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Tizenhetedik évfolyam.

4

könyvkiadó-társulat kiadványai kaphatók a társulat

országos főbizoiiiányosa,

PETHIK GÉZA

(elöbb Osterlamni Károly)
k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n Pesten.
pgr- Az eddig megjelent könyvek
jegyzéke kívánatra megkiildetik mindenkinek ingyen és bérmentve.
848 (10—10)

kifian György

pesti kiadó-könyvárusnál megjelentek és
minden hiteles könyvárusnál kapható :

Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.

ÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlifz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melvek saját utasitványaimmal szorul, szóra azonosak és saját nevem aláirásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen összetéveszthetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készitett Seidiitz-porok
minden ejcves katulyat, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmarkkal vannak ellátva.

íra egy bepecsételt eredeti katulyának í ft.

Használati utasitás minden nyelven.

E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert háziszerek közön
ragadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél lev<5
Zsilinszky Mihály. A magyar költei-zet I hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok röírzfitt szorulásoknál, emésztéshiány és gyomorheynél; továbbá- gorés szónókiati kézi k ö n w e . A költői és! csök, vese- és ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta fftfajásnál, vértodnlasnal, csazos togtajdalomnal. vegtü

az illető irók rövid élet iratával. Főtanodai \ egészségeknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert, meglelek. — Ez elismeróiratok szerzői között a társadaés ma "-an használatra. Nagy 8-rét 85 ív, lomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei gazdák tanárok és hivatalnokok,
- 50
-••
' • 8 ( 5 t gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek ezelőtt, még a .eghirhedtebb gyógyforrá560 lap füzve. Ara 2 ít.
kr. osztr. ért.
Tarnóczy Tivadar. A magyar irodalom sok sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által állíttatott helvrtv
és szellemi fejlődésünk története. Kisérve jellemző olvasmányokkal a szóló
müvek minden neméből és fajából. Fögym(TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-dik szám alatt.
náziumok, lyceumok és főreáliskolák számára s magán használatra. I. kötet: Os-,
) UHL JÓZSEF ur kereskedésében, granátos-utczában.
Ó-, Közép-,és Ujkor.— Nagy 8-rét, 184
Ezen czégek alatt szintén megrendelhető:
lap füzve. Ára 1 ft.
Tarnóczy Tivadar A magyar
történet folytatása. Kisérve jeli
vasmányokkal a szóló müvek minden ne-'
Ára egy nagyobb üvegnek 1ft.80 kr., egy kisebbnek I ft. o. é.
méböl és fajából. Közép tanodái haszna- j
Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés elő:;
latra. l I . Kötet: Legujabb kor. — Nagy yegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el.— Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a Dorsch8-rét, 184 lap füzve. Ára 1 forint
halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem vonatott,
Kiss Lajos. Schultz, Ferdinánd kisebb hanem a bepecsételt üvegekben levö folyadék egészen épeu és aaon állapotban van, miként az közvetlenül a termése-íí
latin nyelvtana. A tizedik javitott kiadás által nyuf tátott. — E valódi Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer a nyíl- ea
után. Harmadik javitott kiadás. — Nagy íodöbajokban, scrophnlus és rachitU, köszvény és csúz. Idült bőrkiütés, szeingyuladás, idesr- és több más bajokbaa
' 8-rét. 282 lap. Ara 1 forint.
ilkalmaztotik,
ülfli | . A
gyógyszerész B é c s b e n, ,
503 (1 - 5
Kiss Lajos.íiyakorlókönyv. Dr. Schultze
Í I I V U U
m..^ zum „Storch" Tuchlauben
Ferdinánd kisebb latin nyelvtanához. A;
hetedik javitott kiadás után. 111. javitott
kiadás. - Nagy 8-adrét, 240 lap. Ára 1 ft.
Dliiányi Zsigmond. Olvasó-konyv gymnáziumi és reáltanodái elsö és második oszcs mindennemü régiséget, drágakövet,
tályok számára. Második bövitett kiadás,
lovagló és nyeregszerszamokat lótaka8-rét 270 lap, füzve ö0 kr.
rókkal együtt, arany ezüst és drágaWarga János. Magyar nyelvtan. Első
Aluliit pánija gazdagon berendezett nagy üvegraktárát legujabb kristály-]
kövekkel kirakva; továbbá gyöngyöt,
resz: Szótan (Alaktan). Az 1. és II. gymüveg készleteket 6, 12, 24 személyre és minden üveg-pipere jószágot.
j szineskövet, aranyat, ezüstöt, ásványonáziális osztály és az ezekkel párhuzamTeljes tflkör-rakt«rát, mint arany- és fakeretü fali és öltöző toilet-ládás í
ban álló reáliskolák számára, ,6-ik javitott
kat vesz és cserél a legmagasb árou.
utazó- és kézi tükreit.
I
kiadás. 8-rét, 115 lap füzve. Ara 50 kr.
Legujabb
éjeü
ampolnák
és
fa.
bronz
csillárokat
a
lególcsóbb
szabott'
Warga János. Magyar nyelvtan. MásoRégiségek és természetiek
árakon.
dik kötet: Mondattan az irály-és verstan
Gyönyörü aranyhalakat és ahhoz tartozó különféle tartókat 1 frt. —50-ig. j
elemeivel összekötve. A I I I . és IV. gymirodája,
Nagy választéku képkeretek mosható arany faragott és politúros ránáziumi osztály s ezekkel párhuzamban
mák
kaphatók.
862(5-6)
álló reáliskolák számára. 4-dik javitott
Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épükiadás. — 8-rét, 105 lap füzve 50 kr.
letben, 14. sz. a.,
Zsilinszky Mihály. Az egyetemes történelem löbb eseményei. Életirati vázlahol egy nagy választéku raktár mindennemü
utasítással.
tok. Vezérfonalul a történelem első tanírégiségek, régi pénzek, gombok, övek
tásához. 8-rét füzve. 1-sö rész ó-kor 60 kr.
Post, kigyó-utcza,
és mentekötökfcöl a legolcsóbb áron, ugyu. p., 2-ik rész közép- és ujkor'80 kr.u. p.
párisi házban.
üveg- és tükörkereskedő.
Kiss Lajos. Curtius görög nyelvtana.
szintén egy nagy raktár ásványok, lepIII. javított kiadás. Első rész nagy 8-rét,
kék, bogarak, madárbörök, tojások,
260 lap, füzve 1 ft. Második rész Monszemüvegek is találhatók.
860 (2—4)
dattan. Il-ik javitott kiadás. — Nagy 8-re't,
192 lap füzve. Ára 1 ft.
Kiss Lajos Schenk! görög elemi olvasókönyve Curtius nyelvtanához Harmadik javiiott és tetemesen bövitett kiadás.
Az 1869. évi folyam teljes példányban 4 ft. beküldése mellett most már ismét kapCsak alapos gyógyitás bizto— Nagy 8-rét, füzve 1 ft. ujpénz.
sit utóbajuk ellen.
Kiss Lajos. Ohasinanyok Xenophón ható, s megrendelhető az igazgatóságnál Klosterneubiirgtsan : hol egyszersmind elő875 (2—3)
Anabassisál.ól, melyeket Schenkl után fizetések a jelen folyó évre is elfogadtatnak.
T i t k o s
kezdők számára magyarázó jegyzetekkel
és szótárral ellátott. Nagy 8-rét, borítékba |
füzve 80 ujkr.
Hatodik kiadás
Ponori Thewrewk Emil. Honier Iliása.
(magyar nyelven harmadik).
IV. Ének. Nagy 8-rét. füzve 30 kr. u. p.
Somheryi (elöbb (Srhröck) Ferencz
Egyetemes világtörténet. A felgymnáelgyengüit férfieröt,
• ziumi ifjuság használatára. — 1. kötet:
gyakori
magömlések, sőt a végképeni
Ó-kor. Ötödik javitott kiadás. 8-rét füzve
tehetetlenséget katonai és, polgári kór1 ft. — l I . kötet: Középkor. Negyedik
Anglia leghirnevesb állatorvosaiházakban sikerrel használt egyszerü
jav. kiadás. 8-rét füzve l ft. — III. kötet:
Értekezések a nemzés és nemi bemódszerrel bámulatos gyorsan és alaUj-kor. Harmadik javitott kiadás. 8-rét
tegségekről, az utóbbiak óv- és g.vógynak évek hosszu során tett taposan (az ujonnan keletkezetteket 48
fűzve 1 ft.
.
módjaiva!.
801 (1—12)
pasztalatai alapján, Kwizda Feóra alatt) gyógyítja Weiss J . gyak.
Függelékkel a bujakóri ragályzásról
Trautwcin M. János. Magyar olvasórencz János által készitve, Kororvos és szülész, az itteni os. kir. garkönyv az algymnáziumok és reáltanodák ég Dr. Ro d e t, lyoni orvos
neubursban; kutya- betegség,
nison fökórházban kiszolgált osztályszámára. III. rész. Negyedik kiadás. —
rasályelleHi lesbiztosb óvorvps, minden alkalmatossággal ugy a
Vidatsncz, nehézség, csúz a a renNagy 8-rét, 234 lap, 90 kr.
titoktartás, mint a gyógyczélokhoz jól
szeréről.
Dr. Otto Emil után forditotta Rayé Lades kutya-betegségek ellen.
beosztott rendeló-inrézetében Pest,
jos Magyar-franczia nyelvtan. Kétj a férfi na nói ivarazerek boncsstani sbraival.
p g T Biztos óvszer a veSebestyén-tér 4-dik szám I-ső emelet,
részben. I. rész. Második javitott kiadás..
Ára: 1 ujforiiit.
(a „2 huszárhoz" czimzett kávéház fe8-rét, kötve 1 ft. 20 kr. i l . rész. 8-rét, I
Postán megküldve 10 krral több
szettség
ellen.
""lÜÉ
lett), naponkint reggel 1 órától 10-ig
kötve 1 ft. 20 kr. u. p.
[ utánvétellel 40 krral több.
Egy skatulya ára 80 kr.
és délután 1—4 óráig.
gfagyar- és Erdélyország térképe. Azi
Megrendelhető szerzőtől következö
Férfiak en hölgyek részére külön
alkotmányos felosztás szerint szinezve, a
Valódi minőségben kapczim
alatt:
bemenet és külön várószoba.
vasuti vonalokkal. Negyedik kiadás 15 kr.!
h
a
t
ó
Pesten:TÖRÖK
JÓZSEF
Díjjal ellátott levelekre leggyorsabu. p. Kötve három statisztikai táblával 25 |
Dr. Eiber V. P.
gyógyszerész urnál, király-utcza
ban válasz, és kívánatra gyógjszerről is
kr. u. p.
!
Pesten, József-utcza 66-ik számu
gondoskodik.
675 (2-12)
JKyugati és keleti félgömb. Kis 4 rét. Ára j
7-dik szám,
847 (9 - 12)
saját házában.
10 kr.
873(1-2) |

H T A főraktár létezik - ' « |

a norvégiai Bergen városból való valódi Dorsch-májhalzsir olajis*

képkeret raktár.

Kégi pénzeket

Legjobb padolat-fénymáz 1 font 70 kr.
Winkle Nándor,

„Weialaube"

Zeitschrift für Weinbau und Kellerwirthschaft.

betegségeket
a tehetetlenséget,

titkai s veszélyei.

Kutya-labdacsok,

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

Pest, augusztus 28-án 1870.
Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
MT* Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
fg^"
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri iktatásnál 10 krajczárig; háromszor- vagy
többszöri igtatasnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalnnk számara hirdetményeket elfogad Béesben: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. —
Bélyeg-dij, kölön minden igtatás után 30 ujkrajezár.

