal élet el-
hervadt folyó év okt. 21-kén.

A lélek megfeszített munkásságát, s azon
lázas tevékenységet,melylyel — mintha sor-
sát érezte volna — csüngött nagy terveinek
gyors végrehajtásán, nem birta meg a tul-
terhelt gyenge test. Még spanyolországi utja
alatt kapott hülés következtében tüdöbajban
szenvedett, mely, ujabb hülés következté-
ben veszélyessé vált. Betegen is lement
Vajda-Hunyadra. Ez azonban búcsu-látoga-

tása volt a nagy müvésznek nagy müvénél,
utolsó erőfeszitése a legyőzött életerőnek.

Fiatal neje, Sonderup Anna, dán irónő,
kivel a párisi mütárlaton ismerkedett meg,
s kit 1868-ban vett nőül, barátai és pálya-
társai, de mondhatjuk: az egész haza méltán
gyászolva állott koporsója fölött, a mely
annyi tört reményt, annyi tehetséget zárt
magába s mely a legnemesebb, legemelke-
dettebb törekvésnek zárta el utját.

Orbán Balázs.

Páratlan temetés.
Itt Pesten történt. Ugy bizony!
S mi több: igaz egy szálig.
íly eset n?rn mindig akad ,
No de mindjárt megválik.

Hallgassatok, mórt érdemes
Fölirni ilyen dolgot!
Hát volt egy ur, kiről kiki
Tisztelve szólt, ha szólott.

Voit pénze s tiszte sok, de sok,
És rangja kettő, három :
,,Vitézlő, nemes, nemzetes,"
Igy hitták nagy határon.

Dús háztartást vitt oz az ur,
A mig csak vinni tudta;
Ebben családja vagy barát
Epén nem álíott utba'. —

S mi fő : e derék öreg ur
A nagy tisztesség mellett
Tudós is volt s irt könyveket,
Mihez sok idő kellett! —

Nagylassacskán a pénz, a rang
Igen vékonyra olvadt,
S a fényes háztartás helyén
Majd mindent oldoboltak.

Mik ezután történtének,
Oly mindennapi dolgok,
Hogy omlitni sem érdemes,
Csupán csak egyet mondok.

Azt tudniillik ugyanis,
Hogy hát e jó öregnek
Voit egy versiró fia is.
— No hisz még csak ez kellett! —

E jómadár okozta tán,
Hogy szétbomlott a fészek,
Csinálván olyan zűrzavart,
Mit csodált a természet.

Mert megszökött a jómadár,
Ott hagyva tűzhelyt, skólát,
S lőn professora a nyomor,
Mely be is törte orrát. — —

Elég az hozzá: az öreg,
Midőn már maga volt csak,
Elment e rosz fiú után,
Hogy ínségét az oltsa.

Pesten lakott e rosz fiu,
Hol hire elég jó volt,
Irván folyvást a verseket,
— Tán csak rest unalomból. —

Itt történt aztán (végre hát
Im a történet magva):
Hogy az öreg az uj kosztot
Egyszer csak megsokalta,

S r.lyan beteg lett egy napon,
—Tán kis hűlés is tette, —
Hogy ágyba dőlt és föl se kelt,
Csupán csak a mennyekbe'.

(Fölteszem, hogy a mennybe mont,
Hisz senkinek sö vétett;
Hacsak, hogy fia költő volt,
Nem valami nagy vétek? . . .)

S a lapokban lett hirdetés,
S az utczákon is szerte,
Hogy ki s mi volt e jó halott,
S hogy honnan lesz temetve.

A temetés órája jött,
A pap elvégzé dolgát,
S a gyászszekérre föltevék
Az öreg koporsóját.

Aztán megindult a menet,
Zaj nélkül, nyugalomban:
Legelői a két ló, a mely
A gyászszekeret vonta;

Utánok a kocsis, a ki
A két gyászlovat hajtá;
Ezt követte a négy kerék,
Mi a gyás?8zekért tartá.

Ezek nyomán egy árva ló
Egy szűk hintóba fogva,
S aztán megintlen egy kocsis,
Ki e lovat hajtotta.

Utána ismét négy kerék
Folytatta ezt a lánczot,
És még, mi fő, e hintóból
Egy élő fej is látszott.

Ez élő fej a poéta
Fiunak frje volt ám,
Ki sírás helyett nevetett
Örömében c pompán.

(Különben van oly nevetés,
Mely több, mint némely sírás,
S mert a „víg"-hoz a „szomoru"
— Egy lépés — mond az írás. —)

(Itt több lépés is lőhetett,
Hanem az mostan mindegy.
Elég, hogy ez a szép menet
A városon végig ment.)

És ezalatt a poéta
Sok, sok bolondot gondolt.
Persze, hogy mind csak magáról.
— Egyet hát el is mondok: —

Azt gondolá, hogy ily esőt
Csak olyan ombert érhet,
Kire nem méltó e világ . . .
Vagy ő egy — hitvány féreg!

Benedek Aladár.
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Egy városi irnok szerelme.
(Novella beszély-alakban.)

PÁKH ALBERT-től.

Elsö fejezet.
Mely bizonyos okoknál fogva megelőzi a másodikat, s mely-
ből kitünik, hogy nagyszerü szenvedélyek gyakran igen
szomoru körülmények között születnek. Hogy pedig azután
gyakran igen szomoru kimúlással végződnek, az majd az
utolsó fejezetből fog kiviláglani, a mit azonban kár volt
mindjárt itt elárulni. Mandzsur érzelgős kórjelei a városi

Íródeákon.

A história, melyet el vagyok mondandó,
egyszerü és talán nagyon mindennapi. Azon-
ban hogyha ezen mindennapiság nem elö-
adásombar, hanem az általam rajzolandó
jellemvonásokban,sziv- és tárgyhelyzetekben
találtatnék, csak az fogna történni, mire tö-
rekszem. Én — és e tekintetben bizonyosan
az emberek legnagyobb részévelértekegyet
— jobban szeretem a sziv életének közön-
séges és mindennapi, de épen azért valóbb
és könnyen érdeket, rokonszenvet ébresztő
rendes lüktetéseit látni és hallani, mint ol-
vasni a mesterségesen felizgatott, sátoros
ünnepszerü, rendkivüli szivállapotok leírá-
sait. Egyébiránt bocsánat, hogy kiindulási
szempontot bátorkodtam kimutatni olva-
sóimnak.

Egy hónapja lesz körülbelül, hogy Pesten
egyik elöbbkelö kereskedőnek fiatal leánya
meghalt. A szegény leány szülői házának
egyik fiatal távol rokonára is bízatott a te-
metésipompa elrendezése, kinek kötelessége
vala, a többi között 12 halottkisérőt össze-
szerezni, íly czélból szólitá ö fel az általa
kávéházilag ismert, magyarosított nevü
Krajczer Hektor városi irnokot, lenne egyike
azoknak, kik a szerencsétlen kimultat végső
nyughelyére illendően elkísérjék.

Alkalmat veszünk magunknak itt e vá-
rosi irnok fő jellemvonásait röviden elmon-
dani. A városi irnok oly emberek közé tar-

tozik, kik legalább is 12 esztendős korukban
születtek e világra, azon korban, melyben
idvezitőnk az írástudókkal elsö izben vitá-
zott; annyi igaz, hogy már csecsemös korá-
ban roppant vén tehetséget bámult benne
nagyapja solo, édes apja feleségestül és az
egész sógorság hol párosultan, hol puszta
egyedüliségben. Hektor és ehhez hasonló
számtalan keresztnevei mutatják, hogy mind-
ezek talentumát már akkor is észrevették
rajta, mikor a keresztvizet öntötték lágy fe-
jére , a mely megkeményedvén az idö foly-
tán s a természet rendje szerint, a benne s
a test egyéb részében lappangó tehetségek
nem maradtak kimüveletlenül. Hektor ta-
nult rajzolni, vivni, uszni, tánczolni, s mivel
zongorája nem volt, a hegedűt is nyakrava-
lója mellé tüzte néha; tanult több olyfélét,
a hol olcsó pénzen hozzájuthatott, a mit Pes-
ten fölnevelkedett s legfeljebb is Budára s
onnan visszautazott fiatalembernek nem ta-
nulni nem szabad, hogy annak idejében a
vidékről betóduló számtalan tolakodó ficz-
kót elhomályosítván, a fővárosi szépek előtt
„mint egy férfi álljon, érez karokkal győzni a
viszályon." Hogy azonban a mi Hektorunk
mindezen tanulmányokból csak igen keveset
birt a világnak felmutatni, azt könnyen el-
hiszszűk, ha megtudjuk, miszerint ő, mióta
iskoláit bevégezte s szüleitől különválva él
és lakik, minduntalan irnokoskodik, a m i
hat évnél aligha rövidebb idö, miután ő
már a 26-dikba jár.

Kraj«zer Hektor inkább német, mint ma
gyár; inkább érzelgö, mint búskomoly ter-
mészetü; köziékenység kevés van benne, de
annál több fogékonyság, a mi különösen fel-
tűnik nök irányában, minthogy alig van nála
az évnek összesen két olyan hónapja, mely-
ben szerelmes ne volna valakibe, pedig tisz-
tán, mélyen, mondhatatlanul, ámbár azt kí-
vüle és Istenén kivül soha senki nem tudja
meg. Szóval: neki a bátorság leggyöngébb
oldala. Azt fogják az írnokokra, hogy ren-
desen büszkék, íelfuvalkodottak; lehet, hogy
hivatalos íbgialkozásaiban Hektor is olyan, ezt
mi azonban egészen érintetlen hagyjuk, csu-
pán magán életére levén itt figyelmünk,
melyben az igaz, hogy nem szereti, ha írnok-
nak esnem kanczellistának nevezi az ember,
azonban szeretetreméltóságán kivül egyéb-
bel soha sem büszkélkedik. Magasabb vá-
gyai neki nem is valának soha,

S hogy ezek után ismét felfogjuk elkez-
dett beszélyünk fonalát, el kell mondanunk,
miképen Hektor a fentemlitett temetési fel-
szólítás által kissé elkedvetlenedett ugyan,
mert hálókabátböségü kedélye mindig fellá-
zadt arra a gondolatra, hogy sem az ázsiai,
sem az európai kényelemmel semmiképen
meg nem egyeztethető szük magyar nad-
rágba és topánba kell szorulni; mindazáltal
a halál gondolata erős. bb minden más gon-
dolatnál. Elképzelé magának az érző szivü
Hektor, mily jól esnék majd neki is, ha
majdan lelke elhagyott sátorát harczias
hangzásu kardesörtetések között kisérend-
nék csenden nyughelyére. S ezt azért kép-
zelte igy magának, mert a jámbor azon
mindennapi teremtések közé tartozott, kik
hajlandók elhinni hogy nem halhatatlanok,
s tudják, hogy lakjanak bár a kilenczedik
emelet magasságában, vagy a torony harang-
jainak szomszédságában, végtére mégis csak
kénytelenek kiköltözni a magas szállásból s
amolyan elhagyott földi lebujban bérelni
„kvártélyt." De azért minden ilyes kedélyes-
sége mellett sem szeretett volna még fel-
pénzt adni ezen lebujra.

Teljesité tehát a felszólító halottrokon
kérését s a kitüzött nap délutánján magára
ölté ama teveszörzsinóros és gombos ruha-
darabot, melyet Magyarország fiai rendesen

akkor szoktak felöltem, midőn törvényeket
hoznak és bontanak, midőn magasbak elött
bókolnak, s midőn temetnek (egy szóval:

| midőn valakit vagy valamit temetnek). Ma-
| gára illeszté az attilát; berázódott a magyar
nadrág feszességébe; kiálló bokacsontjait
fekete topánrojtok verdesék; oldalán pak-
fong kardja handabandázott, jobb válláról
lefutó bojtos zsinóron lógván le, mint azt az
ujabb s a gyomor szabad emészthetését illö
tekintetbe vevő divat kivánja; szokatlanul
lesimitott s itt-ott felsütött fejére mindezek
koronájául feltévé a kölcsön vett kócsagtollas
kucsmát; s ezen felpánczélozott állapotban
megindult a temetési tisztelgés helyére.

Hasonló rendeltetésű és állapotú l l tár-
sát már ott találta, kirivólag érzéketlen
arczokkal csörtetve kardjaikat a többi érzé-
ketlenek s azon vigasztaló sereg között, mely
a fölötte érzékeny csapás alatt görnyedő
rokonok fájdalmát betanult phrasisaival
igyekvék csititani. Pedig oly sebet kapának
a rokonok, melyet az időn kivül semmi sem
képes megvigasztalni.

Sírás, zokogás és vigasztaló szavak hang-
zottak mindenfelől a sötét, búskomor szobá-
ban, mi oly regényes fájdalmat lehelt Hek-
tor szivére, hogy, minden vasgyuró pánezé-
lozottsága daczára is, közel vala szintén a
sirásra-fakadáshoz, mit ö átalában sohasem
szégyeneit, mert ugy okoskodott, miszerint
az isten nem csupán azért terén.tett a férfi
szemébe is könyeket, hogy legyen egy kis
nedv, mely tobákolás és tüsszentés alkalmá-
val előjőjön.

Igen jól esett tehát Hektornak, midőn a
12 gyászvitézt, köztök öt is, csakhamar a
mellékszobába szólitá egy nő. E szobában
négy-öt ismeretlen csinos leányt találtak, s
egy asztalon fátyolokat, bokrétákat, viasz
fáklyákat, keztyüket stb., mikkel ök valának
halottkisérökhöz il lőlegfölpiperézendők. Pá-
rosan kiállottak tehát a vitézek a szoba azon
helyére, hol szék, ágy és asztal nem gátolák
öket, s a leányok elkezdek munkáikat: bok-
rétákat kötének, kinek jobb, kinek bal ka-
rára, s széles fehér fátyolszalagot tüzének
vállaikra, mely mellök- s hátukon keresztbe
bokáikig futott le. Csendes és egyhangu volt
minden, nem váltatott egy kis mosoly sem;
komorak és némák valának a gyászba öltö-
zött kötözgető hölgyek, mintha a mesés világ
életfonalt sodró és metsző Párkait látták
volna hivatalos foglalkozásukban a kardosok.

S e komor alakok közé egyszerre egy
nem egészen gyászba öltözött gyönyörü
hölgy lépe be. A többi hölgyek kissé zava-
rodva s csodálkozva tekintenek feléje, mintha
kérdezni akarták volna, hogy mit keres itt?
Zavarukból azonban csakhamar kisegité őket
a bájos ismeretlen.

„Meg fogják önök engedni — szóla, a
leányokhoz fordulva — hogy segédjök lehes-
sek Önöknek ez utolsó szolgálatnál, melylyel
némileg én is tartozom a szegény Vilma
emlékének, kivel semmi közelebb viszonyban
nem voltam ugyan, de kinek kora halálát
én is szivemből sajnálom." S ezzel, a többiek
helybenhagyását sem várvn,elragadó bájjal
a fátyolok és virágok után nyult.

Az elhunyt leány barátnői csakhamar
kitalálák a dolog kulcsát, s elsuttogák egy-
más között, hogy e hölgynek azon személy-
nek kell lennie, ki ugyanazon ház első eme-
letében lakik, melynek jelenleg ök vannak
második emeletében, s kinek ismeretségével |
— habár csak futólagos volt is az — életében |
gyakran dicsekvékelőttök kimúlt barátnőjük.

Hektorunk nem tudta, mi baja lett egy- j
szerre. Ugy tetszett neki, mintha e hölgyet |
az álmok vagy a való országában már látta •
volna valahol. Sóhajok, sóvárgás, epedés és
rejtett vágyak előrohanó egész serege lepte

meg egyszerre keble csatapiaczát. E váratlan
tünemény, e szivből fakadó hárfahangok egé-
szen kirántották sodrából: szorosabbanszo-
ritá markába kardja markolatát, mintha
önmaga és mások ellen akarta volna magát
védelmi állapotba helyezni.

Azonban a mint a szép ismeretlent a bok-
réták után nyulni és félénk szeméremmel a
kardos leventék felé pillantani látá, az irnok
rögtön föleszmélt, a hölgy felé csörtetett s
hideglázi reszketés- és remegéssel mondá:

„Ha szerencsém lehetne, szép nagysád"
. . . Láttatok-e ily tolakodó ficzkót valaha ?
A hölgy helybenhagyólag inte.

„Karját kérem," zengé a hölgy. Az irnok
oda nyujtá azon kart, melynek müveit talán
még századok mulva is dús példányokban
fogja elömutathatni a városi levéltár. Hogy
is nyujthatott volna mást, mint jobbját ?