A franczia hadtest-vezérek.
A háboru eddigi folyamára tekintve, szerű, s a franczia katona csak felényi lelke- parancsnokokba veti reményét. Lehet, hogy
okvetlenül eszünkbe jut a római hös korból sedést visz a hareztérre, mint a mennyit egy hosszu háború-korszak kezdetén állunk,
fönmaradt remek mondat: „Victrix causa vinne egy köztársasági zászló alatt, — akkor mert a porosz hadak sokasága és eddigi
valóban a jelen franczia hadsereg önfölál- sikerei már nemcsupán a francziák európai
Dus piacúit, sed victa CatoniI"
A poroszok is tetszeleghetnek maguknak dozó vitézsége meghatóan nagyszerűnek vezérszerepét, de függetlenségüket is fenyegeti, s ha sikerülne azt megtörni a poroszokaz eddig kivívott diadalokban, de az elfogu- mutatkozik.
atlan világ részvétteljes csodálata a hősiesA kezdet hadászati hibái valószinüleg a nak, akkor a megrendített európai egyenség borostyánát bizonynyal a francziák fővezérletet terhelik, de hogy ezek még vég- suly helyreállítása még világrészünk egyéb
vérző homlokára teszi föl.
zetesebbé nem lettek, azt az egyes hadtest- népeinek hosszu küzdelmébe kerülhetne.
Francziaországban mindenesetre gyökeValóban, egybevetve a határozó ténye- és osztály-parancsnokok harczászatiügyessézőket, Douai hadosztályának és Mac Mahon gének, katonáikat föllelkesítő hősiességének res átalakulások készülnek, s nem valószíhadtestének küzdelmei, hősiességre és har- és rendkivüli genialitásának köszönhetni. Az nűtlen, hogy, mint minden oly háboruczászati (tacticai) ügyességre nézve a had- ő érdemök, ha még mindig nem lehetetlen, ban, mely valamely nemzet függetlenségét
fenyegeti, a franczia nemzet
történelem legritkább tünemésorsát egy időre valamely
nyei közé sorolhatók.
lángeszü katona veendi kezébe.
Mert ha a világ hadtörtéHogy ki lesz e gondviselésnelmi csodái közt párhuzamot
szerű egyén, azt a közelebbi
akarunk vonni, legtöbbnyire
hadi események fogják elhatáazt látjuk, hogy ama harczokrozni. Nem lehetlen, hogy az
ban , melyekben csekélyebb
itt bemutatott nevezetességek
szám sokkal nagyobb tömegekvalamelyike fog a helyzet emkel küzdött meg, — ez utóbberének bizonyulni, vagy pebiak többnyire műveltségben,
dig, hogy a nagy jövö fő hőse
fegyelemben és ügyszeretetmég valahol az alantibb réteben a kisebb számuakkal szemgekben mozog, mert ily időben,
ben hátrább állottak. E körülmint a jelenlegiek Francziamény szerezte meg a diadalt a
országban, a közveszély félrerómai és görög légióknak a
tol minden akadályt a valódi,
keleti zsoldos barbár sokaság
a legnagyobb tehetség előtt,
fölött.
és az ily dúló veszély egyeEllenben a francziák jelendüli nyeresége csak is abban
leg oly tulszámu ellenséggel
áll, hogy a leghivatottabb taállanak szemközt, mely műlentumot híja fölszinre a fölháveltségre, fegyverzetre, fölszeborodott néptenger mélyéről.
relésre, fegyelemre, söt még
Ez okból legérdekesebbnek
tán nemzeti fanatismusra és a
tartjuk mostanság az eddig
vezérlet kitűnőségére nézve is,
föltünt katonai nevezetességek
legalább egyenlő fokon áll vearcz- és jellemképeit közleni.
tok. Tekintetbe veendő az is,
Mac Mahont már eddigi
h°gy a poroszok fél századon
multja a franczia hadsereg
^ pihentek, erösödtek, mig a
egyik legünnepeltebb, legenfranczia nemzetet két nagy
daszerü hősévé tette. Krimi
forradalom s a négy világrészhőstettéről, midőn a malakoffi
ben folytatott véres csaták tierődöt rohammal bevette, s
zedelték azóta is.
azt még a fővezér parancsára
A krimi és olaszországi hásem
hagyta el, — mely neki tudMAC MAHON.
borúk több mint százezer főnyi
tul
adta,
hogy az erőd alá van
veszteségeket okoztak. Mennyi
aknázva
és
minden
perczben
légbe röpülhet
kitünő tehetség veszhetett oda ez öldöklő hogy az uj fővezér is valamely döntőleg
hadjáratokban, melyekben a járvány a csa- ható hadászi mozdulattal helyre hozza az — már társlapunk egyik utóbbi számában
volt szó. Ismeretes az is, hogy a magentai
előbbi vezérlet hibáit.
tafegyverekkel vetélkedve pusztitott!
csatát az ö, saját sugallatából végrehajtott
A
franczia
nemzet
és
a
velük
rokonszenköt ha még azt sem feledjük, hogy
menete, s illetőleg közbejövetele döntötte el.
vező
világ
ennélfogva
a
sereg
és
e
kitünő
a francziák jelen kormánya sem igen nép-
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ifjuságban leginkább boszant. Ezért fiamat
III. Napoleon ekkor a legnagyobb szorult- Bugeaud alatt, vele mint ezredessel találko- egyszerüen, majdnem keményen neveltem,
zunk.
1853—65-ig
az
első
örhadosztály
ságban volt, s történetileg megállapitott
s ezt könnyeden tettem; de tegnap szilárdtény , hogy Mac: Mahon szintoly genialis és parancsnoka, 1866-ban rövid ideig Algir ságom nehezemre esett.
alkormányzója,
legutóbb
a
lillei
katonai
önálló hadászi.főlfogást tanusitó, mint meNehány nappal egy nevezetes vizsga
rész bevágása nélkül a csatát elvesztette kerület katonai parancsnoka.
elött,
erős főfájás és láz fogta el. Mihelyt a
Bourbaki Sauter Károly Dénes táborvolna. Ekkor kapta a magentai herczeg
főt
nyomja
el az ifju embereknél a baj, a
nok, a császári örhad (gárda) parancsnoka,
czimet.
veszély
néha
oly közel van, s oly borzasztó
A jelen háboruban a franczia sereg jobb mely most a 8-ik hadtestet képezi, kitünő,
lehet,
hogy
én
és nöm is, megijedtünk. Az
szárnyát képző I-ső hadtest parancsnoka. Az de nyers katona, a valódi zuav mintaképe,
orvos csak másnap nyugtatott meg. Az agellentmondó hirlapi tudósításokból nem le- kit Metzbe vonulásakor az ujjongó utczai
gasztó jelek lassanként eltüntek, de a fáradifjuság
a
következö
jellemző
dalsorokkal
het kivenni, váljon azért, hogy Wörthnél
ság, gyengeség s lázas nyughatatlanságnak
üdvözölt
:
túlerő által meglepetett, őt illeti-e a felelősegy része megmaradt. Azonban a munka itt
Le chic exquis
ség, de annyi bizonyos, hogy mintegy há- j
volt,
mely igénybe vette az üdülő beteget.
Par les turcos acquis,
romszoros túlerő ellen majd egész napon át \
A
vizsga holnapután lesz. Vagy el kellett
UB le doivent a qui?
hősileg harczolt; egyes állásokból még az ;
halasztani,
s ez elnapolás által hat hónapot
A
Sidi
Bourbaki.*)
ellenséges oszlopokat is kiverte, de végre
elrontani,
egész
évi tanulási tervünket, vagy
azokat a roppant túlerő visszafoglalta, s ö Bourbaki görög szülőktől származott, s szünagy veszteséggel ugyan, de az ellenségben letett 1816. ápril 22. Párisban. 1836-ban a fájdalom daczára dolgozni kellett. Ingais hasonló nagy kárt okozva, rendben vissza- mint alhadnagy a zuávokhoz állt, két évvel doztam : mit tanácsolhassak neki? Gyervonult,
j késöbb mint főhadnagy az idegen legio elsö mekem iránti leggyöngédebb szeretetem melSzületett 1808-ban s legutóbb Algir fő- ezredébe tétetett át. 1842. zuáv százados, lett is megvolt az az élénk kívánságom, hogy
kormányzója volt.mely tartomány harczaiban 1846. a honosult vadászok zászlóaljparancs- embert csináljak belőle, annyira, hogy önhadi pályájának elsö részét töltötte. A kato- ;noka, 1850. alezredes, 1851. ezredes, 1854. ként is felkerestem számára az akadályt és
nak igen szeretik, s nem lehetlen, hogy na- idandártábornok, 1857. osztálytábornok. Kri- küzdést; de itt, egy erélyes tanács felelősgyobb hadsereg vezényletével lesz megbizva. ! miában Almánál, Inkermannál és Sebastopol sége elől, visszaléptem.
Anyja aggodalmai megijesztettek. S az
Ö a bátorság azon magasb nemével bir, mely ostrománál tüntette ki magát, 1869-ben a
orvos
szavai is csak féligmeddig nyugtatchalonsi
második
tábort
vezényelte,
s
ugyana legválságosabb pillanatban elszántságot |
tak
meg.
ezen
évben
a
császár
hadsegéde
lett.
nyugalommal párosit.
!
- Azt hiszem, mondá ö, hogy a dolog folyVajda János.
Frossard osztálytábornok a lI ik hadtest i
tatása
valódi veszély nélkül megtörténhetik;
parancsnoka, született 1807-ben. 0 is, mint I
de
csak
kettős feltétel mellett, erős és öntöbbnyire a mai franczia csapatvezénylök, ;
Kend er esi Anna.
kéntes
akarat
mellett. Íly erőfeszítés nélkül
Afrikában tüntette ki majját. i83l-ben vé- \
az
ön
fia
nem
volna képes leküzdeni azt a
„Haj,
de
nagy
idő
volt
két
hosszu
esztendő:
gezte müegyetemi tanulmányait, s mint i
Elszakítva lenni tőled elegendő!
fárasztó,
fájdalmas
nyomást, mely agyára
mérnökkari tiszt lépett a seregbe. 1833-ban \ Lakadalmunk napján, éltünk viradatján,
nehezedik.
S
ha
a
vállalkozás
nem tőle jönne,
százados , 1 846-ben zászlóalj - parancsnok , j Háboruba menni! — majd az ég szakadt rám.
ereje
megcsalná.
Gyakran
tapasztaltam,
hogy
1849-ben alezredes, 1852-ben ezredes és az Nyiss ajtót, nyiss ajtót édes feleségem;
a
lélek,
mely
önkényt
szárnyal
egy
nagy
orani erődítések igazgatója, 1855-ben dandár- , Soha — soha, hogy é in^g ezt is megérem!"
veszély
vagy
nagy
dolog
félé,
a
testet
is
nök, 1858-ban osztály tábornok lett. Hogy a ' Kinyilik az ajtó sokai a, vártatva;
magával
ragadja
és
feltartja;
de
semmi
sem
hadmérnökségben a legkitünőbb tisztek Sápadt arczu asszony lép ki aztán rajta.
veszélyesebb, mint a látszólagos, vagy erőlegyike lehet, mutatja azon körülmény, hogy „Hát nöm is örvendeaz urad érkezésén?"
Pirosság ömlik el az asszonynak képén;
tetett erély; senkinek sem kell bátrabb ta
a császári herczeg katonai nevelésének vezeté- \ Urának csókjától ajkai meghűlnek,
sével ö bízatott meg. A juliusi kormány I Ing a föld alatta, majd hogy ol nem sülyed; nácsokat adni, mint a milyen az egyén. Két
szóba foglalom, folytatá az orvos: „ha teheti,
alatt Páris megerősitése körül, s azóta min- j De azért öleli, de azért csókolja
tegye meg azt, hogy a fia akarjon dolgozni,
den eröditési munkálatoknál, várostromok- ; Még az uti port is lecsókolja róla.
de ön ne dolgoztassa. . . ."
nál, tehát Rómánál 1849-ben, Sebastopolnál, '; „Nem oda, nem oda, nem a kis kamrába,
Ez a tanács nevelési elveimmel egyezett.
Töle
gyolcs
ruhával,
csak
nem
tapos
rája.
Olaszországban müködött, ez utóbbi hadjá- ;
Ide a szobába, hogy jól megpihenne
Azt
határoztam, a mit minden válságos
ratkor azonban a várnégyszögre vonatkozó Ölelő karomba, dobogó keblemre!"
körülményekben
szoktam tenni, azaz: fiamra
terveit a Solferino után megkötött béke Ottan enyelegnek sö' vége, se' hossza,
magára
bizni
a
gyeplőt;
megmutatni neki a
fölöslegesekké tette. Ezóta a császár hadse- Mig az idő szárnya az éjjelt lehozza.
czélt,
anélkül,
hogy
azt
mondjam: „menj
géde volt.
: Világot gyujtanak, az asszony kifordul,
oda;"
felébreszteni
tevékenységi
erejét, a
De Failly Achill osztálytábornok, állam- Nagy sokára tér meg étellel azontul.
nélkül,
hogy
azt
mondjam:
„dolgozzál;"
e fejkötőcske kié a dunnádon?"
tanácsos, császári hadsegéd, az 5-ik hadtestet „Hát
„Hogy felpántlikáznám reggel hozta ángyam." végre, lelkét bátorsággal tölteni el.
vezényli. Született 1810-ben. A st.-cyri isko- „Hát cz az ingecske mit keres a ládán?"
Beléptem tehát szobájába. Feküdt; szelából kilépvén, 1828-ban alhadnagy, 1837- „Szomszéd asszony kicsi fiának csinálám."
mei le voltak csukva; arcza elég halvány s
ben százados, 1843-ban őrnagy, 1848-ban Csecsemő sirása hallszik a kamrában,
feje párnájára nehezült. Anyja ágyánál dolalezredes, 1857-ben ezredes lett. Krimiában ölelne az asszony s nincs erő karjában.
gozott. Könnyedén köhintettem, hogy jelenés Olaszországban tüntette ki magát, ó volt, „A gyerek sirása: szived álnoksága,
létemre figyelmeztessem. Szemeit felnyitá,
Szived
álnoksága,
leikod
gonoszsága!"
a ki pár év elött Róma védelmére küldetett
jó és gyöngéd arczán, engemet látva, oly
„Oh! én édös uram, elméjét vesztette,
a garibaldisták ellen, s Mentanánál a Chas- Bárány bégetését mi dologra vette!"
mosoly sugárzott, mely szinte elvette bátorsepot-val kisérletet tett.
„Kenderesi Anna noked immár véged,
ságomat.
La&mirault tábornokról azt mondják, Százszor meg kell halnod nagy bűneid végett!
— Mi van nálad? ujság? —kérdé tőlem.
hogy kitünö hadargó (manoeuvrirozó), ez Máskép osküvél te nékem mennyre, földre"! —
— Igen, egy ujság! — válaszoltam, mapedig a legnagyobb értékü képesség egy Az ajtón baltával belép szeretője.
gamat
megerősítve, — egy ujság, melyből
Rá simul Anna , hogy magához ölelte —
hadtest-vezérben, mert ez ugy szólván min- „Feleségednek már enyim teste, lolke" —
tegnap egy bámulatos vonást olvastam, medent pótol, de ezt nem pótolja semmi. Ez azon Bágyadt mécsvilágnál megvillan a balta,
lyet, ha majd jobban leszesz, neked is minképesség, mely kisebb számu sereggel lehe- De gyorsabb a golyó és mindketten halva. —
denesetre el fogok olvasnitővé teszi a sokkal nagyobbat visszaverni, „Nagy érdemü birák lánczot a kozemre;
— Olvasd el most, talán elfeledteti veNem köll sziveiknek jóságos kegyelme!
ebben volt nagy I. Napoleon, s ennek kö
lem
főfájásomat.
Verje meg az isten azt a hitestársat,
' szőni főleg diadalait.
A melyik urával magának sirt ásat;
Nöm, azzal az ösztönnel, a mi csak az
De nemcsak jeles hadargó, hanem ren- Verje meg az isten azt a jó barátot,
anyák
tulajdona, homályosan elöérezte, moz
dületlen bátor is, a mit Solferinónál tanusi- Ki elrabol mástól éltet, boUogságot!"
dulatom,
tekintetem és hangomról, hogy
* tött, hol egy hadosztályt vezényelt, oly hideg
—
Pásztói.
most
nemcsak
egy egyszerü olvasmány
vérrel, mintha csak békegyakorlatot igazgaforog
fenn,
s
egy
hosszu kérdő tekintetet
tott volna, holott már két könnyebb sebből
vetett
reám.
Ugy
tettem,
mint ha észre sem
A
munka
és
a
fájdalom.
vérezett. Csak mikor aharmadik golyót kapta
vettem
volna,
s
elkezdtem
olvasni:
— Legouve Ernőtől. —
vállába, akkor szállt le lováról, de nyug—
Néhány
nappal
ezelött
egy hires orágyra tétetvén magát, folyvást követte az
vos
szobájában
orvosi
tanácsot
adott. A beMa
kezdem
meg
naplómat.
Móricz
tegnap
ellen és saját hadosztálya mozdulatait, ö is,
teg
nyughatatlan
és
izgatottnak
látszott; az
töltottebeatizennyolczadikévet.
Reménylem,
mint Napoleon császár és Mac Mahon, jelenorvos
biztatta
és
szidta.
„A
mi
betegségemhogy
névnapjára
jó
leczkét
adtam
neki
a
leg 62 éves. A st.-cyri iskolában képezte
magát a katonai pályára, melybe 1831-be bátorságból. A lágyság az, mi a mostani ben boszant, — kiáltá a beteg, — nem
annyira a fájdalom, mit okoz, mint az akalépett, s ez évben Algírba rendeltetett, a
•) Kinek köszönhetik a turkók ama kiváló ügyességet,
dály, mit foglalatosságomban csinál. Azt
hol kitüntette magát, mert már ott 1847-ben melyet szereztek ? Bourbaki Szidinek.

E fiatalabb testvér a Berny herczeg volt
egy uj példáját nyújtaná a szenvedések kö(szül.
1778.), ki 1816-ban Caroline nápolyi herczegzepette, de nem akarom, hogy azt hidd, hogy
nőt vévé nőüls 1820. febr. 13-án Louvel által megcsak az ő kiváltságuk a betegség legyőzése. gyilkoltatott. Halála után neje 1820. szept. 29-én
Nagy Gergely pápa, több éveken keresztül, egy fiut szült, ki bordeaux-i herczeg s^Chambord
a fájdalom ágyából kormányozta az egyhá- gróf czimet visel; oz utóbbi nevot a chambordi
zat. Paulai szent Vincze, kimerülve, szél- kastélytól nyerte, melyet anomzeti gyűjtés folytán
hüdve, haldokolva hordoztatta magát a be- ajándékba kapott. Chambord 1846-ban nőül vévé
tegekhez, ápolván azokat, kiket megelőzött Maria Terézia Beatrix Gaetanat, a modenai herczeg legidősb leányát; e házasság is magtalan maa halálban. A tizennyolezadik században radt.
A Bourbonok legidősebb ága tehát, emberi
nem lehetett-e látni Vanvenarguet, mellbaj- számitás szerint, Chambord-dal ki fog halni.
ban, harmincz éves korában a vénség gyen• Az Orleans-ok, a Bourbonház fiatalabb ágágeségeitől lesujtva, minden kinok és kime- nál, — melynek alapitója Fülöp orleansi herczeg,
rültségek közt folytatni, a miben legnagyobb XIV. Lajos fivére volt, — a család kihalásától
volt, a gondolkozást? Jelenleg, hires törté- nincs mit tartani; erről gondoskodott Lajos Fülöp
neszünk, Thierry Gusztáv, nem a vakság Mária Amáliával a szicziliai király leányával
kötött boldog s termékeny házassága által. Lajos
sötétségében s a szélhüdés fájdalma közt Fülöpnek, ki 1850-ben száműzetésben halt meg
irta-e bámulatos munkáját? De miért oly Angliában, öt erőteljes, eszes fia volt, kik a legmagasan és távol keresni a feltünő példá- idősb kivételével még mind életben vannak, s a
kat? Nem tanuja-e mindennap a fájdalom- legjobb egészségnek örvendnek. Lajos Fülöp
mal való küzdésnek s a fájdalom feletti idősbfia,Ferdinand, orleansi herczeg 18 10. szept.
gyözedelemnek, ezerszerte bámulatosabb e 3-án született. E herczeg, ki ritka sze llemi s jó
hajlamu tulajdonságai által oly nagy népszerüségre
hires hősiességnél, mert jutalmul nem nyer- tett szert, minővel IV. Henrik óta a franczia uralnek dicsőséget, sem a dicséret nem czél- kodó család egyik tagja sem dicsekedhetett,
jok, sem a szenvedély nem támaszok, és Neuillyben 1842.júl. 12.szerencsétlen végetért. Loteljesitik elrejtve, csendesen, majdnem hide- vai elragadták, a kocsiból kiesett és életét veszté.
gen a kötelesség egyszerü és rideg törvé- 1837-ben nőül vette Heléna mecklenburg-schwenye alatt. A dolgozó nép mind mit csinál? rini herczegnőt (f 1858.) Az ezen házasságból
fiuk a következők: Lajos Fülöp, a pámit csinálnak a bányászok, kik a megrom- származott
risi gróf (szül. 1838. aug. 24.), a ki tehát most az
lott levegőjű kőszén-bányákban laknak? Mit Orleans-ok feje s franczia trónkövetelő, és Róbert,
csinálnak ama nök, kik a szoptatástól kime- chartres i herczeg (szül. 1840. nov. 9.) Mindkét
rült testöket a gyárakba viszik? s ama gyer- herczeg, kik csak most lépnek a férfi korba, edmekek, kik erőtlenül és halványan a mühe- digelé a politikai élettől magukat távol tartották.
lyekbe vonszolják magukat? Dolgoznak, a Mint mondják, kitünő nevelésben részesültek s
fájdalom daczára! Megkeresik kenyeröket, mint mivelt s eszes emberek ismeretesek. A száműzetés üres óráit a világ megismerésére használták.
vagy a családjukét a fájdalom közepette!
Lajos Fülöp második fia Lajos nemours-i
Ama mértékben, a hogy beszéltem, fiam
Ha az élettől visszatartanák azt, a mit fáj- herczeg, (szül. 1814. okt. 25.), ki belgiumi királyfelemelkedett az ágyból; az élet megujult
dalomban tesznek, a fájdalom daczára, felét l y á választatván, azt nem fogadá el; testvére, az
szemeiben, s az anyáéban az aggodalom.
Örleans horczeg halála után, azon esetre, ha a
és a legszükségesebbet s tán a legszebbet király elébb meghalna, mintsem az Orloans her—- Folytasd, apám! folytasd!
tartanák vissza! Egy vonással gyakran kitö- czeg fia, a párisi gróf nagykorúságát elérné, a
Én folytattam:
e szavakat: „ál- régensség neki lőn biztositva. Részt vett az algiri
— Nem tudod-e annak a tengernagynak rülnék az emberi nyelvből
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történetét, a kinek a golyó elvitte mind a két dozat," „önfeláldozás' és „kötelesség" . . . . hadjáratban s jó katonának mondják. 1840-ben
Annyit tenne ez, mint a lélek létezésének és nőül vette Viktoria Augusta Antonia koburgi
lábát ?
a testfeletti felsöbbségének legnagyobb bi- herczegnőt ( | 1857), ki két fiuval, az eu-i gróf
— Nem! Mit tett?
(szül. 1842.), s az alencon-i herczeg (szül. 1844.),
— Testét, vagy helyesebben mondva, tör- zonyítékát megsemmisíteni.
valamint két leánynyal ajándékozá míg.
Nöm, beszédem közt fejét hímzésére hajzsökét egy korpával megtöltött hordóba téLajos Fülöp harmadik fia Ferencz joinvillei
tette, hogy a vérzést megállítsa s halála per- totta és hallgatott; fiam, válaszul kiugrott
czéig vezényelt. Chatam lord, egy politikai ágyából. Negyed óra mulva dologhoz látott; herczeg (szül. 1818. okt. 14.), ki mint tongorésztiszt a hősiesség s szemesség hírnevére tett szórt.
krizis idejében a lordok házában megjelent, másnap vizsgáját hősiesen letette, és azután Midőn
a fobruári forradalom kitört, Joinville
beteg öltözékében, beburkolózva, s a leg- való nap meggyógyult.
Aumale testvérével Algirban jelentékeny számu
Ezarraagondolatra hozott, hogy az embe- tengeri haderő élén állt s a köztársaságnak sok
szebb beszédét elmondva, az utolsó mondatrek
fölváltva, sokkal gyengébbeknek, vagy kellemetlenséget okozhatott volna; de ő meghanál meghalt. Negyedik Károly a köszvénytől
emésztetve, nemkülönben folytatta győze- sokkal erősebbnek hiszik magukat, mint a jolt a nemzet akarata előtt, s a parancsnokságot
delmes pályáját s a madridi fegyvertárban, j milyenek valóban. Erősebbnek, midőn élve- a köztársasági hatóságnak adta át; tán innon származik azon ragaszkodás, melynek Joinvillo Franaz ő fegyverzete s harczi lovának szerszáma zetről, gyengébbnek, midőn kötelességről cziaországban még most is örvend. 1842-ben Riomellett, tábori ágyát is mutatják. Nagy van szó.
Janoiroban nőül vette II. Pedro brasiliai császár
A—a.
(Francziából.)
Fridrik, munkával elhalmozva, a fájdalomnővérét, Francesca de Braganza herczegnét s
egy leánya és egy fia, penthievre-i herczeg (szül.
tól elnyomva, azt mondta, foglalkozásához
1845.) van.
kezdve: „Nem az a fődolog, hogy éljek, haA francziaországi dynasztiák.
A legutóbbi időben logtöbbször volt emlitve
nem hogy királyi hivatalomat teljesítsem."
Az utóbbi napokban gyakran hallottuk em- Lajos Fülöpnek két ifjabb fia Aumale Henrik s
— Szép szó! — mondá fiam, kinek arcz- legetni a különböző franczia dynasztiáls egyes tag- Montpensier Antal herczegek.
kifejezése, lassanként visszanyerte szokott jait, nem lösz tehát érdektelen egy pillantást vetni
Aumale 1822. január 16-kán született. Taélénkségét.
családi történetökre, hogy felmerülő alkalmaknál nulmányait jósikerrel végozte sjelos katonai s
— Tudok én másokat is, kik ilyenek az olvasó könnyebben tájékozhassa magát.
történelmi ismeretekkel bir. Kevéssel a februári
A Bourbonok közül az utolsó uralkodó X. Ká- forradalom előtt algiri kormányzóvá neveztetett,
voltak, — folytatám még több erélylyel,
lelkesítvén magamat az ő felindulásán. — roly (szül. 1757. t 1836.), a franczia korona-her- a juliusi monarchia bukása után azonban önkényt
helyét. Mária Karolina Augustával, a
Montluc Sienneban zárva, melyet a csá- czegnek (XV. Lajos fiának) negyedik fia volt, elhagyta
salernoi herczeg leányával lőtt házasságából két
XVI.
s
XVIII.
Lajos
királyok
testvére.
Trónra
száriak ellen védelmezett, nehéz betegléptéig Artois gróf nevet viselt; 1773-ban nőül fiaszületott: a condé-i (I854:.)é9guise-i (1855.) herségbe esett. A lakosok bátorságát az ö be- vévé Savoyai Mária Teréziát s e házasságból két czegek. Az átalános figyelmet Aumale „Francziategsége elvette; az ostromlás fáradsága kime- fiu gyermek született: Angouléme s Berny her- ország történetének lovele" czimü munkájának
rítette s már beszélni kezdettek, hogy meg- czegek. Károly jó keresztyén, de még jobb va- közzé tételével ism t magára vonta. Ez Napoleon
a
herczegnek egy beszéde következtében iratott.
<3ják magukat. Montluc megtudja; fölkel dász volt.
Napoleon
herczeg 1861-ben a senatusban az OrHogy X. Károly atyái s testvérei trónján
halottas ágyából; felöltözik fényes díszruleansokat
gyalázta; Aumale erro éles hangon irt
hájáb
b
k ö é
há kevés örömöt élvezett; hogy azt az ostobaságot röpirattal felelt, melyben a Bonapartékat s külöhajába d
deczember
közepén;
egy pohár
követé el, mikép a legvészteljesebb pillanatban
bort hozat; felét megiszsza s a töb- Polignac reactionarius minisztériumára támasz- nösen a császárt s nagybátyját támadta meg. A
betegségtől eltorzult arczát élénkitette kodott, s hogy három nap alatt, 1830. júl. 27-től röpirat a herezeghez intézett személyes kihivással
, s aztán hirtelen megjelent a sienneiak 29-ig trónját porba döntve látta, — mind ez végződött. Akkoriban minden h p azt hiresztelte,
hogy meg fognak verekedni, sőt már a semleges
közt, azt kiáltván: „Az öreg Montluc meg- tudva van.
Svájczban a helyet is megnevezték. A dolog azonIdősb fia, Angouléme herczeg (szül. 1775. f
halt! De hoztam önöknek egy egészen ifját,
m?iradt.
élénket, a ki a legnehezebb kicsapásokban 1844.) 1799-ben nőül vévé Maria Terézia unoka- ban abban
A polgár
1
: i
A
legifjabb (ötödik) fia, Mont~"- ukirály
'
is, miket valaha láthattak, önöket vezetni nővérét, XVI. Lajos leányát, kit XVIIL Lajoshoz ppnsier~(szül.
1824.
júl. 31.), a juliusi dynasztia
való
roppant
hasonlatossága
miatt
elneveztek
„difogja az ellenség ellen . . .« és megtette.
vatos Antaigone"-nak. E házasság magtalan ma- megbukása után neje, II. Izabella a volt spanyol— lovább!. . tovább!. . _ mondá fiam. radt. Angouléme 1830-ban jogait ifjabb testvére országi királynő nővére, hazájában uj hazát teremtett magának, s mint spanyol trónkövetelő
— A harczosok életrajza, az erély nem fiára, a bordeauxi herczegre ruházta.