A hölgy már reá vala kötendő a bokré-
tát, a midőn Hektor háta mögött álló társa,
Gulden Gábor, egy elhízott, szörnyü prózai
irnok, ki a pesti Kundschaftsblatt-on kivül
soha semmit sem szokott olvasni, de ki a
szellemi felsöbbségü Hektort vakon tiszteié
és szerété, s kivel Hektor, előleges meg-
egyezésök szerint, most egy sorban vala ki-
sérendő a koporsót, már kiczifrázott jobb
karral közéjök tolakodik s elkiáltja magát:

„Ne azt, Hekti! — a bal kezedet add oda!"
„Igazad v an, Gábor," — szóla a lehetőségig

elpirulva Hektor, kinek ez alkalmatlan figyel-
meztetés kissé zokon esett. „Szerencsétlen
utasitásadó!" mormolá fogai között, s azután
kardja végénél is hegyesebben végig pillantá
a boldogtalant, kinek morális becse e pilla-
nat óta iszonyuan alásülyedt Hektor szemei
elött, s mindezek után gúny- és elragadta-
tással vegyült képzelhetetlen mosolyra vo-
nult arczczal a hölgynek nyujtá a jogszerű
bal kart. Pedig senki sem fogja neki, ugy
hiszem, rosz néven venni, hogy ö jobbját
nyujtá előre, mtrt, oh mennyi roppant sok
gondolat fekszik e parányi gondolatban:
jobbomat nyujtám egy szép leánynak.

És az ö bal keze reszketett az átkötési
mütét alatt, s midőn a piroskörmü finom
ujjak attilája posztóját érintek, akkoron Gács
posztógyára is boldognak érezhette volna
magát , annálinkább Hektor , ki a gácsi
posztó alatt érzékeny szivet hordozott.

A bokrétakötés után következett a fehér
fátyolszalag vállratüzése.

„Kérem önt, hajoljon meg kissé," ••• csen-
dült meg ismét a bájos hölgy szép hangja,
s e hangra lehetlen volt, hogy Hektor azon-
nal szives örömest el ne engedjen tulságos
hosszúságából annyit, hogy arcza a hölgy
arczával egyforma magasságban legyen a
tenger sziliétől, s hogy az kényelmesen fmü-
ködhessék vállán.

És Hektor oly közel vala a hölgy arczá-
hoz, köztük csak oly csekély ür létezett, mi-
nőt egy jó hosszu csók tökéletesen betöltött
volna. Maga elött látá összegét mindannak,
minek látásánál a férfivilág azt szokta mon-
dani, hogy — — Vagy nem! nem szokott
semmit sem mondani, hanem vagy tovább
ballag, ha épen utban van, vagy haza megy,
otthon pamlagára vagy ágyára dül s bodor
szivartust hullámzása közben titkos-éde-
gondolatok, gerjedelmek bölcsőjében rii -
gatva képzelődéaét, dáriusi kincsesláda fö-
lött is kénytelen megvallani maga és a vilá^;
elött, hogy még valamit szeretne birni, hogy
még valami igen nagynak hijával van, a
mikor azután könnyen Vörösmarty eze <
versével hagyja el álomképeit:

„Vaj, kinek virit e mennyből szállt tavasz ?
Istenem, be boldog, boldog ember az!"
Hektor szemlátomást zavarodott. Hogy

megfoghassuk kritikus helyzetét, megkisf r
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tem elmondani, mi volt mindaz, a mit ő
maga körül látott és hallott s a mit ennél-

fogva magán belül éreznie kellett.
Meghajolva állott — mint mondám — a

hölgy előtt: érzé egy közönségesen szájnak
nevezett rózsa-bimbó balzsamillatát, s sze-
retett volna csupa orrból állani; a vállához
közel tarlóskodó bal szakála érzé a bársony
kacsok üdvmámorba szenderitő érintését, s
a szakái mindenik szála egy-egy villámfogóvá
változott, melyen idegrázkódtató dörgéssel
rohant le a mennykö szivébe ; látott tündöklő
selyem fürtöket, melyeknek sötét tündér-éjé-
hez hasonlót sem Olaszországban, sem a
földsarkok hat hónapig tartó éjszakájában
nem látsz, s mely fekete éjszakába Hektor
savó szemei két tátott száju holdvilágként
bámultanak bele; látott ezen sötét éj sátorá-
ban két mosolygó csillagpárt ragyogni,
szende fényűt, az igaz, de nem oly hideg,
érzéketlen sugarakkal, mint a milyeneket

igy is elmondhattam; azonban mi ez mind-
ahhoz képest, mit el kellene mondanom, ha
Hektor felfogását és érzelmeit hiven akarnám
visszatükrözni! Mi örömest szeretett volna
a sokból, mit érezett, legalább valamit tud-
tára adni fölfedezett ideáljának. Nem adta
volna egy hónapi jövedelmeért, ha a hölgy
kötözgetés közben véletlenül megszúrta volna
a gombostűvel, hadd mondhatta volna el
a bizonyosan bocsánatkérésre fakadónak,
hogy: nem tesz semmit, hogy neki még a se-
bek is jól esnek, melyeket ily kezek ejtenek
rajta. De ő, fájdalom! nem szuratott meg.

Elvégre a hölgy bevégzé rajta a teme-
tési toilettet, s ámbár az egész műtétben
nem látszott birni sok gyakorlottsággal,
szinte maga is örült mégis művének, midőn
Hektort be végezve bocsájtá ki ujjai közül, s
azonnal más attilához szökkent, ott folyta-
tandó munkálatát. Hektor szerette volna
lerántani magáról acziczomát, sujraagyön-

vigasztalás tompa szavai, s mindezt hallva,
lehetlen volt, miszerint az irnok fogékony
kedélyét a legelszántabb rezignáczió s a leg-
búskomolyabb érzelgéssel párosult szenve-
dély ne szállja meg.

Ezalatt valamennyi gyászvitéz fel lön
szerszámozva. Hektort illetőleg, még mindig
az emlitett szobazug volt „bánatai s remé-
nyei tanyája," a mint a nem annyira ugy
nevezett, mint inkább ugy sóhajtott Ida még
egyszer feléje lépe, egy futólagos pillanattal
átnézendő, rendben van-e minden, s ,nincs-e
valami igazitani való rajta? Megjött pedig
fent elsorolt kellemeinek teljes és hiány nél-
küli Seregével. (Folyt, követk.)

A villejuif-i ütközet.
A porosz-franczia háborunak igen érdekes

részleteit képezik azon kisebb ütközetek, melyek
oktober elején és közepén folytak le a körülzárt

az ég közönséges csillagainál látunk, hanem
forrókkal, mik alatt Hektor lelke, hámor
alatt izzó vasként, szikrákat hányt; látott
fogsort, melynél épebbet és ragyogóbb fe-
hérségüt soha még egy czigánysátor nem
látott, s melynek mindenik darabjából egy-
egy alabástrom szobrocskát lehetett volna
faragni; látta a pihegő márvány keblet, s
melle szorulni kezdett, lélekzete visszafoj-
tódott; hallá a hölgy szavát, csengő hangjait,
s torkának ezüst harangja imádkozásra hiva
keble szent lakóit: a csendes és ünnepies
érzelmeket; látta az öszhangzó termetet, és
a sentimentalis Hektor meg nem foghatá
irnoki egyszerűségében, hogy kikből állhat
tehát az ég angyalserege, ha még a tökély
e non-plus-ultrája sem ragadtatik fel közé-
jök? látta végre az előtte lebegő alak pehely
lágyságu puha mozdulatait, és ereiben a vér
tajtékzó habot vetett.

Nem adnám sokért, hogy mindezt csak

Villejuif-i ütközet Páris előtt okt. 13-án.

géd kacsok alá kerülni. Alig birt egy pár
köszönő szót kibókolni, mert ő jobban sze-
rette volna azt még meg nem köszönni.

Egy zugban állott némán, égő arczczal,
nem törődve semmivel, csak önző szenvedé-
lyével; pillanata éhes farkasként furódott a
semmiségbe, s fülein is sóhajokba öltözött
vágyak törtek keresztül, mik mind e han-
gokban öszpontosultak: „Oh, Ida, Ida!" —
Hektor nem tudá ugyan a hölgy nevét, azon-
ban neki az volt sajátságos rendszere, hogy
minden szép leányt Idának szeretett nevezni.
Mert, mit tesz ezen szó: Ida egyebet, mint
ivoda, azaz: olyan hely, melynek környékén
kéjt és gyönyört iszik az ember. Felsohajta
tehát: „Ida, oh Ida!"

Hozzájárult mindekhez a melancholikus
csend, az egyhangu suttogások, a meg-meg-
szakadt szótagok inkább, mint beszédek, a
szomszéd halotti szobából átható zokogások,
a koporsófedél éleshangu leszegeztetése, s a

Páris előtt. — Akkor még biztak Bazaineben;
Metz állott 8 mindenki izgatottan várta a Páris alól
jövő hireket, hogy ebből vonhasson következtetést
a Párisban levő csapatok értékére. Ez apróbb üt-
közetek többnyire a francziák győzőimével vég-
ződtok, s habár azóta Metz kapitulácziója nagyon
megrontotta a francziákkal rokonszenvezők örö-
mét, mégis most, az orleansi győzelem után ismét
érdekesnek tartjuk közölni a villojuif-i csata ké-
pét, mely az emlitett Páris alatti ütközetek egyik
legjelentékenyebbje volt.

A villojuif-clamarti csata tulajdonképen csak
az ellenség kikémlelését czélozta. A francziák tu-
domást akartak szerezni a neuilly-i erdőben és az
avroni fensikon levő ellenség erejo felől.

E czélból Blanchard tábornok három hadosz-
lopban állitá fel csapatait; a jobb szárnynak Cla-
ínart felé kellett működnie, a czentrumnak Chatil-
lon irányában, a balszárnynak pedig Bagueu felé.
— A működés fényesen sikerült, s különösen ki-
tünt a Cote d'or mozgó nemzetőrség, melynek
ezredese, Dampierre gróf halálával fizette meg a
győzelmet.

Az ezredes ugyanis szerencsésen visszavetve
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az utjában álló ellenséget, Bagueube nyomult
csapataival. Itt a templomig semmi ellentállásra
sem találtak a francziák, de ide érkezve, pinczék-
ből, ablakokból s a fedeleken tört résekből heves
puskatüzelés fogadta őket. Lépésről lépésre, ház-
ról házra kellett elfoglalni a tért, de végre is sike-
rült kiűzni az ellenséget. Ekkor egy golyó keb-
lén találja az ezredest; ez összerogy, de vérében
fekve is azt kiáltja katonáinak: „Előre 1"̂

A clamarti oldalon ezalatt a franczia csapa-
tok a Moulin de Pierre földmű veit foglalták el,
melyeket rohammal kellett elvenniök.

A kémszemle czélja el levén érve Blanchard
tábornok elrendelte a visszavonulást, s a mozgó-

sok van a francziáknak. Egész sortüzeket adnak];
valóságos mennydörgéseket visznek végbe velök."

A villojuif clamarti ütközet eredménye az
volt, hogy a poroszok az egész övön , melylyel Pá-
rist körülvették , tetemesen visszaverettek; a pá-
risi katonaság pedig uj lelkesedést és bátorságot
meritett. Oaajtjuk, hogy e lelkesedésnek még si-
keres hasznát vehessék.

A párisi léghajók.
A világ városa már négy hét óta áll porosz

ostromzár alatt. A czernirozó ellenség megszak-

punk is onnan halomszámra hírlapokat, melyek
kiadják a követendő jelszavakat a nemzeteknek :
azért mégis tudjuk, hogy az a körülpánczélozott
sziv dobog, s a vérlüktetést megérezzük. Honnan
van ez ?

A porosz nagy ur lett. Övé a föld, övé a viz
Páris körül. De van egy szabad elem, van valami,
a mit vasgyürübe szoritani nem sikerül sem neki,
sem másnak, mely ott van mindenütt, a hol élet van,
s moly fényes tanúbizonyságot tesz arról, hogy a
szabadságot megölni nöm lehet: és ez a levegő.

A figyelő ostromsereg a leégetett, kipusz-
titott falvak között gyakran hall gyöngo szárny-
csattogtatást feje fölött s a kékes égen fehér

-őrök, kiknek legnagyobb része ekkor állotta ki a
tűz- és vér-keresztséget, diadalittasan, de a leg-
szebb rendben vonultak vissz* Párisba.

Az e«ész iitközotben, daczára annak, hogy a
francziák "voltak a támadók, mégis a poroszok
sokkal nagyobb veszteségeket szenvedtek, mit
külöaösen a franczia erődökben elhelyezett ten-
gerész-ágyuk kitünő tüzelésének lehet köszönni.

A porosz sajtó az egész csatát „agyon" akarta
hallgatni, a mi magában véve is elég bizonyiték
arra, hogy a francziák voltak a győztesek. A fran-
czia erődök tüzelését azonban még som hallgat-
hatták el, s egy porosz lap a következő őszinte
vallomást teszi róla: „Csak a gránátokkal nem le-
het tréfálni. Ugy látszik, hogy ezekből felesleges

Leszállás léghajón.

gatá a vasutakat, elvágta a távirda-sodronyokat,
az országutakat felvágta a futó-árkokkal szántotta
keresztül-kasul, a kijárásokat uraló minden emel-
kedésen, minden dombon őrszemek vannak kiál-
litva, ágyuk vannak uiszögezve s özek minden
pillanatban készen állnak a kimenetel minden
megkísérlését dörgö szóval, gyilkos vassal utasítani
vissza. 2

A mióta Párist vasgyürü övedzi körül, meg-
szünt a világgal az a nagyszerü közlekedése, mely
egykor a világtest vérlüktetéséhez volt hasonló.
A világ és a világ szive közé vas fal tolult.

S mégis, mintha az a vérkeringés nöm akadt
volna fenn egészen, Ua nem zarándokolnak is
ezren meg ezren a világ fővárosába, ha nem ka-

pontokat lát végig suhanni. Betanított szelid ga-
lambok azok, a milyeneknek a szent lelket festik.

1 Száz meg száz ember reménye, boldogsága, üdve
van azokra a könnyü szárnyakra bizva: azok a
postagalatnbok.

A béke e szelid madara jó barát a háboru-
ban. E szárnyas postillionok mindegyike 70,000
szót visz el egyszerre, s igy 50 centime-ot számitva

! egy 20 szóból álló sürgönyre, "már a magánosok-
| nak is 35,000 frankot ér. A leveleket finom,_ vé-
kony vonásokkal egymás végébe irják s kicsinyített
alakban lefényképezik, — a°kinek szól, az nagyitó
üveggel olvassa. A távirdai szóröviditéssel^ tizszer

j annyit lehet ugyanolyan darab papirra irni, s igy
! egy megterhelt postagalamb 350,000 frankot kép-
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visel. Hut még azoknak a sürgönyöknek az értéke,
melyeket a kormány küld, s melyek Francziaország
sorsa felett döntenek!

Ámde a galambot lelőhetik, unatkozó porosz
tisztek sólymokat eresztenek rajok, s gyakran van
annyi közlem való, mennyit a gyönge galamb el
nem bir. Mit tegyenek ilyenkor? Közlekedni kell,
de hogyan ?

A galamb megmutatta az utat: a levegőn ke-
resztül. Arra való a léghajó.

Ele nte a könenynyel 8 egyéb a légnél köny-
nyebb gázokkal töltött léggömbökre felfüggesz-
tették az elküldendő iratokat, a léggömböt fel-
bocsátották s rábízták a szel jó-voltára. Menjen
arra, a merre az viszi. Ha barátok közé dobja,
azok ugyis elküldik a levelet, a kinek szol, — ha
ellenség közé, arról ki tehet?

Jöttek azonban körülmények, a melyek bizo-
nyos közleményeknél lehetetlenné tették, hogy
azokat a véletlenre bizzák. Azokat nem lehetett
leirni, azokat el kellett mondani.

S igy nem maradt egyéb hátra , minthogy
bátor, az eletet megvető hazafiak vállalkozzanak
a légi utra, kik, ha ellenség közé dobja is öket a
szél szeszélyes szárnya, kiadják leiköket, de nem
a titkot, melyot becsületükre bizott a haza. Es
Párisban nem hiányoztak ily hazafiak.