még megengedem neki, hogy szenvedni
késztet, de azt nem, hogy dolgomban megállít.'- ,,De hát miért áll meg?" — kérdé az
orvos nyugodt hangon. — „Miért? miért?
. . . mert beteg vagyok." — ,,Én betegebb
vagyok, mint ön, — válaszolá az orvos, —
én halálos beteg vagyok, s egy hónap alatt
meghalok. De az nem akadályoz hivatásom
teljesitésében, sem hogy önnek orvosi tanácsot ne adjak. Tehát kövesse példámatj; kezdje
el foglalkozását. Nem fog nyolcz nappal elöbb
meghalni s legalább teljesiti azt, mit tennie
kell!"
— Bámulatos! — kiáltá fiam, fejét felemelve, — de hát az az orvos valóban haldoklott ?
— Tegnap temették el!
Fiam csodálkozott ennyi erélyen. En
folytattam:
— A mi engem leginkább meghat e bátor
vonásban, az, hogy nem oly kivételes, mint
gondolnád. A történelem telve van hősies
tettekkel, a fájdalom közt végbe vitt magasztos munkákkal. Pascal, a legszebb számtani törvényeket, két napi fogfájás kinos
rohama alatt találta fel. Rousseau egyik
könyvét a vesebaj gyötrelmei alatt irta.
Moliére a szinpadra ment meghalni, hogy
társainak egy bevétellel többet biztosítson.
Richelieu szünetnélküli vérhányás között folytatta elsö miniszteri munkáját. Saxe tábornagy, tábori ágyon nyerte meg a fontenoyi
csatát, egy ólom golyót forgatva szájában,
hogy égető és emésztő szomját csillapítsa.
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házasságából egy fiu származott, „a római király"
(szül. 1811,11832.), ki a dynasztikus elméletben
„II. Napoleon" név alatt szerepel.
4. Lucián, canino-i herczeg, két házasságából
tizenegy gyermek származott; az ismertebbek
ezek: a) Latitia, ki az írországi Wyse Tamáshoz
ment nőül. b) Lucián Károly, canino-i herczeg
(szül. 1803, í 1857.), ki unokanővérét, József
leányát, Zenaide-ét vette nőül, s ezzel tiz gyermeket
nemzett, c) Lucián Lajos (szül. 1813.), jelenleg
francziaországi senator. d) Napoleon Péter (szül.
1815.), Noir Viktor gyilkosa.
5. Lajos, saint-leu-i gróf,aszellemdussköny-

magas származásu. Szive mélyéből franczia nő, a
nevelés, emlékezet által; atyjának a császárságért
vért ontott hazájából; mint spanyolnő azon előnynyel bir, hogy Francziaországban nincs családja,
kiket méltóságokkal s hivatalokkal kellene elhalmozni. A lélek minden tulajdonságaival ellátva,
trónom disze, a mint a vész órájában annak bátor
védelmezője leend. Katholikus s istenfélő, Francziaország jóléteért ugyanazt az imát küldi az
égbe, mint én; szelid s jó, állásában Josephine
császárné erényeit uj életre fogja keltem." Eugenie 1856. márcz. 16-án adott életet a császári herczegnek.

téktelen részletre kiterjeszkednünk, ugy segitünk
magunkon, hogy a családból csupán azokat a tagokat emiitjük, kik politikai szerepet játszottak.
Az öreg Carlo Bonaparte (szül. 1746. márczius 29.) nejével — Letizia Ramolino — követé
az irás szavait: legyetek termékenyek s szaporodjatok. Nyolcz gyermeke volt: 1. József (szül.
1768, f 1844.), 2. Napoleon (szül. 1769, f 1821.),

Ladmirault tábornok.

3. Eliza (szül. 1773, f 1820.), 4. Lucian (szül.
1775, f 1840.), 5. Lajos (szül. 1778, f 1846.), 6.
Pauline (szül. 1780, f 1825.), 7. Caroline (szül.
1782, + 1839.) s 8. Jerome (szül. 1784. + 1860.)
1. Jozsef először nápolyi s azután spanyolországi király. Neje lyoni Clary Julia Mária volt,
Bornadotte sógornője. Két leánya volt, kik unokatestvéreikhez mentek férjhez. József unokáit tehát
későbben fogjuk emliteni. Waterloo után Survilliers grófnak czimezto magát.
2. Napoleon L, a francziák császárja. Mint
tudva van, Beauharnais Josephine-nel való házassága magtalan volt; az osztrák Mária Luizával valo

7. Caroline, a volt nápolyi királyné, 1800-ban
nőül ment Murát Joachimhoz , ki 1815-ben
agyonlövetett. E házasságból két fiu s két leány
származott. Az idősb fiu, Murát Napoleon Achille,
1801-boa született s meghalt 1847-ben. A fiatalabbik, Károly Lucián (szül. 1803.), a Császárság
senatori székén ül, herczegi rangot tölt be s „fenségének czimezteti magát.

nyelmü Hortensie Beauharnais-t, Josephine leányát
vevó nőül. Hollandiai király volt s Hortensia e
házasságban vele három fiut nemzett: a) Napoleon
Károly (szül. 1802, f 1807.), b) Napoleon Károly
Lajos (szül. 1804, + 1831.), c) Napoleon Lajos
(szül. 1808.).
Hortensiának e legfiatalabb fia, a mint azt tán
ugyis mindenki tudni fogja, a még most uralkodó

Bourbaki tábornok.

III. Napoleon császár. 1853. jan. 30-án nőül vette
Eugenie, tebai grófnőt, Montijo grófné leányát.
Eugenie 1826. máj. 5-kén Granadában született s
igy°45 éves; daczára a francziák udvarias állításának, hogy „a szép asszonyok nem öregszenek"
mégis mindinkább hozzá kell szoknia, hogy öregedik. Miután Eugenie most már másod izben
mint kormányzónő jelentékeny szerep betöltésére
vállalkozott, a vőlegény szavaival fogjuk jellemezni. 1853. jan. 22-én Napoleon az állam főbbjeit magához hivatá s hozzájuk egy hosszabb
beszédet intézett, melyben a többek közt ez a tétel
is előfordult: „Az, ki kitüntetésem tárgya lett,

8. Jerome, a volt westfáliai király, második
nőjével, a würtembergi herczognével, három gyermeket nemzett: a) Napoleon Jerome (szül. 1814.
f 1847.), b) Mathild (szül. 1820.), c) Napoleon
(szül. 1822.)
Napoleon herczeg, Plonplon gúnynéven is ismeretes; a császárság alatt több izben jelentékeny
szerepet játszott. Jeles szónoki tehetséggel bir.
A novezetesb élő Napoleonidák tehát: Lucian
Lajos, senator; Napoleon Péter; III. Napoleon
császár és fia; Murát Lucián, senator; Mathild es
Napoleon hg.

A saarbröckeniü t k ö z e t ,aug,2-án.(Napoleon

Failly tábornok.

Frossard tábornok.

császár

és táborkara a spicherni magaslaton.)

politikai hírnévre tett szert. A szüzességi rendet
alapitott királynő (IL Izabella) utolsó tette sógorának számüzetése volt, a mi természetesen
Spanyolországban népszerűvé tévé Montpensiert;
neki négy leánya van, s ezeknek mintegy nyolczvan
keresztnevük.
ji-J Ezek az Orleáns-ok.
?&E szerint Lajos Fülöpnek négy fia él: Nemours, Joinville, Aumale s Montponsier; s hét
unokája: a párisi gróf, Chartres, Eu, Alencon,
Penthiévre, Conde s Guise herczegek.
Még elágazóbb s egymásba szőttebb a Napoleonidák családja. Hogy ne kelljen minden jelen-
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A saarbrückcni ütközet.

m

t !' •

mert rosz volna folyvást éjben utaznunk.
Persze,
ha nem egyszerü holdtöltekor, hanem
(Aug. 2-án.)
(Folytatás.)
épen holdtfogyatkozáskor történt volna
A jelen franczia-porosz háboruban az ütközeutazásunk, — a setét árny-kupból az egész
IV.
tek sorát a francziák aug. 2-ki támadása nyitotta
uton sem jőnénk ki; mert ilyenkor a nap,
Az elsö nap.
meg, melyet azóta irtóztató vérontással vivott csahold,
s kettejök között a föld, tökéletesen
Bármily meglepő szép látványok tárulták követtek.
egy
vonalban
állván, a föld elörevetett árSaarbrücken és testvérvárosa St.-Johann a tak is föl világutasaink szemei eiőtt, a vas- nyéka a holdig, s még azon tul is nyulik.
háboru kezdetétől fogva a hadi élőt központja volt. természet is megkövetelte tölök a magáét.
A Mosel felé északra siető kis, de meredek partu Az éj (földileg szólva) nagyon előre haladt; Szerencsénkre ez nem minden holdtöltekor
Saar folyócska balpartján fekszik Saarbrücken, a s a testi és lelki rázkódás és fesziiltaég még van igy; bár a föld közben áll a nap és a
jobb parton pedig St-Johann. Mindkettő jó módú, jobban kimentette erejöket s szükségessé hold közt, most is tőle ellenkező irányban
csinos hely, gazdag kőszénbányákkal és gyáriparvan e két égi test, — de nem egy egyenes
ral. E két város tohát a Saar mellett egy völgy- tette az álmot.
lapban
vannak mégis, s igy a föld árnyéka
Mily páratlan jó alvó hely. A földön,
katlanban fekszik. A keletről környező magaslat
félre
vág
el a holdtól. Előbb-utóbb hát ki
oldalán fut végig a vasut, itt van a völgyet uraló városban és falun, zaj, földi lárma zavarja
ponton a sokszor emlegetett és a francziák által az álmot; ringó hajó bölcsejében, széltől fogutik jutni belőle s talán hamarább, mint
részben összelőtt indóház, egy szép, tornyokkal hányt léghajóban tökéletes nyugalom nem gondolnók.
Ugy is lett.
várszerüleg ellátott épület. Ezzel átellonben, a lehet. A löveg gyors, de tökéletesen egyenvölgy tulsó oldalát bezárólag, emelkedik azon kerTiz
óra felé a löveg kiért a föld árnykupja
tekkel s fákkal beültetett hegy, melynek egyik ré- letes mozgása az absolut nyugalom és abso- köréből. A nap egyszerre sugarai egész özöszét a katonai gyakorló tér foglalja el. Ezen hegyen lut csend érzetével töltötte el az alvókat.
Almuk talán örökös is lett voln'., ha nével árasztotta el a hold felé röpülő lövegkeresztül vezet az országut. A hegy tetejére fölérve, a vidék ujra völgygyé hanyatlik leelőttünk; egy sajátságos zaj föl nem veri: kutya-uga- nek alsó, a föld felé forditott lapos felét. Ferajta keresztül nem foly viz, de két oldalról he- tás ! — A két ebről ök egészen el is feled- lül a hold, alul a nap áraszták fenyőket a
gyektől van körülvéve, s ezen völgy hosszában keztek volt. Most felköltve egyiknek pana- ,,végetlenségben röpülő porszemre". A gáznyulik el a hatalmas jegenyéktől szegélyzett orszos vonitása által, siettek utánok nézni lámpa halvány világítására semmi szükség
szágut, mely Francziaországba vezet. Mintegy hásem volt többé s Barbicane, gazdálkodásrom negyedórányira a franczia vámház jelöli a két Diána nyöszörögve feküdt egyik diván alatt,
ból,
sietett is eloltani azt. Még kellemesb
ország közti határt, s ugyanily távolságban emel- a hol szerencsésen meghúzta volt magát s
volt
a
meleg hatása, melyet a naptól nyerkedik föl balról a ritkás erdővel benőtt, de tetején talán elkábulva az elsö rázkódástól, vagy
egészen kopasz Spichercn hegy, mely az aug. 4- mély álomba merülve feküdt addig, mig éh- tek, mert elöbb már, mint Barbicnne megiki csatának volt központja. A gyakorló-térről jól sége föl nem ébresztés vissza nem adta hang- jövendölte volt, érezhető volt az űrbéli
bolátszik a völgy végén tul Forbach város is, su- ját. De hol van Satelles? Szegény Satelles! hidegség. Most egyszerre mintha téli éjszakágár szép góth tornyával, 8 még közelebb az orból nyári nappalra virradtak volna. De minő
száguttól jobbra a már szintén franczia földön fekvő Azt a roppant lökés a boltozathoz vágta, hon- nappal volt ez! Oly mesés, tündéries, miStiring gyárhelység. Azegész vidék nyugodt, kel- nan bezúzott fejjel esett a löveg hátterének
lemes tájképet nyujt; békés munkának lakhelye, egy sarkába. Alig látszott az élet valami jele nőt soha sem láttak, minőről a földnek még
de a végzet könyvében meg volt irva, hogy ezut- rajta, mikor most onnan t4övonták. Ardán csak sejtelme sincs!
tal öldöklő ütközetek pusztulásainak színhelyéül mindazáltal nagy gonddal bekötözte a szeAz űrben lebegve, nap, hold, föld és csilszolgáljon.
lagok
között, az ég és ür e csodáit egygény állatot s bizott életéhez; bár a nyomoAz aug. 2-ki ütközet, mely a francziák elő- rult párának az elébe tett étel sem kellett, szerre szemlélhették : a mi földi lénynek
nyomulásával végződött, leginkább a katonai melyből Diána jó kedvüleg habsolt s minden még soha sem adatott.
gyakorlótér körül folyt le. Innen granáttüz által baját felejteni látszék mellette.
Nem fél, hanem egész ég-gömb terjedett
elüzetvén, a poroszok átmentek a Saar két hidján
s
boltozott
fölöttük , alattuk , köriilök ,
Az urak maguk is megreggeliztek. LiebigSt.-Johannba, s igy a francziák urai voltak Saarbehintve
egész
mindenségével a föld különbrückennek és nz azt uraló magaslatnak. A gya- féle húskivonatból pompás erős levest kéböző
pontjairól
csak, de egy helyről együtt
korlótéren jelent meg Napoleon császár fiával s szitettek elsö ételnek. Azután hydraulikus
soha
nem
látható
csillagok világának, — e fémindvégig jelen volt a csatában. A „Times" levele- sajtóban préselt beafsteak következett, oly
zője azt is följegyzi, hogy a kis császári herczeg a izes és nedvdús, mintha most vágták volna nyes rajjal, melynek itt együtt s egyszerre
csata alatt egyes rajzokat készitett a jelenotekről, egy kövér marha oldalából. Ardán kész lett szemlélhető csoportozatai a gyönyör és őrümelyeket a füst miatt láthatott, s egy közelében volna megesküdni, hogy „még véres!", végre let ex tasisába ejtenék a föld minden csilleesett golyót felvéve, tollkésével rá metszette
lagászait. Egyik felől a nap: mint egy mewkezdő betűit, s mind a rajzokat, mind a golyót jól preparált zöldségök volt, vizben fölforgyújtott
kemenezének lángoló torka, izzó
elküldte Lambert Tristan pajtásának „azon nap ralva. Történetesen egy butélia finom bort
tányérával,
melynek fényét semmi légkörnyi
emlékére, a midőn először tüzben volt". Hogy azon- is talált Ardán a szekrény egyik zugában.
rétegzet
nem
homályositja; sugár korona
ban aug. 2-ka után többször tűzben lett volna a Utasaink semmit sem panaszkodhattak az
herczeg, arról nem emlékezik a hadi krónika.
ellátás ellen. S szemlét tartva a kis helyre nélkül (mi szintén csak földi légkörünk viszNapoleon d. u. 4 órakor tért vissza Metzbc, a szorosan összerakott élelmi szerek fölött, szaverődése) tisztán s határozottan ragyogva
a főhadiszállásra, hol az elsö sikert nagy örömmel kiszámíthatták, hogy csaknem egy egész ki az ég feketéjéből. Másik felöl a hold kefogadták. Az idősebb polgárok megemlékezve ar- esztendőre el vannak látva ennivalóval. Barbi- vésbbé égő, de nem kevésbbé tiszta fénynyel
ról, hogy városukban régi szokás: ily örvendetes cane arra számitott, ha netalán a holdnak vala- vetve reá vissza tőle nyert világát. Azután
esemény alkalmával a nagy templom tornyában
egy meglehetős erős folt, csaknem fekete
harangozni, — elküldték a polgármestert a csá- mely merőben terméketlen részére találnak szürkén, vékony fénycsiktól, sarló-görbeségszárhoz, megkérdezni, hogy: ne harangoztasson-e esni s sok idő telhetik el, mig egyátalában
8 falragaszokban ne tudassa-e a néppel Saarbrü- valami emberileg ehetőt találhatnak leendő ben, szegélyezve: a fényében elfogyó föld.
cken elfoglalását a francziák által? A császár uj lakhelyök fölületén. Italuk, nevetésen vi- Itt-ott elszórva ködfoltok, mint csillaghavaazonban kedvetlen volt, s udvariasan bár, do azt zök, csak egy hónapra való volt; tartották zás, s a zenittől le a nadirig, körül az egész
válaszolta: „Sem a harangozással, sem a hivatalos magukat az ujabb tudomány azon megálla- égen számlálhatlan csillagok sürü porából
jelentéssel ne törődjék."
podásához , miszerint, ha rendes légköre vert gyürü — a tejut, melynek közepeíte,
Aug. 3-kán a császár ismét a táborhoz akart nincs is a holdnak, de valami alacsony, össze, első rendű csillagai közt, a nap csak negyedmenni, s minden intézkedés meg volt téve elindu- szürődött s testéhez tapadó levegője, lega- rangú csillagocskának számit!
lására, de az előbbi nap izgalmai annyira kimeríUtasaink le nem vehették szem* iket e
tették a 62 éves beteg Napóleont, hogy orvosai lább völgyei mély ül étéiben, mégis van, s
jelenetről,
melylyel be nem tudtak telni, de
ott
ennélfogva
a
források
és
tavak
sem
hiánöm engedték meg, hogy elhagyja a házat. Sokan
melyről semmi leirás nem képes csak mege körülménynek is tulajdonitják a következő napok nyozhatnak.
balsikereit. Nemcsak azért, mert a francziák évek
Evés után műszereik s egész ellátásuk közelitö fogalmat is adni . . .
sorain át hozzászoktak, hogy minden dologban
Igy telt el e csodás szemléletbe merülve
Napoleon volt a főintéző, hanom mivel a császár és berendezkedésök felett is szemlét tartotnap,
vagy jobban mondva azon tizenkét
legkitünőbb hadászuk, kinek katonai tehetségét tak, összesen csak egy kisebb hévméröjük
órai
idő,
mely a földön nappalnak neveztetik,
és tudományát e nehéz napokban sajnosan nél- tört össze; minden egyéb rendben volt.
—
mert
itt az űrben más csillagászati fogalkülözték.
A szemle után világhelyzetiikre kellett
makérvényesülnek.
Teljes jó reményben válSaarbrückenben az ellenséges megszállás csak ismét egy tekintetet vetniök. Künn még
négy napig tartott, mert már aug. 6-án bekövet- setét volt az éj ; ámbár órájok már reggeli lalatuk sikerülte iránt bocsátották az éj bekezett a porosz sereg előnyomulása Stoinmetz hét órát mutatott. A hold tányéra s a csil- álltával álomra fejőket, mig a löveg egyenevezetése alatt. Az erélyes lökést a különben is lagok myriádjai előbbi helyzetűkben látszot- sen, zavarfatlanul s gyorsan röpült kiszabott
számra nézve sokkal gyöngébb francziák nem tak még. De a nap most sem látszott.
irányában, kitüzött czélja felé.
tudták kiállani s visszavonultak. Saarbrücken köLövegük azon setét árny-kúpban halazelében a Spicheren hegyet, Fórbachot, — a
V.
wörthi C3atával egyidejüleg — csak véres küzde- dott tova, melyet a föld vet előre, a hold
Egy
kis
tudomány.
lem után hagyták el.
felé; vagy más szóval, a föld még eltakarva
tartotta elölök a napot.
Az éj minden baj nélkül telt el. E szó
— Nem lesz mindig igy, — vígasztala tár- „éj" nem épen használható itt. Értjük alatta
sait Barbicane, — s szerencsénk is, hogy nem; ! azon időt, mikor a földön éj volt. A löveget

(tazás a hold körül.