Az ostromzár befejezte után rögtön két lég-
hajó indult el Párisból, az egyik három, a másik
ogy férfival. Az első szerencsésen tulröpült az
ostromló sereg harczvonalam s minden baleset
nélkül érte el a földet. A másiknak azonban nem
oly könnyen ment dolga. A mint a porosz tábor
felett lebegett, egyszerre csak egy másik léghajót
látott emelkedni maga felé. E másik léghajón ott
lengett a franczia zászló. A párisi léghajó egész
közel eresztette magához. Mikor már csak nehány
ölnyi távolságra értek, akkor az uj léghajó bevonta
a franczia lobogót s elkezdett tüzelni. Harcz ke-
letkozett a levegőben, ezer méternyire a föld szine
fölött. A Káin-Abel harcznak nem elég, hogy vérrel
itatja a földet s vérrel keveri a vizet, — még ott is
gyilkolásra gondol,a hol az ember különbem is oly
közel áll minden perczben a halálhoz. A porosz lég-
hajó mindjárt a negyedik, ötödik lövésre keresztül
lőtte a párisi léghajó duzzadó vásznát, mire az
össze kezdett esni, mint egy felfátt hólyag, melybe
gombostűt tzúrnak s szédítő gyorsasággal rohant
lefelé. A poroszok már örültek oda alant. Ámde a
léghajósok nem szokták elveszteni a lélckjclonlétet.
Készen tartott ragacsos vászondarabbal betapasz-
ták a lőtt repedést a ujra emelkedni kezdett a pá-
risi léghajó. Utólérte ellenfelét s most már ő
vált támadóvá. A tüzelés sokáig tartott, mig egy-
szerre a porosz léghajó egyet fordult a levegőben
8 mint a szárnyaszegett madár, lezuhant az iszonj u
magasságból. A franczia léghajó elért a franczia
táborba, hol a lovasvadászok. felfogták.

Egyike a legérdekesebb léghajói utazásoknak
a Tissundiéré, melyet ő maga ir lo, s melyből kö-

a következőket:
„Léghajóm a „Jean Bart-' okt. 14-én d. u. egy

órakor szállott fel Párisból; velem utaztak: Ránc
ur, a 9-dik párisi városnegyed maireje és Ferrand
a kormány külön megbizottja. Ezeken kivül 400
kilogr, levelet, vagyis összesen 100,000 dbot vit-
tem magammal. Az idő felséges volt, midőn az
erődök fölött 1000 métro magasságban áthalad-
tunk; innen tisztán kivihettük az ellenséget, a mint
sietett golyóit utánunk küldeni, sokkal magasab-
ban állottunk azonban, semhogy veszélytűi kellőit
volna tartanunk s lágyan ringattuk magunkat
egész az armanvilliersi erdőig.

Itt a legszomorubb látvány tárult elénk ; a
házak, kastélyok olhagyatottan állanak, semmi
életjel nem hallatszik fel hozzánk, kivéve egy-egy
gazdátlan eb rekedt, vészjósló vonitása. Távolabb
a joui erdő közepén porosz tábor terül el ügyesen
felhányt védsáticzai közt. A sátorok két egyejnközü
vonalban nyulnak el, mindkét végokon védtölté-
sekkel. Közel ide roppant mennyiségü municzió
lepi el az egész utat uhlánusok fedezete alatt.

A nap azonban erősen süti vaszonyszárnva-
sunkat s kiterjeszti a gázt, mely a léggömböt aztán
egészen felduzzasztja; igy felsőbb légkörökbe re-
pülünk csakhamar s a föld eltünik szemeink elől.
Mily páratlan fény, mily kiinondhatlan gazdagság
efelhőtengorbon.Á csend közepette megfeledkezve
a földi nyomorról, mélyen merültünk a menny e
magasztos ékeinek szemlélésébe.

De ime itt az éj, mely köpenyét készül teriteni
az égre és a földre; igyekeznünk kell leszállani
s elérni a haza bátor védőinek talaját. Közeledve
a földhöz, látjuk szaladni fölénk a parasztokat,
hangosan kiáltva: .,Itt nincs porosz! önök Nogent-
Sur-Seine mellett Möntpothierben vannak, száll-

janak le sebesen!'E szavakra végre eltökéljük
rangunkat — s minden baj nélkül leereszkedünk,
ugyszolván egyenesen o derék emberek karjai
közé.

! A nép és lelkes papjok segélyével aztán csak
í hamar összeszedtük magunkat és siettünk Tours
I felé, hova roppant kerülé-sel Troyer, Dijon, Nevers,
| Bourges-on át juthattunk. Toursban találtam fivé-
remet Gastont, ki előttem hagyta el Párist, s kivel
legközelebb visszajutni kisértjük meg a fővárosba.
Utközben találtuk Kératry urat és társait, kik
léghajósuk megtnagyarázhatlan ügyotlensége kö-

vetkeztében életveszélyben forogtak; Kératry
megsebesült s barátai jelentékeny sérülést szen-
ved'ek."

Ezóta a légutazás napirenden van Párisban.
Tudjuk, hogy Gambetta és Kératry is ilyenen
hagyták el az ostromolt várost. Mind a kettő
megsérült leszállás közben, de azért az egyik
megteremte a loire-i, a másik a bretagne-i had-
eerget, melyek, meglehet, ujra fől fogják emelni
Francziaország porba sujtott zászlaját. Es ezt egy
hitvány vászondarabnak, egy léghajónak köszön-
heti a világ.

Nevezetes kapitulacziok.
Vannák pillanatok ifjúkorunk elsö virágzó

életteljében, mikor a fájdalom és a bánat álomnak,
a halál pedig lehetetlenségnek tünik föl előttünk.
De két-három évvel későbben, mikor az olső be-
togség, vagy az első bú ér bennünket, a mikor
betegágyból vagy valami nagy szerencsétlenség
örvényének széléről tekintünk vissza győzelmes
és retnénytelt ifjuságunk tovatűnt aranykorára,
ilyenkor a. vészsujtott ember fölsohajt és elbámul
azon a szörnyü változásoD, mely rajta és körülte
végbement. Ilyenszerü érzelmek kisérhetik ren-
desen egy-egy nagy hadsereg kapituláczióját is.
A katonák még tegnap laktanyáikban ujjongtak,
fegyvereiket fényesitotték, szablyáikat köszörül-
ték, puskaporos szekereiket őrizték, uj ágyúikat
csodálták, kartácsaikat s egyéb lövedékeiket szám-
lálgatták, hadi zászlóikat lobogtatták, tollaikat
és vállrojtjaikat egyengették. A szuronyok egész
oczeánja! bátor szivek száz meg száz ezrei! ki
állhatna ellent ez áradatnak, ki tartóztathatná fel
rohamaiban? Tűz és aczél erőtlen előttök s az
ágyulövésekmegannyi őszi esőcseppek. Sokszorozz
egy vad bikát, oroszlái.t vagy tigrist ezerrel, s még
igy is csak gyengén közelítheted meg egy ily
hadsereg rohamát, mindent szerte morzsoló ugrá
sat és erejét. De az ujkoii háborúk mindéi.ok-
előtt számtani feladványok. Üzd végig hadserge-
det nyilsebességgel egy adott háromszög alapvo-
nalán, mig ellenfeled vaktában tapogatódzik a
háromszög egyik oldalán föl és a másikon lo, s
kardodat markolatig döfheted szivébe, mielőtt
csak esi logását is észrevehette volna. A háboru
ma már ugyanaz a sakkjáték, a mi I. Napóleon-
nak, eme legnagyobb sakkjátszónak időjében volt.
Itt a sakktábla, itt vannak a figurák egyenlő sorai
— a lovasok ugranak, a futárok oldalognak, a
bástyák a védvonalig hatolnak, a parasztok félén-
ken mozognak — a játékegyeniónok látszik. Ekkor
az egyik játszó hirtelen megmozdít ogy figurát —
s az ellenség tönkre van verve! Valahol rés nyilt,
serge valami vészthozó szorulatba tévedett, a
vezér királya oldalánál esik el. Más mozdulat. A
király sakkba jutott. A fejdelein és egész hadserge
sarokba van szoritva és halálos veszedelmek kör-
nyezik. Még egyetlen baltnozdulat s aztán vége
mindennek. Ezt a helyzetet a sakkjátékban sakk-
mattnak nevezik; háboruban: knpituláeziónak.

S minő kapitulúczió volt a Mac Mahoné
Sedannál a mult szeptember 2 kán és minő volt
a Bazaine-é a mult hónap 28-kán! E két na-
pon, melyek oly végzetteljesok és gyászosak vol-
tak szegény Francziaországra nézve, o roppant
vereségek után, melyek tiz Páviá-val és hat Wa-
torloo-val fölérnek, több mint 26 ',000 fogoly,
ezerekre menő ágyu, tizezerekre menő ló és s/.áz-
ezerekre^inenő fegyvor került a porosz berontok
kezébe. Ea a szégyen, és a gyalázat! E csatavesz-
tés gonoszabb volt a cannaeinál,8 épen olyan bor-
zasztó vala, mint a Granicus melletti. Pávia óta
egy franczia uralkodót sem fogtak ol sem ostrom
alatt, sein csatában. S egyetlen ujabb európai nem-
zet sem szenvedett ily tönkretevő csapást sohasem !

Csakis a történeti elemzés, csakis a történeti
összehasonlítás képos egy ily ese nény horderejét
a maga egész iszonyatosságában olőtüntetni. Egy
londoni lap czikke, mely a jelen közleménynek is
alapul szolgált, érdekesen állitja össze a történeti
nevezetességü fogyverlerakások sorozatát.

A történelem által megörökített nagyobbszerü
kapitulácziók rendesen valamelyik, egykor nagy,
de később aláhanyatlott és kimerült nemzet elsat-
nyulását és megaláztatását szokták mogelőzni; de
volt eset rá, mint például mikor a caudiumi szo-
rosnál (Furculae Caudinae) a samnitesek a ró-
maiakat megalázták, hogy az ilyen megaláztatásod
csak annál inkább felébresztették a levert nemzet
minden erélyét s g\ ors és teljes bosszuállásra
ösztönzék azt. A caudiumi szorosnál történt bal-
eset ogyiko volt ama régibb szerencsétlenségeknek
(Kr. e. 321 évvel), melyek a rómaiakat aczél'á od-
zelték, s őket azon győzhetetlen hódítókká tették,
a kikké azután lettek. Ellonaégeik, a samnitesek.
igon harczias nemzés ugyszólva Itália kabyljai
valának, a kik Nápoly északi részén a magas
Appenninek által kép zett hozzáférhetetlen termé-
szetes erődeikben tartózkodva, gabnájokat és bo-
rukat bükk erdőségeikbe s járhatatlan hegy torko-
lataikba hordozták össze, s nem igea teltek Latium
és Campania gyengébb lakóitól s teljességgel nem
akartak meghajolni Romulus fiainak merész sasai
előtt. A második samnit háboru, Niebuhr és Ar-
nold szerint, majdnotn közvetlenül Nagy Sándor
halála előtt ütött ki, a ki leigázvín a romlásnak
indult hajdan erős persa birodalmat, csak amaz
ismeretlen, homályos nemzetnek volt előőrse, mely-
nek valószinüleg még a nevét sem hallotta soha
Ötödik hadmenctökben a rómaiak elhatározván,
hogy minden szomszéd nemzetet le fognak verni,
az Áppenninok déli vagy is Campania felé eső ol-
dalán ismét beütöttek Samniumba. Ekkor a sam-
nitesek vezére Cajus Pontius, hogy a rómaiakat
ama veszedelmos hegyszorosokba cs ilhassa, melyek
a nápolyi síkságról Beneventoba és az Appenninek
magas völgyeibe vezetnek, azt a hirt bocsátotta
világgá, hogy serge Apuliába nyomult. Erre aztán
a rómaiak egyenosena hegyszorosoknak tartottak.
Caudiumnál, mely (Niebuhr szerint) egy hegy-
szoros Arezzo és Arpaia között, és a melyen a
Nápolytól Beneventoig vivő uj ut végig vonul, a
konzul négy légiója s valószinüleg nehány sogéd-
csapatja, legalább is 17,000 ember, egészen be-
ékelte magát a hegyek közé. Ekkor a samnitesek
bekerítették a rómaiakat, kik oly tőrbe jutottak,
honnan lehetetlen volt a menekvés. A magaslato-
kon minden ösvény megszállva és őrizve volt; a
samnitesek az első kétségbeesés őrültséggel ha-
táros rohamait visszaverték s azután az éhségre
bizták a többi teendőt. A rómaiak több remény-
telen csata és irtózatos mészárlás után, lerakták
kardjaikat, kezesekül átadtak 600 ifju római lova-
got s boleogyoztek abba is, hogy vissza fognak
adni minden samnit-birtokot a legutolsó talpalat-
nyi földig. A fogoly rómaiak pedig igy s?óitak:

„Hányjatok kardra bennünket a legutolsóig,
adjatok el rabszolgákul, vagy tartsatok meg fog-
lyokul mig kiváltanak, de kíméljétek meg akár
élve, akár halva, mindenféle nemtelen sértéstől és
hántástól."

A samnita hadvezér, ki meglehetös görög
műveltséggel birt, s a mint mondják, Platót is
istnerto, nagylelkü volt. Ö csak azt kivánta, hogy
a római hadserog, a rómaiak szokás* i-zerint,
járom alatt vonuljon el. Egy lándzsákból képezett
kapu alatt kollett ellépdelniök a levert rómaiak-
nak, a derékkötőn kivül egészen meztelenül. Még
a konzulokat is mogfosztották paludamentumaik-
tól, azaz: hadiöltönyeiktől.

A samnita Pontiua minden egyébben lova-
giasnak és nagylelkűnek mutatta magát, a sebe-
sültok és betegek számára kocsikat rendelt s az
elcsigázott, levert katonáknak annyi kenyeret
adott, hogy Rómáig megérték vele.

Az igy megszabadult kitonák éjnek idején
lopó/tak be a legyőzött városba s nem volt ked-
vök sem beszélni, sein vigasztalódni. A nagyszivü,
kevély nemzet mélyen volt sebezve szerencsétlen-
ségük által; minden polgár sötét gyászt öltött, a
lovagok és tanácsnokok föltették aranygyűrűiket,
letépték tógáikról a bibor szegélyeket, melyek
állásuk disze valának s minden ünnepet és vigas-
ságot felfüggesztettek, miglen jobb idők állottak
be. De a büszko rómaiak semmit se mulasztottak
el, hogy bomocskolt becsületöket ujból tisztára
moshassák. A meztelenül és járom alatt megme-
nekült férfiakat visszaküldöttek s Apuliába ismét
nagy sereggel nyomultak be. A harmadik samnita
háboruban a haragos Róma hajthatatlan ellensége
örökre le volt igázva s 464-ben Kr. e. — kilencz
hadmenet után — a durva samnitesek utoljára füg-
gésben lövő szövetségeseivé lőnek ez óriási lép-
tekkel növekvő hatalomnak ott aTiberis hullámai
fölött kevélyen emelkedő hét halmu városban.

A most következő kapitulácziókat a hozzánk
közelebb eső korszakok hadi történetéből válogat-
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tuk össze s épen ezért bizonyára érdekesebbok is
lesznek, mint a rómaiaké. A mindjárt olősorolandó
esetokben a megaláztatások, meglehet, hogy talán
kisszerűbbeknek tünnek föl, de már ezek közelebb
állanak hozzánk, s a történeti adatok alkalmasab-
bakká teszik azokat az összehasonlításokra a je-
lenleg dühöngő népöldöklés gyászos emlékü kapi-
tuláczióval. Vogyünk föl például egy esetet az
angoloknak Észak-Amerikával folytatott harczai-
ból, melyek az Egyosült-Á'lamok önállóságát
megteremtették. Az angol tábornokok merevek,
hajthatatlanok voltak, a kik számba sem vevén a
yankee lövészeket, s nöm akarván vagy nöm tud-
ván elsajátítani a háborúzásnak ogy egészen u,
és idegen világban divatozó módját, hadsorgeike
uttalan vadonokba bonyolították bo és ezredeiké
oly helyeken állitották fől, hol azok lemészárol
tattak, a nélkül, hogy legalább a haldoklók bősz
szuállásának elégtétole számukra fennmaradhatod
volna. Burgoyne épen efféle fajtáju vezér volt
Megérkezett Quebockbe 7173 német és ango
katonával 1777-ben májusban. Ostromzár alá vé
vén Ticonderogát, egy hajóhidat vont a Hudsor
folyóra és a saratogai magaslatokon tábort ütött,
Itt csakhamar megtámadta őt Gates az amerika
tábornok, ki fölötte Stillvvater közelében kél
hadmüvelettel jelentékeny előnyöket vivott ki
Burgoyne egyszer csak azon vette magát észre
hogy alig van több 5000 emberénél, minden ta
karmány nélkül éhségtől pusztuló lovai s maj(
minden élelem nélkül elcsigázott katonái számára.
Indián szövetségesei elhigyták s Uj-Yorkból sem
küldhették számára semmit. Utoljára teljesen be
kerittetve s a magát kerekül vághatásnak minden
lehetőségétől megfosztatva, kénytelen volt a rá
szedett vezér 3500 emberével együtt a fegyver
lerakni. E győzelem adá a gyarmatbelieknek az
első valódi reményt mielőbbi végleges független
ségökhöz.