Ha már tudva van a semleges poat tá- tával roncsoltatott el, a megbetegedés mégis kiHletöleg azt mondhatjuk csillagásziliig, hogy
felső felére nézve holdtöltes éj, alsó felére volsága a földtől, tudva van a löveg sulya, maradt. íly megbocsáthatlan elhanyagolás mellett,
a kór kimaradását a harapott felület
tudva van a vonzásnak a távolsággal kiseb- határozottan
nézve pedig nappal volt folyvást.
elpusztításának eredményéül tekinteni nem lehet,
Utasaink álma annál csöndesebb volt, bedési törvénye s adva van az idő, mely hanem inkább talán azon hajlamhiánynak a kór
mert — mint már emlitettük — a löveg alatt a lövegnek ama ponthoz kell érkeznie, iránt, mit eddig már egyes állatoknál is észleltek.
gyors haladása daczára ök semmi mozgást mindezeken kivül még csak azon akadályt Többen azon véleményben vannak, hogy a veszett
sem éreztek. Maga a helyváltoztatás, ha kell számitásba venni, melyet a lövegre a kutya által mart egyéneknek csak egy harmada
űrben történik, vagy a környező levegő is földet környező s általa átutazandó levegő kapná meg a kórt, ha minden gyógykezelés nélkül
hagyatnának. Minthogy azonban a megbetegevelünk halad, magában véve nem érezhető. ellentállása gyakorland — és mind ezen dést a halál a legborzasztóbb alakban követi, a
A föld gyors haladását. az űrben (bár oly elemekből ki lehet számitani a föladat meg- hajlamhiány véletlenére számitani nem szabad, s
roppant sebes, hogy óránként 90,000 kilo- oldását.
igy meg kell ragadnunk a segélyt, mi, ha kellő
A mint Barbicane mindezeket Ardánnak időben alkalmaztatik, a jó sikert sohasem nélküméternyit halad) szintén nem érezzük, részint
inert egyenlő s minden akadály és rázkódás magyarázta, s előtte Nicholl kapitány hozzá- lözi. Gyauus kutya általi harapás esetében tehát,
nélküli, részint mert a minket környező értő ellenzése mellett, a számítást meg is azonnal orvost kell hivatni s rendeletének engelevegő is velünk jő, minden benne valókkal tette, egyszerre csak azon megdöbbentö delmeskedni.
Ha a méreg felszívódása a szervezetben meg
eredményre jutottak, hogy a cambridgei
együtt.
nem akadályoztatott, ugy a veszettség hat nap,
Hajnal hasadtával kakas-kukorékolás csillagda igazgatósága egy végzetes hibát vagy legfelobb két hó eltelte után beáll. Az ily
ébresztette fel utasainkat. Ardán ugyanis, tett a számitásban, a mennyiben a l l ezer egyén rögtön lehangolt lesz, nyughatatlan álomról
a többiek tudta nélkü, egy kakast is rejtett méterre számitott kezdő sebesség nem az, a panaszkodik, s a mart seb helye, mely már rendeel s hozta magukkal a reggel ez éber ma- mivel a lövegnek a kilövetés elsö másodper- sen behegedt, szederjes vörös szint ölt; néha ujból
darát. Elütötte ugyan a dolgot azon ártat- ezében, hanem az, melylyel a föld légkör- magától feltörik, sugár alakban szétterjedő fájdalom-érzés mellett. Ezen állapot egy-két napig
lan hazugsággal, hogy csak ő utánozta a nyéből kijutása első másodperezében kellett tart, mire a kór második szaka következik. A beteg
kakashangot tréfából, a mire, hogy képes, volna birnia. Mivel pedig épen odáig van a ezen időben csaknem mélakóros lesz, nem eszik,
egy derék kukoritással bizonyitva, mindjárt legnagyobb legyőzendő akadály t. i. a le- a folytonosan jövőjo folől aggódik, mig végre fölvegő rétegek nem megvetendő ellentállása, lép a harmadik, azaz: kitörési időszak, mi ép ugy
másra forditotta a beszédet.
— Tudod-e, miről gondolkoztam az éj- ennélfogva a kilövetés perczében a kezdő mint a kutyáknál, egyes görcsös rohamokból áll.
beteget ez idő alatt roppant szomjuság kiaozza,
szaka? — kérdé Barbicanetól.S ennek kérdé- sebességnek nem l l , hanem 16 ezer méter- A
de
lenyelni egy korty vizet sem képes; ha teheti,
sére folytatá: — Arról, hogy ugyan hogy lehe- nyinek kellett volna lennie, hogy a löveg a roham alatt rug, harap, s ha nem őrzik eléggé,
tett kiszámitani, mily sebességet kell kapnia czéljához, a hold és föld közötti semleges elszökik 8 legtöbb esetben kivégzi magát. A roham
lövegünknek, hogy a holdba érjen ! Nekem vonzási ponthoz elérkezzék, sőt azt, ha csak eltelte után a beteg magához jő s többnyire boegy vonalnyival is meghaladhassa.
csánatot kér környezetétől a bántalmakért. Saját
arról fogalmam sincs.
szememmel
láttam oly esetet, hol a veszett nő
Barbicane homlokát hideg verejték csöp— Mert nem érted az algebrát; de ha
rohama
közelgésére
figyelmeztetett. — Ez alatt a
pek boritották, a mint e végzetes számítási
türelmed van hozzá, megmagyarázom.
rohamok folyton gyakoriabbak lesznek, a beteg
— S te ki tudtad volna azt számitani ? hibát fölfedezték.
ereje fokonként óriási lépésben hanyatlik, s a kiEgy reménye volt csak: az, ha az ágyúba törés második vagy harmadik napján tökéletes
— Ki bizony, én is s Nicholl is. De a
cambridgei csillagászok megmentettek a fá- töltött löpamut fellobbanásának óriási fesze- kimerülés mellett a halál beáll.
radságtól. Ha akarod, előtted mindjárt után- reje akaratlanul is megadta volna a lövegnek
A biharmegyei k. kórházban nevekedvón föl,
, szükséges 16 ezer méternyi sebességet az alkalmam volt több veszettség! esetet látni, melyek
számitom.
Iső másodperczben. Ezt azonban most már közül egy párt itt megemlítek.
— Szeretném látni.
Az Ötvenes évek második felében Biharmeutólagosan
kiszámitani nem lehetett. De
S Barbicane hevenyében mindjárt fölálgyo
több
helységét egy vakmorő farkas tette rémeg
lehetett
győződni
az
eredményből.
Ha
litotta az erre vezető algebrai formát, mely
mültté, mely másfél nap alatt több embert megugyanis
a
kezdő
sebesség
igazán
csak
annyi
csak úgy hemzsegett a sok a plus ö-étől, a
mart. A második nap éjjelén egy erdőcsősz zörgést
sok r-töl, x-tö\ és mindenféle betűtől, melyek volt, mennyire azt a csillagda igazgatósága hall ajtaja előtt; a csősz kiment, hogy a zajnak
— mint tudva van, az algebrában megany- mondotta, t. i. l l ezer méter, akkor — mint utána nézzon, de alig nyitotta fel az ajtót, midőn
nyi határozott vagy határozatlan számokat Barbicane kiszámitotta, — most már visz- egy hatalmas farkas ugrott reá, melyet az edzett
jelölnek. Mi megkiméljük olvasóinkat ez szafelé kellett esniök a földre, mielőtt a sem- férfi, az első felületes marást fel sem véve, két
algebrai formula kiirásától, melylyel Bar- leges pontot elérték volna. Ez esetben pedig kezével nyakon fogott, s azt e helyzetben addig
tartá, mig kisiotett neje a fenevadat kezei között
bicane elsö pillanatra ugyancsak megrémí- a hold tányérának, melytől távolodnának, baltájával
agyon nem verte. A dolog annyiban
tette a derék Ardán Mihályt, s melyet Verne perczről perczre kisebbnek, — a föld tányé- maradt és senki sem gondolt reá, hogy a farkas
ur a franczia olvasónak egész terjedelmében rának, melyhez ismét közelednének, perczről veszett lehetett; pedig valóban az volt, mert alig
ad elé. De mi is igyekszünk némi tájékoz- perczre nagyobbnak kellene előttük feltűnnie. pár hét mulva a mogharapottak közül hat megBarbicane tehát rögtön műszerei után veszett, köztük a bátor csősz is, kit másod magátató fogalmat adni legalább a számitás ternyult, hogy a két égi test látszó nagyságát val a kór kitörése után a biharmegyei k. kórházba
mészetéről.
hoztak, hol 1—2 nap alatt elpusztultak.
E számitás a következö elemeken alapul. pontos mérés alá vesse, s ez uton <i tényIgen érdekes a következő esőt is, mely szintén
Tudni kell mindenekelőtt a föld és hold állásról bizonyosságot szerezzen magának. a font nevezett kórházban jött elő, s különösön
egymástól mily távol vannak; és hol van Műszereivel a föld látszó nagyságát pontosan azért, mert a veszettség mérgének még évek utáni
köztök azon semleges pont, melyben ha va- megmérve, azt is meghatározhatta, mily ragályzó képességéről tesz bizonyságot. Egy palamely test van, vagy volna, arra mind a távolságban kell e perczben állaniok a föld- raszt nő 18 éves legény-fiát veszett kutya marta
föld, mind a hold épen egyenlő vonzást től. Ugy találta, hogy több mint 50,000 meg, minek folytán veszettségi rohamok között
A nő meghalt fia Öltönyeit a padlásra
gyakorolna, s annál fogva a test onnan, ma- lieu-nyire haladtak már, holott 11 ezer mé- meghalt.
vitte, honnét pár év mulva legénynyé nőtt kisebb
gától, sem a földre, sem a holdba le nem ternyi kezdő sebességgel már a 40,000 mér- fia számára lehozta s foldozgatni kezdte; foldozás
esnék. Természetes, hogy ezan pont épen földnél visszafelé kellett volna fordulniok. közbon a ezérnát csuszékonyság végett többször
Méréseiből nehány percz mulva megálla- keresztül huzta szája szegletén, nem gondolva
annyiszorta esik távolabb a földtől mint a
holdtól, a hányszorta a föld tömege (s azzal píthatta a kedvezö eredményt, hogy nem arra, hogy a veszett nyálával befortőzött ruháról
együtt vonzó ereje is) nagyobb a holdénál. esnek, sőt folyvást előre haladnak, és igy — a mérget a ezérna által átültetheti magába. S igy
történt, hogy ajkát a ezérna megvágta, miro a
A föladat tehát az volt, akkorra midőn a pillanatnyi aggodalmuk alaptalan volt!
veszettség rajta kiütött, s annak rendes lefolyása
Nyugodtan ülhettek reggelijökhez.
hold a zenit pont közelébe jut, oda lökni a
után el is halt benne az asszony.
(Folyt, köv.)
löveget, hogy e semleges ponton csak egy
Ezelőtt 3 évvel, már mint orvos-növendék
vonallal is tul menjen, mert onnan aztán
mentem le Nagy-Váradra, hol az ott töltött időm
alatt szintén egy voszettségi eset jött elő. A szemagától is leesik a holdba, mivel azon
rencsétlen áldozat a helyben székelő r. k. püspök
A veszettség.
pontig a föld vonzása uralkodott rajta, azon
huszárjának volt 7—8 év közt lévő fia. A kis fiut
(Vége.)
ponton túl pedig a hold vonzása uralkodik.
játszás közbon egy nem gyanus s különben is
Hogy pedig mily erő kell valamely
Ha a veszett eb állatot vagy embert mar meg, ismert kuya arczán megharapta; a seb mint jelentárgynak
a földtől azon semleges
--pontig
~ , ugy a méreg-anyag, — mi egyaránt jelen van a téktelen s gyanu nélküli bevarratott, mire a gyó-

ellokésre, az függ attól, mily sulyos azon nyálban, vérben s talán a többi váladékokban is gyulás csakhamar beállt. Egy bizonyos idő mulva
tárgy, azaz: mily erős annak a föld felé ne- — a fogakra tapadt nyállal a megmart egyén azonban a gyermeken veszettségi jelek mutatkozhézisedése, vaoy is a fold vonzása reá. E • vagy álfát testébo vettetik. A tapasztalat megmu- tak, m:ro a kétségbeesett szülék a város egyik
vonzásnak természete az hogy a szerint kiseb- *»«a azt, hogy a sebbe jutott méreg-anyag 12 óra kitünőbb orvosát hivatták el, ki a beteg állapotát
hirlik ^ P J•
' eltelte előtt a szervezetet meo-fertőztetni nem rögtön belátva, kinyilatkoztatta, hogy "a gyermek
\? annyiszorta anny1Szoros
valóban megveszett, s igy gyógyítására sikert
a z oi nd ő 8 e b f e l ^ f £ e l v a méregarlvh
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nem igérhot, ha azonban a szülék megnyugtatásuk
kellőig
elpuszútűél
a fföldd t i« '^
távolabb van a vonzott test, a
végett óhajtják, ugy minden észszerü módot meg
ki
t felfogta, ez idö alatt kellőleg elpusztittanégyszerié,
oly távolra
,
*^<-pöt
pontjától;
pl. két
oly
távolra
'
^
ó
t
j
határozottan
bevá>*ottnak
tekinthuszonötszörte | hető.a kVannak
is, hol noha a j fo^ kisérteni. Igy a többek között esz-tözölt bőr
r u
a ugyan oly esetek
kisebb a vonzás.
| veszett kutya által harapott seb csak napok mul- ! alá fecskendezést oly szerekkel, melyektől a gör;
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csös roham enyhülését s ez által a szervezet erősebb ellenállóságát reméltette, de mind sikertelen.
A kis beteget oz alatt folyton égető hőség és
szomjuság gyötörte, s egyre ágya égését kiabálta.
A szülők a dolog ily állása mellett, ujabb kisérlet
tevésre szólitottak fel a fentebbi orvost, ki is miután ismét nöm volt képes sikert mutatni, egy
végső eszközhöz nyult, a hideg viz erélyos használatához. Azt várhatta ugyanis ettől, hogy miután a gyermek már a viz látására is felháborodik,
az, épen őzen okból oly ideg-inger lehet, mi az
idegrendszert görcsös állapotából rendes működésébe mintegy visszalökheti. A gyermeket tehát
egy üres dézsába tette, s fris vizzel leöntette; de
a netalán várható eredmény elmaradt, mert a
gyermek a leöntés alatt megszünt élni.
A veszettségi állapot egyike a legborzasztóbb bajoknak, de ebből azért nem következik,
hogy a dühödt kutyától megmart egyén kétségbeessék, sőt ellenkezőleg; mert ép a veszély nagysága, melybe elhanyagolás által döntheti magát a
beteg, kivánja sürgeiősen a lélekjelenlétet. Egyátalán nem lehet elég buzgón ajánlani a megmartaknak azt, hogy félelmükön uralkodjanak, gyengeségből ne engedjék magukat át kuruzsolóknak,
mert a veszély nagy, s minden pillanat, mi az észszerü orvosi segélyt hátráltatja, életébe kerülhet.
Azon pontot, melyekre a megmartnak erélyét fordítania kell, a következők:
Ha gyanus vagy ismeretlen kutya valakit
megmar, sebét mossa ki s rögtön orvos után lásson.
A kutyát, melytől a marás eredt, nöm kell
kivégezni, sőt ellenkezőleg, ha lehet, őrizet alá kell
venni, hogy kóros vagy egészséges volta kitűnjék.
Ha a harapás óta több nap telt is el, mi mindon esetre hibás hanyagság, az illető reményt ne
voszitsen s orvost hivasson.
Miután e kór a veszett emberből is átoltható,
óvakodni kell a környezetnek minden sértéstől,
mi a beteg részéről jöhet.
Végre az elhaltnak minden ruháját, minden
darab tárgyát, mit nyálával bemocskolhatott, el
köll égetni.
Roth Ferencz.

segé, hogy sikságon fekszik. Ha 50 kilométerrel
hátrább feküdnék, körülbelül Saverne helyén, a
Vogesek által védetnék, s uralkodnék a vidék
fölött. Annak oka, hogy Strassburg mostani helyén
áll, abban keresendő, hogy a Rajna fölött akart
Francziaország általa uralkodni. De ennek daezára
Strassburg nem fekszik közvetlen a Rajna mellett,
hanem az IU, a Rajnának ezen mellékfolyója mellett, mely itt három ágra szakad, s több szigetet
képez; ezen szigetek egyikén van Strassburg. Az
111 Kohl alatt két mfdnyire ömlik a Rajnába, s
vele Strassburgon keresztül egy csatornával is
össze van kötve, melynek elzárása általa viz a vár
árkaiba ömlik, s igy Strassburg véderejét emeli.
Ezen védelmi mód régebben igon fontos volt
s most szintén az; de Strassburg tulajdonképeni
védelmi ereje kitünő orőditvény - rendszerében
fekszik. Elsö helyen érdemelnek emlitést a megerősitett körsánczok, s a váracs, mely utóbbinak a
Rajna felé előretolt hegye a háromszöget képező
várost megkoronázza. A város hátulsó, a Vogesek
felőli részén két 3zögbástyával és két erőditvénynyel ellátott védvonal vonul végig. A vár ezen
részébe, csak egy szük vasuti és a saverni kapun

zönségnek is." Ugyanezt mondta Mac Mahon az
azóta nyilvánosságra került napi-parancsában Í8.
Midőn About Saverneba ért, a kis várost roppant felindulásban találta. Szokott módon előbb egy
kis csapat porosz dzsidás vágtatott be, kémlelve,
hogy nincs-e ellenség a városban. Midőn erre tagadó választ nyertek, nagy számmal jöttek a tetemes
hadi szákmányolást rendeltek el, melyben 200 palaczk pezsgő is szerepelt. A maire sajnálkozva
utalta őket Epernay-re, hol a champagnei örökforrása bugyog fel. About kiszámítja, hogy e hadizsákmányoláshoz aránylag Párisnak 384,000 db ökröt,
64.000,000 db kenyeret stb. kellene szolgáltatnia.
# % (A wörthi ütközetből.) Egy hadi tudósitó
irja : Midőn Mac Mahon tábornok Keichshofennél
látta, hogy csapatai minden erőfeszítésük mellett
sem képesek ellenállani az ellenségnek, mely mintha
csak a földből tört volna elő, egyre szaporodott,
bús komorság vett erőt rajta, s a kétségbeesés
egyik pillanatában a tömeg közé akart rohanni,
hogy ottan találja halálát. Katonái azonban megakadályozák szándékában, a igy szóltak hozzá:
„Miért öletné meg magát a tábornok, hát vonakodunk mi a halállal szembe nézni?" Mac Mahon