De nemcsak ez volt az angolok egyetlen ve
resége ama szerencsétlenül folytatott háboruban
1781-ben Cornwallis lord mög akarván boszuln
Tarleton tábornagynak Morgan tábornok által Í
cowpens-i csatában szenvedett kudarczát, kiüzt<
Morgant Északi-Karolinából és megverte Greeni
tábornokot Guilfordnál.Do azonközben a francziák
és angolok Virgínia ellen kezdettek működni
Ekkor Washington nyilt utat látván, azonnal fel-
IiagyottUj-York szándékolt ostromával s az ango
tábornok ellen nyomult. Cornwallist szerfölött
kényes helyzetben lepte megYorktownban a York
folyó partjain, a midőn emberei közül 700 épen
tulsó oldalon állott. Yorktownt azonnal körülzá-
rolta, ostromolni kezdette s két erődöt el is foglalt
Ekkor Cornwallis igen merész menekvési tervet
készitett magának, t. i. hogy egész gyalogságát
lóra ültetve utat vág a franczia ostromlókon ke-
resztül az átelleni partra s Marylandon, Pennsyl-
vanián és Jorsoy-n áttörve, Uj Yorknál az ango-
lokkal egyesül. De a terv nem sikerült és 1781-
ben okt. 19-én meg kellett magát adnia 7073 em-
berrel, összes hadi készletével s több hadihajóval
együtt.

Ha I. Napoleon hadjárataira térünk át, sok-
kal nasryobb mérvű kapitulácziókra fogunk ta-
lálni. Mert itt valóban ügyes játékossal van dol-
gunk, s ha nem volt is oly nagy a sakktábla, de a
sakkmatíok annál véletlenebbek, annál meglepőb-
bek és eredményeikbon annál megdöbbentőbbek
valának. Napoleon első olasz hadjárata(1796-ban)
si győzelmek szakadatlan fényes lánczolata volt.
Monte-Notte-tól Lodi-ig, Rovore-től Rivoli-ig,
Rivoli-tól Arcolo-ig a francziák mindent levertok
maguk előtt, s végül a kijátszott Wurmsert és
hadsergét beszorították Mantua falai közé. Az
osztrák őrségből 9000 ember csakhamar lázba
esett és elpusztult, s már majd minden lovat meg-
öltek és besóztak eleségnek. Ekkor Wurmser
hosszas és elszánt védelem után, mikor látta, hogy
fölmentésre hiába vár s csakis három napra való
olesége volt már, tisztességes és kedvező feltéte-
lek alatt megadta magát, a minek Napoleon már
csak azért is nagyon örült, mert sietett Voloncze
és Róma felé. Napoleon nem akart személyesen
jelen lenni, mikor a derék öreg katona átadta
kardját és 20,000 embere lerakta fegyvereit. E
hat hónapi ostrom alatt a németek, betegségek és
kicsapások folytán valami 27,000 embert veszi-
tettek.

Ulmnál 1805-ben még nagyobb diadalt ara-
tott Napoleon. A francziák Bajorországot akarták
visszafoglalni az osztrákoktól, kiket Mack vezérelt;
ez egy tyroli, dalmat és olasz hadsereg élén bát-
ran megállá a sarat ellenökben. Későbben Mack,
cserben hagyatván Ferdinánd főherczeg által,
hirtelen csak azon vette észre, hogy valami 30,000

emberével Ultnban be van kerítve. Hiába várt az
orosz segítségre vagy pedig Károly főherczegre,
hogy Massénat lerázzák nyakáról, ki őt egészen
körülzárolta. Miután reményeit véglegesen füstbe
menni látta, Mack 27,000 emberrel megadta magát.
Napoloon épen egy őrtűz mellett állott egy dom-
bocskán a Michaelsberg lábainál, mikor az osztrák
katonák végig léptettek a franczia lovasság és gya-
logság között. Az osztrákok, miként beszélik,
visszafojthatatlan dühvel dobálták el fegyvereiket.

Nemzetünk történetében is volt egy ilyen
gyászos emlékü fegyverletétel, melyet Görgei tá-
bornok vitt véghez 30 — 35,000 emberével 200,000-
nyi muszka sereg ellenében. De bárminő szomoru
kövotkezményei lettek is e végzetszerü csapásnak
hazánkra nézve, mi volt az és mi volt akár az ulmi
és mantuai kapituláczió is a jelen háboru óriási
mérvű fegyverlerakásaihoz képest, melyekben ogy
nagy nomzet, vagyis inkább egy tönkre jutott zsar-
nok hatalom áruló vezérei százozerenként játszód-
ják az ellenség kezére rászedett, elárult katonái-
kat ! Valóban a szegény franczia nemzetnek ugyan-
csak meg kell szenvednie a németektől ama nagy-
szerü diadalokért, melyeket a nagy Napoleon alatt
felettök oly gyakran kivivott. A régi mondás:
„Quid-quid delirant reges, plectuntur Acchivi",
(„a fejedelmek bolondságaiért a népeknek kell
megszenvedni") — itt is betelik! De hol van ebben
az igazság — ? Sámi Lajos.

Kirándulás Riimeliába.
il.

Átkelés a Halkánon.

Adrinápolyban és Filippopolban nagyon jól
teltek a napok, mert vagy a város nevezetességeit
látogattuk meg, vagy sétát tettünk a bazárokban
és boltokban, hol mindig akadt valami venni való.
Az adrinápolyi osztrák-magyar konzul Kamerlohr,
ugyszintén a filippopoli Hempfling igen szivesek
voltak irántunk, s minden kérdésre tájékozó vá-
laszt adtak.

E városokban szeroztük be a szükséges ágya-
kat, ágynemüket, asztalokat, konyhakészleteket,
stb. mivel török vendéglőkben mindezeknek nyoma
sincs; a Bécsből került készlotek, különösen a
gyenge készülékü összerakható és szétbontható
asztalok és székek már az eddigi használat alatt
is szétmentek.

De nem lehetett e helyeken soká időznünk, s
már aug. 11-kén Tatar-Bazardzsikba utaztunk.

E török és bolgár lakosságu, csinos kis vá-
rosban, de még inkább a pompásan épült görög

volna kezdenem számításomat, mórt az egész mo-
netbon ő volt a legeredetibb alak.

Hogy mi tulajdonkópen az a kav.ssz, arra
hosszu válaszszal kell felelnem. O kavaszaága
bizony nem más, mint egy czifra lovas, a ki fültül
bokáig fel van fegyverkezve s a menet előtt szo-
kott lovagolni, egyéb teendője sincs, és biztonság
tekintetóban annyit ér, mint ogy fületlen gomb,
ugyannyira, hogy minél inkább közeledtünk a
hegyekhez, annálinkább sopánkodott és rémitge-
tett a rablókkal. Privilégiuma az, hogy ő nyitja
meg a menetet, de alig hogy megindultunk, már
jobbra-balra csapkodott hosszu ostorával, és a ki
távolról som volt utunkban, arra is jónak találta
rácsapni egyet, hogy félre álljon.

Az ilyen tul előzékenység, tulajdonkép bar-
barismus, a mi ott fel som tünik, nekünk nem
tetszett, s a kavasz ő kelmét hátra küldöttük a
pakkos lovak után, hogy ügyeljen fel a podgyászra,
ne hogy valami elveszszen. Lehet képzelni bámu-
lását, midőn félreértett buzgalmáért ilyen meg-
aláztatás érte.

A postakocsisok egyike a mi menetünkhöz
szegődött, a másik a podgyászos lovakkal hátra-
maradt. Alig indultunk ki a kapun, a postakocsis
iszonyuan orditni kezd s különféle váriácziókban
hol rikitott, hol bőgött, s utoljára sipitássil vé-
gezte. Kérdezősködésünkre megtudtuk, hogy ez a
postakocsis jeladása, a mi nálunk a postakürt
szokott lenni, s ez az éktelen rikoltás egész a vá-
ros végéig tartott.

A mint a Maritza felett épült nagy fahidon
átlovagoltunk, rendes csapatunk szétoszlott, töb-
ben előre vágtattak s csakhamar eltüntek szemünk
elő!. Kovács kapitány nem tartott a vágtátokkal,
mert mint szenvedélyes vadász megpillantván a
Maritza vizében egy kócsagot, azt akarta elejteni,
a harmadik lövésre sikerült is.

Két órai gyors lovaglás után Sarambejbe
értünk, a hol ebédelni akartunk, ha valamit kap-
tunk volna. A falu végén egy csoport sátoros czi-
gány tanyázott s nagy meglcpetésemro oláhul
beszéltek. Megszólítottam közülök egynéhányat s
egyik még magyarul is beszélt egy kissé törede-
zetten. Bámulni kell valóban ezt a vándor népfajt,
mely ma itt, holnap ott; egy év előtt a magyar
alföldön, a jövő évben már Albánia vagy Macze-
dónia hegységeiben tanyáz.

A korcsma előtt, melyet csakhamar felismer-
tünk, egynehány bolgár tétlenül ácsorgott, s midőn
érkező karavánunkat megpillantották, olyan bá-
mész szemekkel néztek ránk, mintha soha sem
láttak volna emberi teremtményt. A néma, igény-
telen korcsma eiőtt tehát leszálló-ttunk lovainkról,
a szomszéd kávésnál kávét rendeltünk; de az,alig
fogyasztottunk el egypár csészét, kijelentette,vendéglőben, melyot eddigi utunkban páratlan O J ... o_ r , v

szépnek, és a mi Törökországban ritkaság, tiszta- | hogy nem szolgálhat többel, mert egéaz provigióját
nak találtunk, a konyha, a bor mind kielégitette fölemésztettük. Most a korcsmáros, illetőleg boltos
várakozásunkat, 8 mi jól éreztük volna itt ma- (bakkal) készletét vizsgáltuk, de bizony egy kis
gunkaj, ha másnap reggel nem kellett volna to- eczetes boron, szappan alaku és izü túrón, az

' eczetben megpirosodott ugorkán, paprikán és ra-
kenyeren kivül

vább utaznunk.
Elmentünk tehát a kaimmakámhoz, megmu-

tattuk neki útlevelünket és a magas porta fermán-
ját s készülődtünk a tovább utazásra.

Az előkészületek pedig abból állottak, hogy
a török postára(menzilchane) küldöttünk lovakért.
Szükségünk volt összesen 8 hátas és 8 teherhordó

többeknek közülünk voltak már saját lovaik.lóra;
A postalovak bérbe adása Törökországban ép oly
intézmény, mint nálunk a posta-kocsik. Egy
postaló ára egy órai utért 3 piaszter s bizonyos
számu ló után egy posta-kocsis számittatik, a ki-
nek lovát szintén díjazni kell. Az utazásokat egész
Törökországban majd mind postalovakon teszik,
obb helyütt azonban már posta-kocsik is vannak
i czélra, a hol tudniillik az utak megengedik.

Este későn két zaptieh (drabant) jött a laká-
unkra s ajánlkozott kísérőnek a Balkánon át,

mert az ut ott nagyon veszélyeztetve van bolgár
ablók által. Mi megköszöntük a kaimmakam
igyelmét és el nem fogadtuk a zaptiékar, magam
lem tudom mi okból; meglehet,hogy többen igen
aiztak számunkban és jó fegyvereinkben, mikkel
uindnyájan ugy el voltunk látva, hogy bizony
nnyi készülettel tán egy egész sereget is szétver-

lettünk volna.
Reggel korán már felrakodva állottak a lo-

ak, hátasainkat is nemsokára felnyergelték saját
yergeinkkel, mert a postalovakhoz nyereg nem
ár, hanem az az utas gondjára van bizva, s utnak
ndultunk a távolban sötétlő égig érő havasok felé.

A csapat állott négy mérnökből, két földiró-
ól, csekély személyemből, mint a társaság tormá-
sából, három dalmat inasból, két postakocsisból
s egy kavaszból.

Tulajdonképen az utolsón, a kavaszon kellett

gacsos fekete kenyerén kivül egyebet mit sem
kaptunk. Az éhség ehhez is hozzá ülni kényszerí-
tett, s a szegény lovak még ennyi és ilyen táplá-
lékban sem részesültek, mert takarmányt az egész
faluban sem kaphattunk.

Mig igy eltöltöttünk egy órát, megérkezett a»
podgyászos csapat is.

A kavasz már mosolyogva le akart szállni
lováról, midőn a kávéházat megpillantotta, de
részint a kávés leverő válasza, hogy nincs kávé,
részint a feltörő karaván megfosztották a szegény
törököt egyetlen élvezetétől s bosszúsan rángatta
üstökös bajuszát.

A bakkal (kalmár) figyelmeztetett, hogy a
menőt ne váljon el egymistól, mert egy félóra
mulva a Balkánb'i érünk, s ott legjobb, ha mind
egy tömegben maradunk; a félórányira fekvő őr-
házból pedig vegyünk mellénk egy fegyveres
zaptieht (drabantot), a ki a Balkánon átkalauzoljon.

Megfogadtuk a bolgár tanácsát s szépen egy-
más mellett lovagoltunk.

Menetközben mellém szegődik
keservesen panaszkodik, hogy őt az
értik, s egyátalán nem tudják, mi a
valami nincs rendén, őt veszik elő,
kellő időben nincsenek felnyergeive,

i kavasz és
urak félre-
kavasz. Ha
ha a lovak
megkorbá-

csolják, mindig szidják, verik, sőt a menetközben
még a podgyászos lovak mellé rendelik. Más em-
berek nem igy bánnak a kavaszszal. „Kavasz
csodzsum"-nak („fiam kavasz") nevezik, ha indulni
akarnak, azt mondják: ,,Kavasz csodzsum bin!"
(,,Fiam kavasz ülj fel!"), ha az állomáson megálla-
nak, azt mondják:,,Kavasz csodzsum in!" („Szállj
le!"), s akkor ur. urakkal kávézik és kinyugoszsza
az ut fáradalmait. ^
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Kért, hogy világositsam fel ezekről a mérnök
arakat. Szivesen megteszem, gondolám, de tudom,
hogy nem lesz köszönet benne, s csakugyan egy
pár nap mulva el is bocsátottuk az ingyenélő
czifra lovast, a ki a helyett, hogy hasznunkra lett
volna, mindig utunkban állt, s azt kivánta volna,
hogy mi szolgáljuk őt. (Vége követk.)

Bécsi levél.
£ (A Habsburgok sírboltja. Mag)-ar halottak szent István

templomiban.)

November 2. 1870.

Halottak napja az idén Bécsben is, mint tán
mindenütt, esős, komor volt. Engem azonban, ki-
nek a bécsi temetőkben felkeresendő halottam
nincs, még sem tartott vissza a rosz idő, hogy e
nap szabadalmát föl ne használjam. Meglátogattam
t. i. az évenként ez egy napon nyitva levő Habs-
burg-sirboltot.

A kapuczinusok temploma mind kívülről,
mind belülről keveset mutat, de van egy kiváló
nevezetessége: a kripta. Ki ne ismerné ennok
szellemlakóit, és ki no tudná azt, hogy itt van a
Habsburg család temetkezési helye?! Ez
alig nehány négyszögölnyi földalatti üreg zárja
102 Habsburg koporsóját, melyekről a közelebbi
három század története — úgy hazánkra, mint
majdnem egész Európára nézve — leolvasható.
A hatalmas római-német császárok és azok utódai
aluszszák itt ép oly mély álmukat, mint az a sze-
gény landsknecht, ki a biborpalást dicsőségeért

S miután levelem halottakról szól: érdekes-
nek tartom magyar történelmi szempontból előso-
rolni záradékul azon egyének neveit, a kik Szent-
István-templomában nyugosznak és Magyarorszá-
got valami tekintetben érdeklik. Erre nézve meg
kell jegyeznem, hogy a középkori építészet e re-
meke ugy belül, mint kivül rakva van emléktáb-
lákkal, de a 219 síremlék közül a legszélesebbre
kiterjedő számitásnál fogva is csak 19-et vohetünk
magyar szempontból tekintetbe, s ezok a követ-
kezők :

1. Kiesei Menyhért bibornok, a kinek neve
eléggé ismeretes mind köz-, mint egyháztörténe-
tünkből.

2. Kollonitsch Zsigmond bibornok, előbb osz-
tergomi kanonok és váczi püspök.

3. Noihhofft Leo győri zászlótartó f 1566.
4. Nagymányai Koller József csász, tanácsos

f 1745., és neje sz. Aranyosmaróthi Palusca Ju-
liánná f 1759.

5. Faber János bécsi püspök, ki Dévay Biró
Mátyás magyar reformátorral vitatkozott s utóbbit
fogságba vettette.

(i. Cuspinian János történész f 1529. Eólunk
többizben irt s Mátyás könyvtárának egy részét
Bécsbe vitte.

7. Savoyai Eugen.
8. Berthold Jakab, „Freiherr von Unga-

rischitz" (Magyar-Lövő?) f 1641.
9. Báró Welsi Lénárt (Leonh. Freyherr von

Wels) „oberster Feldhauptmann in Ungarn und
Niederöstorreich" f 1545.

10. Albert von Aegydi (Egyedi?) f 1723.
11. Oberbrucki Oberbruckher János „Vicege-

vérzett ol és jeltelen sirban várja a biblia utolsó ' neral-kapitain in Ungarn" t 1513.
itéletének trombita-szavát!

A ki valaha megnézett egy királyi
sírboltot: annak bizonyosan önkényte-
lenül eszébe jutott, hogy a halál a
legnagyobb demokrata. Előtte nincs
magas polcz, tekintély, hatalom, fény :
egyaránt kinyujtja kezét a „világbiró
Sándorok" és a földön fetrengő, ron-
gyokbaburkolt koldus gyermekek után.
S az egyenlőség ez elvét oly kérlelhetet-
lenül alkalmazza, itéletét oly szigoruan
hajtja végre, hogy sem a tudomány,
sem a nepotizmus nem képes engeszte-
lőleg hatni reá. Szigoru mint a —
halál !

E gondolat ébredt fel bennem is,
midőn a szűk lejárat 10—12 lépcsője
után a koporsók közé léptem. És meg-
vallom, hogy e gondolat emberi önzé-
semre hizelgőleg és önérzetemre eme-
lőlog hatott, a mi nem is lehetett más-
kép. E perczben éreztem először köz-
vetlen közolről, hogy mindnyájan
egyenlők vagyunk, a hogy csak a ma-
gunk alkotta válaszfal különböztet meg
bennünket ogymástól

De a sírboltban vagyunk, hol a nagy rézko-
porsók mellől hosszu viaszgyortyák űzik el a föld-
alatti épitmény homályát. De vajjon elűzhetik-e a
történelemnek ott lebegő szellemét is, mely ép oly
következetesen dolgozik, mint a halál, s igaz mér-
ték szerint kárhoztatja a roszat, méltányolja a jót?

Ha magyar ember lépi át ez épület küszöbét:
bizonyosan tünödve áll meg minden egyes koporsó
eiőtt. Hazájának háromszázados története vonul
el lelke előtt; a rég pihenő holtak életre kelnek s
elmondják viselt dolgaikat, a mik a fényes pontok
mellett sok véroset is tüntetnek föl, de ha hidegen
hagyta I. Leopold, III. Károly, Maria Terézia,
ha nem vette észre IL József lángelméjének ra-
gyogásét: szánalomérzetnek kell elfognia szivét,
midőn az utolsó, 102-dik Habsburg rámutat sír-
feliratára, melyen a czimek mellett cz olvasható:
„DiraetCruentaNoce Queretari XIX Juniil867.
Fidem Avitam Religiosissime Confessus Heroica
cum Virtute interiit." Szegény Miksa! Ott hagyta
Miramaret, hogy feltalálja — Queretarot!

Áthaladtunk a sírbolton, mely kilencz ma-
gyar királyt is — IL Józsefet nem számítva —
őriz keblében. Ott fekszik még I. Ferencz császár,
Maria Torézia férje; Sándor Leopold, azemléko-

A villanydelejes világító készülék alkalmazása a tengeren.

12. Der Edl vnd Vesto Jüngling Ladisla
Peziz von Kamoraw (Komárom?) 1586.

13. Carl Bigsalz zu Ascholding K. K. M.
gewoster Dienstmann zu Komorra f 1575.

14. Celtes Protucius f 1508.
15. Metzkher (Meczger) János könyvárus f

1546. Nehány magyar munkát adott ki saját
költségén.

16. Rapolti Antal + 1554. (Kérdés: váljon
magyar volt-o?)

17. Kremmer Farkas cs. tanácsos és adószedő
Magyarországon f 1564.

18. Hartitsch Dietrich (Hauptmann der Stadt
und Spanschaft Oedonburg) három leánya: Anna-
Mária, Polexina és Margit.

19. Maria Kamilla, Veterani, Erdély katonai
kormányzójának egyetlen loánya f 1721. R. L.

A villanydelejes világító - készülék a
franczia hajóhadnál.

A háboru, kivált olyankor, midőn az élet-
halál harcz végerőfeszitésro ösztönzi az embert,
— többnemü nagyfontosságu találmányoknak lett

zetes magyar nádor s IL Napoleon, a reichstadti ; már szülőanyjává. A természettudományok sok
herczeg, kit — sírfelirata ezorint — ,,tristissima I vívmányukat köszönik a mult 1790-diki franczia
mors rapuit In suburbano Augustorum ad pulch- I forradalomnak, s bár a mostani háboru, ha csak
rum fontem prope Vindobonam 22. júl. 1832." még ezután nöm fajul el oly küzdelemmé, mint

Még csak annyit kell megérintenem, hogy a ' mult századbeli társa volt, nem mutat ugyan fel
kapuczinueoknál nem az egész testek feküsznek, valami nagy vívmányokat e téren még eddig,
Belrészeik (viscera) a Szt-István-templomban a j — mert csak a léghajó-kérdés megoldásához sem
herczegi sírbolt rézvázáiban, sziveik pedig az birtak egy lépéssel sem közeledni, jóllehet azt
augusztinusok udvari templomának Loretto- kápol- I jelenlegi tökéletlen állapotában használják, —
nájában ozüst edényekben őriztetnek. azonban egyes apró alkalmazásával a rég ismert

elveknek kétségkivül járultak a haladás törté-
nelméhez.

Ilynemü gyümölcse a háborunak a villany-
delejes világító készülékek alkalmazása a franczia
hadihajókon. Ez tulaj-
donképen egy régi Clar-
ke-féle villanygép a Van
Malderen rendszerében
összeállitva, a melynek
leglényegesebb részét

hazánkban is többen lát-
hatták ő Felségének a mos-
tani magyar királynak
1853—7táján tett kőrút-
jai alkalmával,midőn né-
mely városi előljárósá-
gok, hogy bebizonyítsak
ő Felségo előtt mily bol-
dog, sőt hatalmas nép
kelt ki a Hnynau-féle vér-
fördőből, nem elégelték
meg ragyogó diadalkapu-
kat emelni, hanem elő-
akarták varázsolni a hol-
dat is, hogy hamis fénye
szorítsa ki helyéből a sö-
tét éjszakát.

íly utánzó't napot,
vagyis holdat láthattak
ekkor a loyalis polgárok
Debreczenben, Miskol-
ezon, s több holyekon is.

Az egész készülék k'ít vagy több egymásfölé
helyozett fényes réz-üstből áll, melyeknek gyú-
pontjában két csaphoz megerősitve két darab ki-

hegyezett tiszta szénbotocska van, a
melyekhez aztán valami villanytelep-
ből sodronyon át a két különnemü
villany folyamot oda vezetik, s a mely,
midőn a széncsapokon át egymással
egyesülhetne, a légköri villanyos kitö-
réseknél ismeretes szikrákat adja, de
a mely itt a szénhegyoket is izzásba
hozván, ez által a villanyszikrák kü-
lönben is vakitó fénye még erősebbé és
tartósabbá lesz. — Ha aztán e fény egy
üst alaku fényes réztükör gyúpontjá-
ban felfogatva, valamely tárgy felé
irányoztatik, annyira megvilágítja azt
igen nagy távolban is, mintha valóban
a napfénynél szemléltetnék.

Ilynemü,csakhogy kissé komplikál-
tabb, azon világító készülék is (1. ki-
sebbik rajzunkat), mely jelenleg a fran-
czia hadihajókon alkalmazva, oly jó
szolgálatot tesz, mivel tiszta fénybe ál-
litva az ellenfél hajóját, arra biztosan
irányozhatni a lövegeket, mig ők maguk
az a fényforrás mögött az éj sötétében
telje on kivehetetlenek maradnak.

E g y v e l e g .
© (Libatenyésztés Elzászban.) Mintha a

nagy Németországban nem volna elég liba, most
ogy német lap azért fuj örömriadót, hogy Elzász
meghódítása, illetőleg visszacsatolása után libák-
ban is jóval gazdagabb lesz. Maga Strassburg
városa 30,000 libát állitott ki évenként a piaczra.
A télen át henyélő földmívest nője a libatenyész-
tésből tartja ki. Ha valamelyik szegény nő egy
pár száz frank tőkéhez juthat, rögtön kis libákat
szerez, s találkoznak olyanok is, kik mesterségesen
hizlalják, hogy óriási májat termelhessenek. A
vendéglősök rendszeres szerződésre lépnek a liba-
kofákkal. — Strassburgból kerülnek ki a hires
libamáj-pástétomok, mi körülbelől három millió
frank forgalmat idéz elő e városban. Sok faluban
mint fehér felhő fedi a libanyáj a közeli mezőt.
Megjegyzendő, hogy e libák is porosz-ellenesek,
mert nagy gágogással fogadták a közelgőket, s
nem egy előőrs volt arra kényszerítve, hogy a
tudta nélküli kémnek nyakát kitekerje.

** (A földkerekség valamennyi vasutjainak)
hossza 26,330 geografiai mfld. Ebből esik Európára
13,238, Amerikára 11,826, Ázsiára 970, Afrikára
175, Ausztráliára 118 mérföld. 1867 óta mind az öt
világrészben 5150 mérföldnyi vasutakat épitottek.

** (Ausztria városainak lakossága) az utolsó
népszámlálás eredménye szerint következő: Bécs-
ben 607 ozer lélek van, Prágában 157, Lemberg-
ben 87, Gráczban 81, Brünnben 73, Triesztben
70, Czernovitzben 33, Linzben 30, Laibac hban
22, Zárában 33, Salzburgban 20, Troppauban 16,
Innsbruckban 16, Klagenfurtban 15 ezer.
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Irodalom és művészet.
— (Pákh Albert „Humoros Életképei"-nek)

gyüjteménye egy 20 ivre torjedő kötetben, a Kis-
faludy-társaság kiadásában már teljesen elkészült
s nemsokára szét fog küldetni a társaság pártolói-
nak, valamint azután könyvkereskedésbe is lesz
bocsátva. Élőbeszéd gyanánt Gyulai akadémiai
emlékbeszédo áll előtte, mely lapunk közelebbi
számában jelent meg. A kötet összesen tiz élet-
képet tartalmaz, u. m.: „Egy este a debreczeni
szinházban" (1844.), „Egy nap egy instructor
életéből", „Utazás Debreczenben", „Egy városi
irnok szerelme", „A sipládás fia és a sipládás fiá-
nak az apja", „Fiatal óriás", „A honszerelmesek
vagyis: Ignácz és Konstanczia", „Magyar dolgok
külföldön", „Spectabilis tanulmányok", „Hunyadi
János". — Egyiket, az „Egy városi irnok szerelme"
cziműt olvasóink mai számunkban veszik, mutat-
ványul a zamatos olvasmányból.

— („Nemere") lesz czime egy Brassóban,
Erdély délkeleti szélén, január l-jétől hetenként
kétszer megjelenendő lapnak; kiadó-szerkesztője
Kenyeres Adolf, főmunkatársa Kéthi Lajos tan-
felügyelő s egykor lapunk belmunkatársa. Erre
felé kövesen fogják tudni, mit jelent a „Nemere"
szó? Csik- és Háromszék összeszögollő sarkán egy
havas bérez, melyről Háromszék sikján végig
Süvölt a nyáron is hüvös, télen borzasztóan í'agy-
laló, embernek és állatnak kivált hófuvattal halá-
losan veszélyes szél, melyet a hegyről, honnan
ered, szintén Nemerének hínak. Reméljük, a lap,
mely e nevet viseli, nem lesz oly éles és metsző,
ha szintoly fris és mozgékony is. A lap egyébiránt
politikai, közgazdászati és társadalmi lesz; a po-
litikában azonban nem akart párt-állást foglalni,
csak a nemzeti irányt és érdekeket fogja képvi-
selni, kényes pontján, hol annyi ellenséges elem
érintkezik. Képviselni fogja a helyi s vidéki ér-
dekeket, jelesen a székelység- s Brassó vidékéét.
Előfizetési ára egész évre 6 frt, félévre 3 frt. El-
terjedést s hosszu életet óhajtunk neki!

** (A „Magyarország és a nagyvilág") szer-
kesztője Vértessy Arnold, valamint a lap főmun-
katársai Áldor Imre és Csuka ssy József a leg-
utóbbi számmal megváltak e laptól. Vértessy
,,Országvilág" czimmel uj képes lapot indit, a
„Magyarország és a nagyvilág" szerkesztését
pedig Ágai Adolf, a „Borszemjankó" szerkesztője
veszi át.

** (A magyar korona országainak) helyiségi,
ország- és vas-uti t/rképe jelent meg Hoffmann
és Molnár (Eggenberger-féle) köny vkereskedésben.
A térkép 24' hosszu és 18' magas, s igy elég ter-
jedelmes a közönséges használatra Nagy előnye
mások felett, hogy a megyéknek nemcsak határai
vannak színesen megjelölve, hanem minden megye
egész területe különböző szinre festve, s igy egy-
mástól világosan és első tekintetre megkülönböz-
tető. A mellett oly sok hely van föltéve, a mennyi
csak a világosság hátránya nélkül lehet; pontos
rajz és csinosság is előnyösen különböztetik meg.
Ára, sima lapon 1 fr., könyvalakba összehajtva,
diszes előlappal s hátlapján a legutóbbi népszám-
lálás eredményét feltüntető statisztikai táblázattal
ellátva 1 frt 20 kr. Ajánljuk községek, iskolák és
magánosok, s átalában olvasóink figyelmébe.

•* (Ráth Mór kiadásában) megjelent: „A
magyar állam földirata. A legujabb népszámlálási
adatokat bevezetve, és az átalános földirati előis-
meretekkel bővítve, irta Visontay János, főgym-
násiumi igazgató." Hetedik kiadás. Ára 80 kr.

** (Jókai regényei külföldön.) A „Hon" közli
Jókai Mór azon műveinek sorozatát, melyek ez
ideig idegen nyelvekon ÍB megjelentek: „Egy ma
gyár Nábob" megjelent angol, franczia, orosz és
német nyelven: a „Csataképek" angol, franczia
és német nyelven. Angolul megjelent ezenkivül
több novella „Hungarien Sketches" czimmel, az
„Uj földesur" (The news landlord) ea „Baceo Ta-
más;" olasz nyelven megjelent a„Lathatlanseb; '
román nyelven a „Janicsárok végnapjai" és az
Aktiári fogoly"; szerb nyelven a „Bojár leány";
horvát nyelven „Halil patrona." Némot nyelven
megjelentek: „Török világ Magyarországon", „A
fejér rózsa", „Kárpáthy Zoltán," „A régi jó táb-
labírák", „Dekameron," „Szegény gazdagok", .,Az
uj földesur," „Politikai divatok," „A szerelem
bolondjai," „A kőszivü ember fiai," „Fekete gye-
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mántok," és több novella folyóiratokban. A német
nyelven megjelent müvek száma 52 kötetre megy.

— („Közönyt közönynyel") Moreto vigjátéka,
Győry Vilmos műfordításában, nov.l4-én került elő-
ször szinre. Valódi vívmány a nemzeti szinház mű-
sorában, mert bár Donna Diana név alatt hajdan
megfordult színpadunkon, de csak német átdolgo-
zás után, s azóta is már század-negyed tolt el s
más nemzedék játsza és nézi a kerepesi-uti szinház
darabjait. Győry az eredoti spanyolból forditotta
e valódi költői müvet, s nemcsak a színpadot, ha-
nem az irodalmat ia becses ajándékkal gazdagította
bonne. Moreto darabja a mily lélektanilag igaz,
ép oly költői s ép oly drámai is. Előadásáról
fájdalom nem szólhatunk szintoly elismeréssel, a
mily magasztalással a darabról és fordításáról.
A mi színészeink a magasb stylü, shakespeare-i,
moliére-i, s tegyük hozzá; moretó-i darabokat is
ugy adják mint a felületesb franczia újdonságo-
kat: elevenséggel, de kevesebb költészettel és
finomsággal, mint e fenkölt műveket megilletné.
A darab megérdemli, hogy egy más alkalommal
tüzetesebben ismertessük magát is, előadását is.
Óhajtjuk hogy állandó legyen a műsoron; mert
ily darabokban kedvet találni: közönségünk mi-
velt ízléséről tanúskodnék.

** (Tóth Kálmán vigjátékát) „A nők az al-
kotmányban" a héten fogadta el a drámabiráló
bizottság. E vigjáték legujabb politikai és társa-
dalmi életünkből van meritve. A felvonások
külön czimei is erre mutatnak: I-ső felv. „Kor-
teskedés kávé mellett" ; 2-ik felv. „A követvá-
lasztás után"; 3 felv. „Várják a minisztereket."

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tud. akadémia) nyelv- és szép-

tudományi osztályának hétfői ülésén Szász Károly
olvasta föl Finály értekezését a „hason értelmü
szókról." A második bejelentett értekezés, a
Toldy Ferenczé, értekezőnek gyöngélkedése miatt
elmaradt.

** (Az ősz-utezai tornacsarnokot,) melyet oly
gyorsan hozott létro a buzgalom, decz. 4-dikén
avatják föl ünnepélyesen, moly alkalomra vidék-
ről is sok vendéget várnak. Az ünnepély napján
reggeli 8—9 órakor a tűzoltó-test (városiak és
önkénytesek) nagy gyakorlatot fognak tartani az
épületben, saját zenekaruk játéka mellett. A csar-
nokban pedig l l órakor gyűlnek össze, s az egy-
leti elnök megnyitó beszéde után kezdődnek az
elemi tanodák és gymnáziumi növendékok szabad
gyakorlatai, majd pedig az egyleti tagok csapat-
gyakorlatai, szabad-tornázása a nyújtón, s végül
csoportok. Délután 3 órakor közebédet, este 9-kor
bált tartanak. Másnap pedig a tűzoltó- és torna-
egyletek képviselői külön-külön értekezletre fog-
nak ősszegyülni.

** (A pesti tüzoltók) intézményo egyro szi-
lárdul és terjeszkedik. Már 36 fizetéses s egy
frt napidijat húzó, és 1100—1200 önkénytes tüz-
oltó van; ruhát és oltó szereket ingyen kapnak.
Lovuk huszonnégy van. Órtanyájuk a plébánia
téron meglehetősen be van rendezve, melynek
homlokzatán a tüzoltóknak e jelmondata van ve-
res mozőbe arany betükkel bevésve:

„Ha dul a bősz elem, o hármat ne feledd:
Erős akarat, bátor sziv, testvéri szeretet!
S jutalmad az legyen: Betöltéd tisztedet!"

Egyház és iskola.
** (A H.-M.-Vásárhelyen felállítandó felsőbb

népiskola) s gazdasági tanintézet ügyében a város
és kormány közt megköttetett a szerződés. A vá-
ros 150 hold földet ad e czélra és saját költségén
épiti fel az iskolákat. A gazdasági épületek felál-
lítására szükségelt pénzt a kormány fogja a város-
nak kölcsönözni 32 évi 7%-al törlesztésre^ egy-
szersmind megígérte a közoktatásügyi miniszter,
hogy a felsőbb népiskola mára jövő év őszén meg-
nyittatik.

•• (A hajózási téli iskola) 1870/1. évi tanfo-
lyama decz. 12-én nyittatik meg, s a beiratás és
az ezzel járó vizsgatétel a megelőző napokon, u. m.
decz. 10. és 11-én a pesti kereskedelmi akadé-
mia épületébon (Pest, váczi-ut) d. u. 5—7 óra
közt vétetik föl.

** (Tanárok kinevezése.) A közoktatási mi_
niszter a bajai állami tanitó-képezdéhez Margalic
Edét a vidéki szláv nyelv s irodalom rendes taná-
rává , Mihalovits Jánost ugyanoda segédtanárrá,
Állaga Gézát ének- és zenetanárrá, Kovácsics Je-
nőt irás- és rajztanárrá, ugyanott a gyakorló-iskola
tanítójává Bocskay Kristófot, mindeniket ideigle-
nos^inőségben nevezto ki; a nagyszebeni állam-
gymnásiumhoz pedig Andrássy Károlyt rendes
tanárrá.

Mi njság?
— (Molnár Aladár) lelkes fölhívását a „Sze-

retet-házak" ügyében a „Politikai Újdonságok"
legutóbbi számában, mennyiben terünk engedte,
kivonatban közöltük. Az emborbaráti eszmére és
nemes czélra külön is felhivjuk a „Vasárnapi
Ujság" olvasói figyelmét, azon megjegyzéssel,
hogy jótékony adományokat szerkesztőségünk is
szivosen elfogad. A derék kezdeményező igéretét
birjuk, hogy egypár hasonczélu külföldi intézet
rajzát és leirását lapunkban fogja közölni.

** (A b.-füredi „szeretet-házra") a legelső
adakozó volt: képviselőházunk elnöke, Somssich
Pál, ki e czélra lelkes sorokban egy szelvényeivel
együtt 1871. január 1-én leteendő ötszáz forintos
szőlőváltsági zálog-levelet ajánlott fel Molnár
Aladárnak.

** (Hollán Ernő), mint az „U. Ll." jelenti,
nov. 15-kén elfoglalta hivatalát a honvédelmi mi-
niszteriumban mint államtitkár.

** (A visegrádi romok) fölépittetése ügyében
b. Eötvös fölhívta az akadémia régészeti bizottsá-
gát, hogy szakértőket küldjön ki a hely színére, s
előterjesztését az újítási költségekkel adja be a
kormányhoz. E munkálat szerint fognak a közok-
tatási és pénzügyminisztériumok eljárni.

** (Az öreg Eszterházy herczegnek) szokása
volt, hogy képtárának kedvencz darabjait fölváltva
kifüggesztette szobájában. Halálakor nyolcz darab
volt szobáiban, azokat elfeledték visszaszállítani a
képtárba, melyet a herczeg a nemzetnek hagyo-
mányozott. E nyolcz kép most bécsi műáruaoknál
eladásra van kitéve: áruk összesen 68,000 frt. —
A „P. Lloyd"-ban gr. Zichy Edmund meleg sza-
vakkal ajánlja a kormánynak e képek mielőbbi
megvételét a szintén okvetlen megveendő képtár
kiegészitésére. Legalább mienk legyen e kincses
gyüjtemény, ha nem is az öreg Eszterházy inten-
cziója szerint: ingyen.

** (Terv.) Képviselők és gazdag polgárok
körében az a terv van, hogy nép- és dalszínházat
hozzanak létre Pesten. Száz tag állna össze, mind-
egyik azonnal ötezer forintot fizetve be alapul. E
száz tag ugyanannyi páholyt kapna tiz évre, s
ezzel ez alap le volna törlesztve.

** (Az 1869—70-ki katonakötelezettek felül-
vizsgálatánál) nevezetes esetek fordultak elő. A
bizottság, mely egész szigorral jár el dolgában,
egyre-másra katonaképesoknek nyilvánitja az ok
nélkül fölmentett erős fiatal embereket. Egy szol-
gabirói hivatalnál az a különös eset fordult elő,
hogy az az irnok, ki a bizottság könyvét vezette,
„ismeretlen tartózkodásu"-nak volt bejegyezve.

*• (Brassóban) bizottmány alakult oly czél-
ból, hogy a korán elhunyt jeles tehetségü költő
Zajzoni Rab István sirja fölé a brassói temetőben
emiékot emeljen. A szives adományok Kenyeres
Adolf ur emlékügyi pénztárnokhoz Brassóba, —
vagy pedig Pestre Trauschonfels Emil urhoz
(Pest fa-tér 3. szám) küldendők.

** (Zsitvay Jozsef,) országgyülési képviselő,
mint az ,,Ellenőr"-nek irják, Nyerges-Újfaluban
szőlőjéből harmadmagával ment hazafelé, midőn
az utczán ogy lovas katona nagyszerü tréfára
készül, nekik ereszti lovát, hogy rajtuk átugras-
son. Az ugrás nem is maradt el, de a ló ugy mellbe
rúgta Zsitvayt, hogy eszméletlenül vitték haza s
most is haldokló állapotban van.

** (Leleményes büntetés.) Egy bácsmegyei
oszolgabiró ugy tapasztalta, hogy a mióta a botot

nem szabad használni, mint fegyelmi eszközt, járá-
sában nagyon elhatalmasodtak a verekedések. Az-
előtt, ha a verekedőket mogcsapatta, egy kis ideig
használt nekik, most pedig habecsukatja őket, azt
fel sem veszik. Mit gondolt hát ki, hogy a törvényt
és humanitást meg ne sértse, s mégis rettentő pél- '
dát szolgáltasson a népnek? Mikor verekedőket
visznek eléje, borbélyt hivat, lenyiratja a hajukat,



leborotváltatja a bajuszukat, s azzal utnak ereszti
őket. És ez használ. A hol ilyen rettentően meg-
nyirt, megborotvált példa kerül haza, ott nem
verekosznok többet.

#% (Frankfurti virstli.) Pest városát még
nem is czernirozza a muszka, 8 ime máris Metz és
Páris sorsára jutott! A terézvárosi alkapitányság-
nak bizalmas uton bejelentetett, hogy bizonyos
Kuncz nevü egyén a külső-aradi utczában lévő
bekeritetlen Andráesy-féle telken egy lónak a
csontvázát ásta el. Vizsgálat indíttatván, kisült,
hogy ugyan e lónak husa egy műhelyét pinczehelyi-
ségben tartó Stiegler nevü kolbász-készitőhez ke-
rült, ki azt kolbásztöltelékül felhasználta, s e czélra
már több izben egy Ujpesten lakó Egger nevü
virstlistől is vásárolt lóhust. Miután pedig a lóhus
felhasználása csak orvosrendőri szemle után s en-
gedély mellett s csak is azon esetben történhetik,
ha az állat erőszakos halállal mulik ki, özek a jó
urak pedig a különféle bajokban természetes ha-
lállal elpatkolt gebék húsát adták el virstliképébon
a szatócsok és korcsmárosoknak , mind a hármu
kat becsipték. — E nevezetes alkalomból a „Hon"
Deáknak egy adomáját közli. Az öreg ur köztudo-
más ezerint nyáron igen szereti a városligetet.
Nem különben a mágnás urfiak is, kik jött lóhalá-
lában kucsiroznak a rondó körül. Egy szép nyári
napon egy ily nagyuri kocsi szörnyü sebességgel
rohant, more patrio, nem tekintve se jobbra, se
balra, sem előre, s neki hajtatott egy ott ácsorgó
kis fiunak. Bizonyosan összetiporja az ijedtében
mozdulni se tudó fiut, ha abban a pillanatban
meg nem ragadja valaki 8 el nem rántja a lovak
elől. Az a valaki Deák Ferencz volt. Kevés-
sel azután bekoczogtat hozzá egy szegényes
külsejü ember s igy szól hozzá: „Uram ! ön
megmentette gyermekemet. A szolgálat, mit ne-
kem tett, sokkal nagyobb, magam pedig sokkal
szegényebb vagyok, semhogy meghálálhatnám.
Hanem hála fejében egy jó tanácscsal szolgálok
önnek." — „Mi lehet az?" kérdé az öreg ur mo-
solyogva. — ,,En uram, virstlis vagyok s azt taná-
csolom önnok, hogy nyáron ne egyék virstüt."

** (Egy „extrawurstot") kapott a „Hon"
Berlinből; egy példánya ez azon borsó-hurkáknak
(Erbsen-Wurst) a milyennel a porosz hadsereg
dláttatik. Hüvelye papírból van, és az megtöltve
borsódarával, mely között magyarországi szalonna-
darabok szerepelnek. Egyébiránt Pesten is árulják
a z8Íbárus-utczában. Azt mondják, hogy a ki ezzel
él, egy hét alatt halálra megunja oz eledelt; a mit
egyszeri mogkóstolás után is könnyen el lehot hinni.

** (Rhinoceros és érdemrend.) Xántus János
ázsai utjából hazatérve, most Győrött időz. Log-
utóbbi küldeménye egy rhinoceros, még nem ér-
kezett meg. Xántus ezt Jávába ejtette el post
varios casus és post discrimina rerum. Jávában
ugyanis a vadászati törvényeket a felség magya-
rázza s ez sehogy som akarta megengedni, hogy
X. vadászatot rendezzen, mig ez nemigérte meg,
hogy a magyar király majd érdemrendet küld
neki. Ekkor aztán nemcsak megengedte, hanem
nagy tömeg hajtókat is rendelt ki, a kik felesé-
geikkel, gyermekeikkel, sípokkal és má« egyéb
lármás szerszámokkal jelentek meg, éktelen zsi-
vaj közt űzve a vadat. Igy jutott Xántus rhinoce-
roshoz. Most már eztán Festeticsen a sor előállni
azzal a medáliával.

** (A somogy-megyei országos kórház) főor-
vosi állomását, nyilvános pályázat utján dr. Szi-
gethy Gy. János nyerte el, kit a fővárosban is
előnyösen ismernek, miután pár évvel ezelőtt a
Sz.-Rochusról nevezett pest városi kórházban
mint másodorvos működött. Jeles képzettségénél
s azóta is gyarapítóit orvosi gyakorlatánál fogva,
e választáshoz Somogy megyének csak szerencsét
kivánhatunk.

** (Lézsai Dániel szászvárostzéki főorvos)
negyven évi érdemes működésének méltánylásául
kir. tanácsosi czimet nyert.

** (A francziaországi harcztérről) a loire-i
hadsereg nov. 9-ki győzelme óta kevés hir érke-
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zett; franczia tudósitások szerint Kératry 90,000
főre menő bretegnei hadsereggel Bourbaki 20,000
emberrel csatlakozik a loire-i hadsereghez, Tro-
chu kitörésre készül, —mig német lapok azt jelen-
tik hogy Frigyes Károly hg. gyors menetekben a
Loir felé siet, 8 az uj franczia hadsergek tönkre-
tételét rövid időn várják. — Spanyolország végre
fogott királyt magának. A kortesben nov. 16-án
az aostai herczeg 191 szavazattal spanyol királylyá
választatott, mig a köztársaságra ugyanakkor csak
67 szavazat adatott be, Montpensierra 27, Esparta-
rora 8, Alfonsra 2, Montpensier fiára 1, üresen 19. —
Keleten mindinkább borul a láthatár. Angol la-
pok jelentik, hogy az orosz csapatok Bessarábiában
összevonatnak, Lengyelországban a szabadságolt
katonák már is behivattak; 60 orosz pánczól-ágyu-
hajó készen áll a Fekete-tenger mellett. A szent-
pétervári hivatalos lap egy czári kéziratot tesz
közzé, a mely a hadügyminisztert megbízza, hogy
törvényjavaslatot dolgozzon ki, egy tartalék-had-
sereg képzéséről s a katonai kötelezettség némi
megszorítások mellett minden állásuak közt való
kiterjesztéséről.

**(Egy párisi szabadkőmüves páholy) Vilmos
porosz királyt és a porosz koronaherczegot mint
szabadkőműveseket esküszegésért vád alá helyezte.
A Rappel, Hugó V. lapja, ezen tényt olvasói
tudomására hozván, ezt irja: „Vilmos testvér tör-
vényen kivül áll." Csak azt kellene még megtudni,
vajjon a szabadkőművesek itélete mikép fog vég-
rehajtatni. Egy szabadkőműves ki előtt az ily
itélet jelentősége iránt kételyt fejeztek ki, igy
válaszolt: „Ne nevessen! A szabadkőművesek ité-
lete oly rettenetes, hogy Bonaparte az olasz had-
járatot csupán azért inditotta meg, mert egy ily
itélet alól akart felszabadulni. Pianori és Orsini
szabadkőművesek voltak!"

— (Halálozások) Zsarnay Imre, Ung és Be-
regmegyék főtanfolügyelője, több országgyülésen
Tornamegye követe, nov. 10-én zsarnói birtokán
meghalt. — Soós Gábor, a kecskeméti ref. főgym-
názium tanára, élete 54-ik évében nov. 6-án meg-
szünt élni, özvegyet és négy árvát hagyván maga
után. — N.-Váradon e hó 5-kén hunyt el Zsiga
Miklós, a város egyik leggazdagabb polgára, ki
jótékonyságánál fogva maradandó emléket hagy
maga után, kivált a románok közt. Mind Váradon,
mind Belényesen alapitott intézetet, melyben ro-
mán ifjak ingyen ellátásban részesülnek. — Ponori
Tewrewk József epigrammáiról s más dolgozatai-
ról ismeretes régi iró, közelebb 77 éves korában
elhunyt. — Rottenbiller Lipót Pestvárosának
három izben volt polgármestere nov. 17-én hosz-
szas betegség után meghalt.

— (Figyelmeztetés.) Mai számunkhoz van
mellékelve Pfeiffer F. nemzeti könyvkereskedésének
legujabb nagy könyvjegyzéke 4 szakaszban, u. m.:
I. A magyar kormány összes hivatalos kiadásai.
— II. Magyar művek. — III . Tudományos művek
minden nyelven. — IV. Regények minden nyel-
ven. — E gazdag könyvjegyzéket ajánljuk a
kaszinók és olvasó-egyletek, a népkörök és ön-
képző társulatok figyelmébe.

— (Megvételre keresett könyvek.) Alólirt
könyvkereskedés a következő könyveket (magyar
kiadásban) másokért becserél vagy Jó áron meg-
vásárol :

Dumas: „A párisi mohikánok" 10 kötet.
— ,,Monté Christo," 5 kötet.

Hugó Viktor : „A nyomorultak," 4 kötet.
— „A Notre - Dame egyház Párisban,"

S kötet.
Kuthy: Hazai rejtelmek," 2 kötet.
Nagy Ignácz: „Magyar titkok," 3 kötet.
Paalzow: „St.-Roohe,'' 4 kötet.
Eggenberger-féle akad. könyvkereskedés Pes-

ten. (Hoffmann és Molnár.)

— (Sorshuzás ) A maggar kir. nyeremény kölcsönnek
nov. 15-ki kisorsolása alkalmával e következö sorozatok
huzattak ki: 232, 259, 580, 620, 1021, 1187, 1677, 2710
3719, 3858, 4016, 4139, 4178, 4192, 5084, 5117, 5750, 5888.
— A 1OO.000 ftos főnyeremény a 232 sor. 15 számára

esett, a második 15,000 í'rtos a 232 sor. 21 számára, az
5000 frt az 1187 sor. 17 számára; továbbá egyenként
1000 ftot nyernek: 2710 sor. 22 és 89 sz.; 5084 sor. 22
sz.; 5888 sor. 34 sz.; 500 ftot: 232 sor. 5.; 259 sor. 17. ;
580 sor. 46 sz. 1677 s«r. 39 sz ; 3719 sor. 30 sz.; 4192 sor.
6 sz.; 5084 sor. 16 sz.; 5888 sor. 15 sz. — A kihuzott so-
rozatok többi számainak mindenike 10A ftot nyer. A nye-
remények a huzás után 6 hónapra fizettetnek ki Budán a
központi állampénztárnál s a vidéki nagyobb városok adó-
hivatalainál, Horvátországban a zágrábi főpénztárnál, Fiu-
mében az adóhivatalnál s Bécsben a bécsi bank-egylet 3 a
cs. kir. földhitelintézet pénztárainál.

Nemzeti szinház.
Péntek, nov. l l . „Rang és szerelem." Vigjáték S felv.
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játék 3 felv. Irta Moreto, spanyolból ford. Györy Vilmos.
Kedd, nov. 15. „Faust." Opera 5 felv. Zenéjét szerz.

Gounod.
Szerda, nov. 16. „Utolsó levél.'1 Vigjáték 3 felv. Irta

Sardou, ford. Szerdahelyi.
Csütörtök, nov. 17. „Figaro lakodalma^ Opera 4 ftilv.

Zenéjét szerz. Mozart.

Szerkesztői mondanivaló.
— Pest. T. Gy. A beküldött czikk nem illik lapunk

keretébe. Külföldi irodalomtörténeti ismertetésekkel többet
foglalkozó lapban inkább helyén volna.

— Irsa. H. L. A kiadónk által hozzánk áttett költe-
mények közül egy sem üté meg a közölhetés mértékét. A
dalokban itt-ott egy pár sikerült sor akad, de egészben
gyöngék; a ballada pedig leggyöngébb.

— Bnda. P. Gy. A kewlári búcsút nézze és simítsa át
még egyszer. Vannak benne sikerült részek; de az egyike
a legnehezebben forditható költeményeknek; többen is küz-
döttek már vele, de még jól leforditva nincs. Megérdemli a
fáradságot s óhajtanók, (reméljük is,) hogy közölhetővé
váljék. — A dal is tehetségre mutat.

SAKKJÁTÉK.
573-ik sz. f. — Riedel-töl

(C^sselban.)
Sötét.

"Ol

Világos indul s a második lépésre mattot mond.

Az 568-ik számu feladvány megfejtése
(Galambos Lászlótól Jászkiséren.)

Világos.
1. Be8—a8 .
2. V ad mattot.

Sötét.
tetsz. szer.

Helyesen fejtették meg : Veszprémben: Fülöp József.
— Jászkiséren: Galambos István. — Kb'vágó-Eörsben :
Hodry Cornélia. — Zámolyon: Parragh József. — Nagy-
Szalontán: Kovács Albert. — A pesti sakk-kör.

8 ^ Mai számunkhoz van mellékelve:
Pfeifer F. nemzeti könyvkereskedésének leg-
ujabb nagy könyvjegyzéke.

1

Hónapi-és
hetlnap

20
21
22
23
24
25
26

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerd.
Csőt.
Pént
Szóm.

Katholika* és

H
protetttans

naptár

November
B 24 B 8/.. olt.
B. Assz. avattat.
Cziczelle szüz
Kellemen pk. #
Flóra szűz
Katalin szüz
Sosthenes hv.

B 23 Bódog
Ilma
Czicz Appia
Kelemen
Firmina
Kata
Piroska

E T l - N A P T Al
Gorftg-orosz

naptar

Nov. (ó)
8 D 23 Mihály
9

10
l l
12
13
14

Hold változásai.

Onesip
Erastus
Victor
János p.
Ar. sz. Ján.
Fülöp

Izraeliták
naptara

March. R.
26
27
28
29
30 Roschod.

1 Kislav R.
2 9. Sabb.

R.
N

hossza

f.
237
238
239
2(0
242
243
244

P-
57
58
58
59

0
0
1

t

ó*
7
7
7
7
7
7
7

»P
tél

P-
13

nyüg.

(i.

4
1414
16U
17
18
19
20

• Ujhold 23-án 2 őra 37 perczkor délután

4
4
4
4

P-
18
17
15
15
14
14
13

H ö
hossza

t.
199
216
231
247
261
276
291

V-
57
lt?
31
Ifi
54
41

4

I d
kél

ó.
3
4
6
7
8

10
l l

O.

23
46
10
34
53

3
2

nyüg.

ó.
3
3
4
4
5
fi
7

P-
9,0
43
14l
ől
30
33
38

T A R T A L O M .

Schulcz Ferencz (arczkép). — Páratlan temetés. —
Egy városi irnok szerelme. — Avillejuif-i ütközet (képpel).
— A párisi léghajók (képpel). — Nevezetes kapitulácziók.
— Kirándulás Rumeliába, II. — Bécsi levél. — A villany-
delejes világító-készülék a franczia hajóhadnál (két képpel).
— Egyveleg. — Tárház: Irodalom és művészet. — Egy.
ház és iskola. — Mi ujság? — Nemzeti szinház. — Szer-
kesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. sz.)
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HIRDETÉSEK.

5 évi jótállás. 5 éri jótállás.

Fő-ügynöksége
mindennemü valódi amerikai

RRO-GEPEKNEK
s a jutalmat, nyert valódi hamburg-amerikai családi-varrógépeknek

Pollack, Schmidt és társa és The Aetna, Planer,
Brannsdorf és társától Uj-York-ból.

Weiss R.-nél
Pesten, régi posta-utcza.

933 (3—6)Ingyen tanítás. Fizetési kedvezmény.

Heckenast tíu»ztáv
könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-uteza 4. sz.) megjelentek és min-

den könyvárusnál kaphatók:
Tompa Mihály. Dalok és románezok. A költő arczképével (480 lap

16-rét) vászonba kötve, aranyvágással 3 ft. 50 kr.
Tompa Mihály. Regék és népregék. Külön kiadás (446 lap, 16-rét) disz-

kötésben 3 ft. 50 kr.
Tompa Miháiy, ujabb költeményei. Külön kiadás (430 lap, 16-rét) vá-

szonba kötve, aranyvágással 3 ft. 50 kr.
Tompa Mihály, virá«regék, negyedik kiadás (8-rét 420 1.) tűzve % ft. 50

kr., vászonba kötve 3 ft. 60 kr., diszkötésben 5 ft.

Játszómüvek
4 egész 120 darabot játszók, ezekközt: pompás művek harangjátékkal, dob- a harang-
játékkal, égihangokkal, mandurával, expressióval stb. továbbá:

Játék-szelenczék
2—16 darabbal, ezekközt: utazószekrénykék, szivarállványok, sveieziházikók, fény-
képészeti albumok,iró-eszközök, kesztyüszekrénykék, levélnyomaszok,glóbus, szivar-
tartók, dohány- és gyufaszelenezék, bábok, dolgozó-asztalkák, üvegek, pénztárczák,
papirkések, sétálópálezák, székek, — s mindezek zenével.

J. H. Heller in Bern (Schweiz).
Csakis közvetlen megrendelők, juthatnak valódi Heller-féle

müvekhez. 9 8 8 (2-3)

Kisorsolás.
Minthogy a mnlt évi jutalomdij kiosztása átalános tetszéssel fogadtatott, —

a következő télre is fog egy ilyen rendeztetni; minden vevőnek, az árhoz megfelelő-
leg — egy vagy több jutalomjegy szolgáltatik ki. Számtalan kívánalmaknak
megfelelni óhajtván, játszó-szelenczék is fognak kisorsoltatni. — 1 sorsjegy
ara 2 ft., 12 sorsjegyé *•» ft.; a huzás ápril hó elején menend végbe. — Prospek-
tusok az ársorozatokkal együtt, mindenkinek ingyért küldetnek meg.

Kollarits József és fiai

PSILANTIHOZ"
czimzett legelső

vászonruha gyári raktárban
váczi-utczábaii Pesten,

kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban

mindennemű kész ÍV hérnemüek férfiak, hölgyek és
gyermekök számára.

Férfi-ingek, rumburgi, hollandi vagy irlandi vászonból 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr.,
4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft.

Báli ingek férfiak számára 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft. Himezettek
6 ft., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft., 14 ft. egész 20 ftig.

Szines férfi-ingek. 1 ft. 50 kr.,2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft.
Férfi-ingek fehér madapolanból 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft, 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft.
Férfi-gatyák vászonból, magyar, félmagvar vagy franczia szabásban 1 ft. 75 kr.,

2 ft., 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 8 ft. 50 kr.
Férö-kraglik, kézelők, nyakkötők, kapczák és mindennemü vászon-és battiszt-

zsebkendök.
Női inifek vászonból egyszerüen 2ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft.

himzettek 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4ft. 50 kr., 5 ft., jobban hímzettek 6 ft., 7ft., 8 ft.,
10 ft. 12 ft., 14 ft-, a legujabb franczia divat szerint 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6ft.,
7ft.,'8ft., 9 ft., 10 ft., 12 ft.

Női háló-corst-ttek 1 ft. 85 kr., 2 ft. 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 2 ft. 75 kr., 3 ft.,
3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft., egész 12 ftig.

Női váll-flizök franczia alakban 1 ft, 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft.. 3 ft. 50 kr., 4 ft.,
4 ft. 60 kr.

Női alsószoknyák és nadráítkák perkailból, chiffonból, schniirl és piquetbarchet,
éjjeli és negligé-fókötők, kapczák czérnából, pamut, gyapot és mindennemü
vászon- és battiszt-zsebkendők.

Fin ingek vászonból, madapolanból és szinesek is a legjutányosabb árakon, ugyszin-
tén gatyák és kapczák.

Leányka-ingek kivarrva vagy egyszerüen, corsettek, nadrágkák és kapczák.
A legnagyobb választékban béllelt alsó-ingek é» nadrágok nrak és

hölgyek számára, ugyszintén mindennemü téli szükségletek, legujabb fla-
nell-ingek és shawlok.

Továbbá aiánljuk nagy raktárunkat, rumburgi,hollandi s irlandi vászonból,da-
rabiát 25 27 28 30, 32, 35, 38, 40, 50, 60 egész 120 ftig.
Cri lvászön 12ft',.12 ft.'őO kr., 13 ft., 14 ft., 15 ft., 16 ft., 17 ft., W ^ ^ f t
Törűlköíö-kendoffuczatját 5 ft. 80 kr., 6 ft. 90 kr., 7 ft. 50 kr., 9 ft. 50 kr.,

10 ft 12 ft egész 20 ftig.
Asztalkendők tuczatiát 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft. egész 12 ftig.
Szines cSas^gyneműeknek 9 ft. 10 ft l l ft, 12 ft., 13 ft egész 16 ftig.
Asztalkendők és készletek damasztból 6, 12 18 és 23 személy számára.
Függönyök a legnagyobb választékban 4 ft., 5 ft., 6 ft., 7 ft., 8 ft., 9 ft., 10 ft.,

12 ft., 14 ft^ 15 ft. párja.
Asztal- és ágyteritök, kávé-abroszok és szerviettelr.
Menyasszonyi-bozomány-kiállitáKOk 200 frttól 2000 forintig, kész fehérnemuek-

ben és vászonárukban a legnagyobb választékban kaphatók. Kimeritő árjegy-
zékeket kívánatra bérmentesen megküldjük.
Levélbeli megkeresésekre még az nap, melyen megkapjuk, expediáljuk, és cso-
magolási dijt nem számitunk.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalá-
ban Pesten (egyetem-uteza 4. sz. a.), megje-
lentek és minden hiteles könyvkereskedésben

kaphatók:

á magyar elöidokböl.
irta Jókai Mór.

Második kiadás.
(Jókai munkái 54—55.) (16-rét 267 lap.)

füzve 80 kr.

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

Tfirsch F.-nél
Pesten, váczi-ut 19-dik szám.

Mindennemü himzések, csip-
kék, vászonnemüek bármely áron.

909 (3—6)

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

Braaswetier János
chronometer- és múórás SZEGEDEN szülővárosában

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

Münchenben az elméleti és gyakorlati vizs-
gálatot addig még senki által meg nem köze-
litett eredménynyel letette volna; ki továbbá
üzlete 22 évi fönállása óta annyi órát, és mindeze-
ket, ujakat ugy mint javitásokat, saját találmányu
gépek és eszközök segélyével, 40 évi tapasztalás
alapján, saját vezetése alatt oly jó állapotba helyezte,
és személyesen, a zaebórákat, függő vagy fekvő, egy-
szóval minden helyzetben és rázkódásokban oly
arányosan és pontosan szabályozva adta volna át

a t. cz. közönségnek, mint ázt ő tette, és jövőben is tenni fogja. 718 (17—19J
Azonfölül tőlem minden óra vevője egy 10 évi, és minden javitás megrendelője 5

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

bak és legjutányosabbak, az magától értetik.
$3W Igen gyakran ismétlődött utánrendelések és dicsérőlevelek cs. k. katonai és polgári

| egyénektől, valamint órásoktól, még fővárosokból is, túzonyitványok, bizonyitékok tömény-
1 telén száma, mik a mondottak igazságát megerősiti'-, nálam megtekinthetők. Segédek

nagy száma, kik nálam dolgoztak és tanultak, ezt szintén bizonyíthatják.
Arany- és ezüst órák, lánczok, a m. kir. ellenőri hivatal által megvizsgáltatvák, és

minden nemben dús és legdiszesb választékban kaphatók,
Férfi órák.

Ezüst henger-óra 4 rubinnal
Frt.

. 10—12

. 12-13ugrólappal
v arany szegélylyel,

ugrólappal . . 13—14
» 8 rubinnal . . . 15—17
» dupla tokkal . . 15 —17
» kristályüveggel. . 1 5 — 17

horgony-óra 15 rubinnal . 16, 18—20
horgony-óra dupla tokkal . 18, 20—24
angol horgony-óra kristály-

üveggel 19, 20-24
ugyanazok dupla tokkal . . 23—28
tábori horgony-óra dupla tokkal 22 — 28
valódi horgony remontoir fül-

nél felhúzható 28—30
ugyanaz kristály-üveggel . . 30 — 35
ugyanaz dupla tokkal

Arany horgony-óra 3. sz.
35-40

15 rubinnal 36,
38, 46 — 60

horgony-óra dupla tokkal 55, 58, 60,
65, 70—100

horgony-óra kristály-üveggel . 44—70

Hölgyórák. Frt.
Ezüst henger-óra 4 és 8 rubinnal. . 12—18
Arany henger-óra 4 ős 8 rubinnal . 25-30

detto, zománezozva . . . . 31—36
detto, arany fedéllel . _ . . 36—40
detto, zománezozva gyé-

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

» kristály-üveggel 56—60
v dupla tokkal . 50—56

detto, zománezozva gyémánttal 70 —80
9W* Serkentő, órával együtt 7, mely

gyertyát is gyujt 9 fr , 8 napos 13 ft.
(T* Ezenkivül minden egyéb kivánható

óra kapható, ugy munkás-órák is.

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

. 10, l l, 12 ft.
16, 18—26 »
30, 33, 35 f
50, 55, 60 »

30—36 »
1 ft. 50 kr.

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

H P Ezüst óralánezok 3—8 ftig, hosszuk 6 — 15 ftig, 3-mas számu aranylánczok rövid
18—70 ftiff hosszu 35—100 ftig. Minden áru gyürük és egyéb ékszerek, ugy talmi-
arany, bronz- és aczél-Iánczok is P T " Tárgyak, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek.
MF-'órák arany s ezüst a legmagasb árig cserébe elfogadtatnak. # # * Vidéki megren-
delések a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét mellett pontosan teljesittetnek.

Ugyanott egy jónevelésü fiu tanonczul fölvétetik.
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1800 vég

2000 »
1500 »

1200 »

5000 »%

3000 »

Rumburgi

7* széles 54 r

*/i

% '

%

v»

> 50
• 40

> 36

» 30

> 50

lepedővászon

Még csak rövid ideig
50%-kal olcsóbban, mint akármely itteni más vászonkereskedésben

az elsö és legnagyobb

amerikai feliérnemttek gyárának
fiók-üzletében

Pesten, régi posta-utcza, Szentkirályi-féle liáz.

Végleges kiárusítás.
Rumburgi vásznak ársorozata:

széles 54 rőfös rumburgi vászon, egy db. ára csak: 20,22, 25,28-30 ft.
a legfinomabb férfi ingekhez.

rumburgi vászon 18,20,22 ft. (17 női inghez) igen ajánlhat,
rumburgi vászon 12, 14, 15 ft. a legfinomabb (párnahé-

jakra vagy 12 női inghez),
rumburgi dupla ezérnavászon lepedők s lábravalókra 9,

10, l l ft. lefinomabb.
rumburgi fehéritett bőrvászon 8, 9,10,12 és 15 ft. a leg-

finomabb,
rumburgi vászon, finom férfi s női fehérnemühez 25, 28,

30, 35 és 40 ft. legfinomabb.
%, ' % széles 3 röf hosszu, varrásnélkiil 6 ft. 50 kr., —

egy vég: 18, 19, 20 ft. a legfinomabb,
vászoncsinvat */4 széles 30 röfös fehér, keskeny és széles; zsinóros-damasz

legfinomabb ára csak 7, 8, 9, 10, 12, 14 ft.
8000 tuczat rumburgi vászon fehér zsebkendő 1 tuczat ára: 1 ft. 30 kr.,

2, 2.50, 3 és 5 ft. a legfinomabb. - ^ Q
Rumburgi vászon zsebkendők, mosható, burnótozók számára, 1 röf nagyságúak 1

tuczat ára csak 3 ft., 3.50 és 4 ft. a legfinomabbak,
bórteriték készületek, u. m. 1 abrosz a 12 csemege-kendő, minden megki-

vántató szinben 5 ft., 5 ft. 50 kr. és 6 ft. a legfinomabb,
gyapjú ágy-és asztal-készület, damasz, a selyemhez hasonló, minden meg-

kivántató szinben, ára csak 12, 13 és 15 ft. a legfinomabb.
1 tuczat damasz törülközőkendő ára csak 4.50, 5, 5.50, 6 és 7 ft. a legfin.
1 tuczat damasz asztalkendő ára csak 4 ft., 4.50, 5, 6 és 7 ft. a legfinom.
asztalkészület, damasz 6 személyre, ára csak 5, 6 és 7 ft. a legfinomabb,
asztalkészület, damasz 12 személyre, ára csak 10, 12,14, 15 ft. a legfinom.
abroszok, fehér és színesek, % széles 1.50,1.80, 2 ft., I0/i széles 2, 2.50 ft.,

1 ! '« széles 2.50 és 3 ft. a legfinomabb.
Angol damasz-chiffon % széles 30 rőf, férfi ingekhez, ára csak 8, 9 és 10 ft. a legfin.
2000 vég kanavászon, szines, 7, 8 és 9 ft. a legfinomabb.
Férfi flanel ingek, minden szinben 3'/j és 4'/s ft.
Orosz prémes-nadrágok, legujabb 2.50 kr.
Női pikét- és zsinóros-barchet-corsettek legfinomabb 2l/a, 3'/t ft.
Női pikét- és zsinóros-alsószoknyák hímzettek s csipkések legfin., ára csak 3.50 4 ft.
Női zsinóros barchet lábravalók legfinomabb 2 ft., 2.30 kr.
Kumburgi férfi ingek (a nyakterjelme megkivántatik) 1.50, 2, 2.50, 3, 4 esö ft. a leg-

finomabb redözött mellel.
» lábravalók, ára csak 1.20, 1.50, 1.80 a legjobbak, német, magyar és fran-

czia szabásra.
Chiffon férfi ingek betétmellel 1.50, 2, 3 és 4 ft. a legfinomabb.
Chiflbn férfi ingek estélyek s bálokra franczia himzésü mellel 5# 6, 8, 10,12 és 15 ft.

a legfinomabb.
Férfi szines ingek, legujabb franczia mintára ára csak 1.50, 1.80, 2, 2.50 kr.
Rumburgi női ingek simák 1.50, 1.80 kr., csipkével 1.80, 2, 2.50 és 2.80 hímzéssel.

» schweitzi női ingek gazdag ránczszegélylyel, ára csak 2.50, 3 és 3.50 alegf.
Rumburgi „Marién" női ingek 2, 2.50, 3, 4 ft. a legfinomabb.

» „Eugenie" női ingek 2, 2.25, 2.80, 3 50 kr.
» „Charlotte" női ingek legujabb mintájú, áthuzattal 2.50, 3, 3.50 kr.
» női ingek szivalaku mellel, legujabb minta, 3.50, 3.90 és 4 ft.

Női chiffon lábravalók szegélykékkel s csipkével 1.80 és 2 ft., hímzéssel legfinomabb
2.50 és 3 ft.

Női corsettek simák 1.80 kr., szegélykékkel s csipkével 1.80, 2 ft., díszítéssel 2.50 és
3 ft., himzéssel legfinomabb s legujabb 3, 3.50, 4 és 5 ft.

Női szoknyák simák 2 és 2.50 kr., szegélykékkel s csipkével 2.50, 3 és 3.50 kr.,uszály-
szoknyák 4, 5 és 6 ft. a legfinomabb.

Női fodrász-köpenyek vagy pongyola-öltönyök gazdag hímzéssel, ára csak 4, 5, 6 és
8 ft. a legfinomabb. 948 (1—10)

gpV" 50 forintnyi Össze»?ik vásárlók egy sávolyos szövetü asztali készletet
(O személyre) ingyen kapnak.

IWF" Árjegyzékek, reszlftes v«szón-mustra gyüjteinénynyel
együtt kívánatra mindenhová iiicgküldetnck.

Az áruk szétküldése bármely irányban postai vagy vasuti utánvét,
vagy a pénzösszeg bekükléso mellett gyorsan és pontosan eszközöltetik.

A megrendelő leveleket kérjük ekép czimezni:

Az amerikai vászon- s kész fehérnemuek raktárának
(belváros, régi posta-utcza 14. sz., a Szentkirályi-féle házban) Pest.

Már több mint 16 év óta, a köszvény és csű-
Zok minden nemei ollen folülmulhatlannak elismert
s bebizonyult Lairitz-féle erdei gyapot-vatta, er-
dei gyapot-olaj ; továbbá gyapot spiritus, vala-
mint erdei gyapot-alsóruhák, mellények, lábra-
valók, harisnyák, Hanoi, kötöfonal, betéttalpak,
stb. pontos használati utasítással együtt Buda-
Pestre nézve egyedül s kizárólag valódi minőségben
kaphatók Pesten: 947 (3—4)

Sigmnnd Józsefnél,
városház-uteza 1. sz. alatt, a ^zöld koszoruhoz."

941 (2-3)

Az elsö mot magyar
-ésnemezkalap3|ygyári raktárából

KR1VÁN VINCZ
PESTEN,

főraktár: kigyó-tér.

Nagy választéku
raktár mindennemü selyem-
ésnemez-kalapokból urak,
hölgyek és gyermekek szá-
mára, saját és külföldi gyárt-
mányok; kelme-vadászka-
lapok, házi- és vadász-sip-
kák, kucsmák, nyakken-
dők, utazási nemez-topán-
kák, ugyszintén hölgyi ne-
mez-czipők börtalppal, pa-
pucsok és egészségi nemez-
talpak.

Az összes formák az alanti'^
számok szerint kaphatók. Vi-
déki megrendeléseknél a mel-
lette álló számok pontos kité-
tele mellett, még a kalapok
árát, szinét és a fej nagyságát
kérjük megjelölni.

Kalapok, festés, tisztítás
vagy divatositás végett a leg-
nagyobb készséggel elfo-
gadtatnak és gyorsan elké-

A süketség gyógyitható!?
Azon legfényesb eredményekre támaszkodva, melyeket, gyógyszeremmel ezeddig

elérni szerencsém volt, — a leglelkiismeretesbben ajánlhatom azt: nagyothallás, íülíil-
gás és fölfolyás ellen. — Egy adag ára 5 ft.

A megrendelő levelek ekép czimzendök:
Louis Oelsner Berlin,

(Neue Schönhauser-Strasse Nr. 12.)915 (6—9)

Játék-szelenczék kisorsolása.
Huzás: 1871. ápril elején.

1 sorsjegy ára 2 forint, 12 sorsjegyé 20 forint megrendelhető:
939 (1 -2) Heller J . H. in Bern (Schweiz).

Szepességi kárpáti növény-nedv,
mell- s tüdöfájdalmakfoan szenvedőknek,

orvostudor Fáy k i s * 14.-t ol Rtasinnrkon.
Ezen, a szepességi kárpátok virányain, a leggondosabban összegyűjtött s leg-

alkalmasbnak talált növényekből készült nedv, következö bajokban, mint igen hatha-
tósból kipróbált s kitünő gyógyerejü szernek bizonyult be és ismertetett el, u. m.:
köhögés, rekedtség, a nyeld- 8 lélekzöszcrvek gyenge hurutosingerlése,
görcsös, ideges, rövid leirkzéssel járó köh-rohamok. szükuiellüség, oldal-
nyilások s idült hurutok ellen; továbbá: tüdfivészben szenvedőknél az izzadás
által elöidézett elgyengülés eseteiben, — s a nedvtömegek olynemü betegségeiben,
melyek a táplálkozás processusából származnak. 940 (3 6)

Épen azon hatással bir és sikerrel alkalmazható, a szepességi kárpáti növény-
thea, s a szepességi kárpáti növény-eznkorkák dr. Fáykiss-töl.

A r a k :
1 üvegcse növény-nedv használati utasitványny al együtt 75 kr.
1 csomag thea o- "
1 skatula növény-ezukorka *» „

Ezen szerek megrendelhetők a készítőnél magánál Fáykiss Jozsef gyógy-
szerésznél Kézsmárkon (Felső-Magyarország) s kapható Pesten: Tőrök József,
gyógyszerésznél király utcza 7. sz. a. s Thallmnyer A. és társánál.

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

Tizenhetedik évfolyam

Pest, november 27-én 1870.

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

9 V Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezdrba; háromszor- vagy
többszöri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Opprlik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein é» Vogler, Wollzeile Nro. 9.
Bélyeg-dy, kfllön minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Honvédelmi minisztériumunknál a Ker-
kápoly pénzügyminiszterré lett kinevezte-
tése óta ürességben volt államtitkári állás
e napokban töltetett be Hollán Ernővel, ki
a közlekedési miniszteriumban történt vál-
tozás alkalmával ottani államtitkárságától
visszalépett volt s képviselői székén kivül
honvédezredesi tisztet is töltött be.

A honvédelmi államtitkárság a legfon-
tosabb állások egyike ma hazánkban. A hon-
védelmi miniszter, gróf Andrássy Gyula,
miniszterelnök is levén egyszersmind s mint
tudva van, a mostanában folyvást annyi bo-
rulattal fenyegető kül-
ügyi politika irányzá-
sában is tevékeny és
tetemes részt vevén, a
honvédelmi miniszte-
rium tulajdonképi ve-
zetője az államtitkár. S
ha még folyvást a szer-
vezkedés állapotában
levö honvédelmi rend-
szerünk fontosságát, a
teendőknek e részben
ép oly nagy mérvű
mint sürgető voltát, egy
eshetölegesnagy háboru
kinézéseivel szemben,
melyben kétségkivül a
magyar honvédségnek
is nem kis szerep jutna,
tekintetbe veszszük: va-
lóban nem kell visz-
szavonnunk szavunkat,
hogy az állás, melyre
Hollán Ernő legköze-
lebb lépett, jelenleg a
legfontosabbak egyike
hazánkban; de egyszers-
mind azon reményün-
ket is kifejezhetjük,
hogy ő mint elméleti-
leg és gyakorlatilag
egyaránt képzett ka-
tona, s másfelől a par-
lamenti téren is egyik
kitűnőségünk, uj állá-
sának minden irányban
meg fog felelni.

Midőn arczképét, a
honvédelmi miniszte-
rium még két jeles

A honvédelmi minisztérium vezetői.
szakvezetőjeével együtt csoportozatban ad-
juk olvasóink elé, helyén lesz ugy az ö, mint
máskéttársa életrajzát is, legalább a legfőbb
vonásokban, vázlatosan előterjesztenünk.

Hollán Erríó 1824-ben született Vasme-
gyében, Szombathelytt. Ugyszólván gyer-
mekkora óta az exact tudományok iránt
tanusitván ép annyi hajlamot mint tehetsé-
get , hamar választott pályát s tizenöt éves
korában a bécsi ingenieur-akadémiába lépett,
hol öt évet töltött a katonai, jelesen hadmér-
nöki tudományok hallgatásával. Osztályá-
ban mindig első kitünö volt, s mint ilyen a

HOLLÁN ERNŐ.

HAUSER KAROLY. SZENDE BÉLA

várépitési munkálatoknál gyakornokul hasz-
náltatott, ö t évi tanulás után pedig, 1844-
ben a ritka képzettségü 20 éves ifju mint
mérnökkari (Genie-) hadnagy Komáromba
rendeltetett s az odatartozó monostori erő-
ditési előmunkálatokban tevékeny részt vett.

Az 1848-diki változások, mint mérnök-
kari főhadnagyot Lembergben az ottani
Generál-kommandónál találták. Az ujonnan
alakult magyar hadügyminiszterium a ma-
gyar hadügy technikai rendezése iránt
tervjavaslatok készitésére szólitván föl az
osztrák seregben szolgáló magyar tiszteket,

e felszólitásra Hollán
rendszeres emlékiratot
küldött be. Munkála-
tára a válasz: száza-
dossá kineveztetése lőn
az épen akkor szervezett
9. honvédzászlóaljhoz.
E hős veressapkás zász-
lóaljjal volt még Szent-
Tamás ostrománál, de
csakhamar Pétervárad-
ra küldték a vár védel-
mének szervezésére. A
forradalom rövid ideje
elég volt arra, hogy
táborkari ezredességig
emelkedjék, 25 éves ko-
rában ; s a forradalom
végnapjaiban mint had-
téri mérnökkari igaz-
gató (Feld-Genie-Direk-
tor) müködött Péter-
váradon, a várban. A
vár átadásának föltéte-
leihez képest a bünte-
téstőlment levén, egyéb
nem érte, mint hogy
szülővárosába, Szom-
bathelyre internálta-
tott. A tevékenység más
mezői zárva levén előle,
irodalmi foglalkozáshoz
kezdett, s mint kitünő
mathematikus itt irta
mértanát, melyet az
akadémia késöbb meg-
koszoruzott s érette őt
1858-ban levelező tag-
jává, további irodalmi
müködéseért pedig már

48-ik szám.