Metz és Strassburg.
Metz és Strassburg, Francziaország e két
nagy erősségéről több izben volt szó közelebbi
lapjainkban. Metz ismertetését ép lapunk legutóbbi számában adtuk. Oda utaljuk tehát az olStrassburg tervrajza.
vasót most, midőn e várnak tervrajzát ogy franczia
lap után közöljük. A tervrajzon feltalálhatók a keresztül juthatni, mely utóbbi a külső védmüvek erre erőt vett katonáinak bátorságából, s paranvár főbb részei, a melyek czikkünkben is emlitve által kitünően védetik. A vár déli fele, a Blanc csot adott ama csodálatraméltó visszavonulásra,
erősségtől egész a czitadelláig, természetes védv hol százezer porosz volt akadályozva, egy haráltal oltalmaztatik. A vársánczok itt az 111 folyó minczezer főből állott hadtest üldözésében.
és a vizárkok által keresztül vágott sikon emel** (Napoleon utazása Chalonsba.) A „Figaró"
kednek. Itt a Hopital-kapun juthatni a várba. A érdekesen irja le, hol járt Napoleon császár a metzi
vár északi része, a Pierres-erődtől a czitadelláig két csaták alatt. Aug. 14-kén, midőn a francziák nagy
város rész, Robertsan és Contades; továbbá az 111 pusztitást tettek ellenségükben,Longevilleben volt,
által képzett sziget felett uralkodik. A czitadella s majd a Verdun és Nancy közt levő út mellett
1682 — 1685-ig épittetett, s ötszöget képez öt bas- Hénocque ezredes birtokába ment be. A poroszok
tion nál, s ugyanannyifélholddal. A vár 10,000 em- erről is, mint majd mindenről, pontosan voltak
beres 1500 ló számára adhat helyiséget. A Pierres- értesülve, s elfogását tervezték, de ez nem sikerült
erőd mellett van a Finckmatt laktanya, mely az nekik. A 15. és 16-dika közti éjet a császár Plai1836-diki fölkelési kisérlet színhelye volt. Strass- sant gravelottei földbirtokosnál tölté, s reggel 4
burg átalában véve oly erősséget képez, mely órakor fiával együtt nyilt kocsiban utazott el s
élelmiszerekkel kellőleg ellátva, még tulnyomó nagy kerülőt tött, nehogy katonai kisérete föltűnellenséggel is sokáig daczolhat.
jék az ellenség előtt. Etainben reggelizett s minden nehézség nélkül jutott Verdunbe. Steinmetz
előcsapata Doncourtnál ugyanazon nyomon haladt
utána, s a porosz tisztek ép ama vendéglőben
Egyveleg.
ebédeltek, hol a császár reggelizett. Vordunben
— (About csatatéri rajzaiból.) About Edmund, a császár harmadik osztályu vasuti kocsiba lépett
a kitünő franczia iró párisi lapokban érdekes s ogy pohár bort kért. A pálya-udvar felügyelője
leírásokat ad azon eseményekről, melyeknek köz- kiöblité a poharat, melyből épen reggelizett,megvetlen szemtanuja volt. Először is leirja Mac Mahon tölté e a császárnak nyujtá át. A császári herczeg
visszavonulását a wörthi csata után. Egy kis csa- igen kifáradva arczát és kezét óhajta megmosni; e
Metz tervrajza.
pattal találkozik, mely a legnagyobb rendben vonul czélra ugyanazon poharat a egy zsebkendőt kellé
voltak, jelesen a St.-Simphorien, Sauley, Cham- vissza. „A ti osztálytok dorekasan helyt állott!" használnia. Igy érkezett a császár 17. reggel a chabiére sziget, Belle-Croix erőd stb.
— mondá nekik. „Osztályunk?" — felelé egy lonsi táborba. A verduni pálya-udvarban nem soStrassburg vára 85,000 lakossal biró várost altiszt. — Mi zászlóalj voltunk, 8 abból csak eny- kára a császár egy házitisztje jelent meg s embefoglal magában, moly utóbbinak középpontja csak nyien maradtunk életben. A többi mind ott ma- rei, kocsijai ea lovai számára két vonatot, magának
P/2 mérfoldnyire fekszik a Rajna balpartjá- radt, részint meghalva, részint megsebesülve." pedig egy első-osztályu kocsit rendelt. „Uram —
tól. — Strassburg igen fontos stratégiai pont, Nemsokára megtizedelt zuávcsapatokkal találkozik, mondá neki a pályafelügyolő, — a császár épen
mely Elzász birtokát biztositja; egyszersmind melyek majdnem kémnek nézik. Csak egy tiszt most harmadosztályu kocsival elégedett meg. ö n
Francziaország legszélsőbb pontja kelet felé. közbevetése menti meg e kellemetlen félreértés felfoghatja, hogy önnek nem nyujthatok jobbat,
Strassburg Elzász védve, a Rajna őro, ama nagy következményeitől. Egy ezred turko a legnagyobb mint teherkocsikat."
táborhely, melybe a Németországból betörő ellen- rendbon halad el előtte; ugy látszik, hogy az nem
** (Angol fegyverkezés.) A Woolwichi hadi
ség ütközik. Vauban Elzász biztositását a megerő- állt az első sorban.
arsenalban ismét megkezdték a munkát, mintegy
sitett helyek, váracsok és erődök egész hosszu sora
Mac Mahonnal találkozik, kinek egy tiszt- 4000 ember dolgozik a gyárakban. Az ágyuk, szeáltal vitte keresztül. Svájcz ellen, délen Hüningen barátja mutatja be. „Csak 35,000 emberem volt, kerek, melyek a krimi hadjárat óta a raktárakba
allt,melynekbástyáiazonbanl815-benleromboltat• szólt a tábornok, — s velem szemközt 140 ezer voltak elhelyezve, a sutból elővétetnek és hiányos
tak; északon Weissenburg és Hagenau képezték ember állt. A tulnyomó szám győzött. Közülünk részeik tataroztatnak. Az ágyugyárban és a bomFrancziaor8zág|védbástyáit; az egész erőditési rend- körülbelül 5000 sebesült meg vagy hullt el; de ba-öntődében a megkezdett Armstrong-ágyukat
szer központja Strassburg. E hely szerencsétlen- majd megboszuljuk magunkat. Mondja ezt a kö- készítik el.
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kenyerén kivül hetenkint kétszer pecsenyét^ egy- kellő védelmi intézkedések megtételére. S ez az
szer galuskát, máskor vastag ételt 52 ft. évi fize- aug. 14. és 18-ka közti harczokkal sikerült volna
(Jókai Mór legujabb regénye:) a „Fokete tésért. A szegényebb sorsú ifjakra nézve legelő- is, — Berlini sürgönyök szerint a porosz déli hadgyémántok," mely nemrég végződött be a „Hon" nyösebb, ha ebédet a tápintézetben, vacsorát podig sereg előcsapatai már elérték Chalons városát,
tárczájában, külön kiadásban is megjelent, 5 kö- a convicfcban fogadnak 37 ft évi fizetésért. Kés- melyet a francziák odahagytak, s a koronaherczeg
nemsokára Páris előtt keresendi fel az ellenséget.
tetben. Ára 5 ft.
márk, aug. 16. — Az igazgatóság.
— Ekközbon Párisban roppant készületekot tesz** (Kodolányi Antal) a kolozsmonostori gaz- j
nek
a védelemre. Francziaországban most már
dasági tanintézet igazgatója ismét ogy uj munkáKözlekedés.
minden 25— 35 éves ember fegyver alá van hiva,
val gazdagította gazdászati irodalmunkat. Ez: „A
** (Az elsö erdélyi vasut piski-petrozsenyi, a tisztek 60 és tábornokok 70 éves korig szólittest-alak és haszonvételi (termelő) képesség köszárnyvonalát)
f. hó 28-án adják át a közlekedés- tattak szolgálatra. Önkénytes zászlóaljak alakulzötti viszony a szarvasmarhánál. (Állattenyésztési
tanulmány)." Ára 50 kr. Kapható Pesten az Eg- nek ; mely naptól kezdve egyszersmind a fővona- nak guerilla harczra; csak egy nap, aug. 20-kán,
genberger-féle akadémiai könyvkereskedésben.
lon mindkét irányban naponként 2 vonat, teher- és 230,000 önkénytes érkezett Francziaország minden
részéből Párisba. Másrészt a németek is iszonyu
** (Az „Erdészeti Lapok,") az országos erdé- személy-szállító fog közlekedni.
erőlködéseket tesxnek. Porosz forrás szerint 14-ke
szeti egylet közlönye idei (kilenczedik) évfolyamá** (Hajó-hid.) Mivel a második hídépítése
nak VII. és VIII. füzete a következő tartalommal még évekig elhuzódhatik, s a lánczhid már nem óta 300,000 harezos szállíttatott Francziaországba.
pedig magara
magára yaualta,
vállalta,
jelent meg: Máramaros-, Ung- és Liptómegye képes megfelelni a közlekedés igényeinek: Pest- Roon
Roon hadügyminiszter
hadügyminiszter pedig
erdőségei. — A badeni- és würtembergi fekete város
e*v
ideiglenes
hajóhíd
fölállitását
akarja
hogy
okt.
1-sőig
meg
250,000
katonát
állit
sikra.
.»wo e<*v
«*,
_. _
város
erdő. — Fűhasználat az erdőtalajon. — A szikes sürgetnif a kormánynál. - A fővámhivatal épité- E szerint az egész:
hirek valók, ugy oly háboru lesz
föld. — Erdészeti ösztöndijaink. — Használjuk az eénél még éjjel fáklyavilág mellett is dolgoznak, vándorol.
vándorol. Ha
Ha aa hí
akáczfát is szőlőkarónak. — Egyesületi közlemé- mert a vízmentes alap letételét mindenesetre be a mostani, mely harczosainak számát tekintve,
nyek. — E kettős füzethez Máramarosmegye erdő- akarják fejezni, mielőtt a Duna vízállásának nö- egyetlen a világtörténetben. A rajnai várak Köln,
Mainz, Koblenz stb. loszereltetnek s az ágyuk
ségeinek színezett térképe van mellékelve.
vekedésével ez lehetetlenné válnék.
Strassburg
Metz alá szállíttatnak, az ostromhoz.
** (Az „Anyagi érdekeink") az országos ipar** (Türr tábornok) minapi leleplezéseiből 50
egyesület közlönye julius óta havi füzetekben je~
Balesetek, elemi csapások.
louisdor a tiszta nyeresége. Körülbelül egy év
jenik meg, s előfizetési ára 6 ftról 3 ftra szállítelőtt
ugyanis Salzburg körül elvesztette erszényét,
tatott le. Német nyelven is megjelenik ily czim
** (A phosphor áldozata.) A mult napokban
alatt: ,,Industriezeitung für Ungarn." Az ipar- Szegeden megható szerencsétlenség ért egy csalá- de miután „fontos küldetésben" járt s különben
egyesület közlönyét az egylet tagjai tetszés szerint dot. A család szemefényo, egy igen szép 17 éves sem tudta, hol érte a veszteség, nem is kutatta
magyar vagynémet nyelven ingyen kapják.
leány phosphorral szokta fogfájását megszüntetni, többé. A napokban azonban beállit hozzá a levél** (,,A hajcsövesség mennyisegtani elmélete11) azonban egy este a vilóval szájában elaludt, a hordó s egy csomag aranyat kézbesít neki. Pénzét
dr. Császár Károly értekezése, melyet az idei ko- mérges nedv loszivárgott belsejébe s menthetetle- ugyanis a salzburgi állomásfőnök találta meg, de
ez nem tudhatta, ki a tulajdonos, mert az erszénylozsvári róm. kath. főgymnasium tudósitványa nül halálát okozta.
ben az 50 Lajos aranyon kivül csak egy „Türr"
számára készitett, külön lenyomatban is mogjelent
„% (Jégverés.) Alvinczről irják a „K.K"-nek,
s Aigner Lajos könyvkereskedésében 40 kron hogy ottan és környékéne hó ll-kén délután iszo- névre szóló látogatójegy volt. Egy évig őrizte
tehát, mig a tábornok nyilt levele utba igazította
kapható.
nyu vihar dúlt. Tyúktojás nagyságu jegek hullot
** (Debreczenben ifj. Csáthy bizományában tak, melyek sok kárt okoztak a terményekben és s erre megküldte neki a pénzt.
** (Horváth János ezredes) a 22-re egybehimegjelent:) „Intelmek, erkölcsi példák, képek és apró marhákban. Éhez hasonló szomoru hireke
idézetekben. A magyar kath. tanuló ifjuság szá- Erdély több vidékéről vettünk. — Baranyámé vott honvédeket üdvözölvén, a haza nevében megmára kedély képző és erkölcs nemesitő házi olvas- gyében a Szebényi, véméndi és sombereki szőlőhe köszönte, hogy a felhívásra oly számosan megjemányul, a tanév vasárnapjainak szünóráira alkal- gyek legnagyobb részét elverte a jég, s a zápoi lentek. Kijelenté ezután, hogy az öszpontositás a
mazta Károly Gy. Hugó, jászóvári premontrei állitólag két malmot is sodort el a sombereki ha- miniszterium utóbbi rendelete folytán ezuttal elmarad. Az egybegyült honvédek a szemle után
kanonokrendü áldozár,s a kassai főgymnasium ta- tárban.
nára. Szerző sajátja." A könyv ára 1 ft.
*** (Villam sujtott agyon) f. hó 11-én egj zajosan megéljenezték az ezredest.
** (Képviselőválasztás.) Szabolcsmogye ,bog** (Schulcz Ferencz) hazánkfiát, Vajda-Hu- zernyest.i polgárt. A szerencsétlennek érdeke
dányi
kerületében szótöbbséggel gr. Vay Ádám
állapotban
levö
neje
annyira
megijedt
a
szomoru
nyad építészét és a műegyetem tanárát, a madridi
San Fernandi műakadémia (Reál Academia de las eset miatt, hogy összerogyva azonnal szörnyet halt, jobboldalit választották meg közelebb országgyü*%. (Orosházán) aug. 16-án nagy eső esett. lési képviselőnek.
trés nobles artes de San Fernando) f. évi május
** (A közlekedési miniszteriumnak) Hollán
30-án tartott ülésében levelező tagjává válasz- Egyszerre egy házba beüt a villám, s az ott főző
totta. Az ő munkájának: „Monumenta d'Archi- háziasszonyt és tőle 5 lépésnyire vidáman beszél Ernő távoztával megüresült államtitkári széke a
tecture inédits" első füzete,mely (xerona városának gető vendégét agyonsujtotta, a falat összerepesz- hivatalos lapban szerdán megjelent legfelsőbb
műemlékeit tárgyalja, oly feltünést okozott Spa- tette, aztán átment a szomszéd üveges boltba, s kézirat azerint gr. Szapáry Gyulával töltetett be.
** (Tizenkét ifju), az intelligens osztályból,
nyolországban, hogy a „Comission de Monamen- Ott mindent össszetört.
tos Historicos y Árristicos de la Provincia de
** (Hatvan gazda) lakjószágát teljesen sem- irja a Szebeni német lap, közelebb utazott a franGerona" nem vélte háláját máskép kifejezhetni, mivé tette e hó 6-án Felső-Csernátonban (Három- czia táborba, hogy ott mint önkénytes szolgáljon.
minthogy művét az országos akadémiának kitün- széken) azon iszonyu árviz, mely százezer forintnyi Prágából szintén azt irják, hogy onnan is több
német ifju orvos indult a franczia táborba kórházi
tetésül felajánlja.
kárt okozott.
szolgálatba. Tudvalevőleg a franczia hadsereg
^
(Nagy-Marosból) jelentik, hogy ott
na^y hiányában van az orvosoknak.
Dunán
a
„Debreczin"
nevü
Pest,
Nagy-Maros
Egyház és iskola.
*• (Vérmes vállalkozó.) Egy vidéki dinnyeközt közlekedő helyigőzös feldöntött egy csolnatermesztő
(B. Jáoos) folyamodott a belügymi** (A Kecskeméten megnyitandó állami reál- kot, melyen három ember és 20 mérő gabona volt
tanodához) dr. DékányRáfáel budai főgymnásiumi Két embert sikerült kimenteni a vizből, de egy niszteriumhoz útlevélért a porosz-franczia csatatérre. Huszozer darab aaját termesztményü dinytanár igazgatóvá, Angyal Bt la rendes, Koczó családapa menthetlenül elveszett.
nyét akarna Páris fölé szállittani.
Sándor helyettes tanárrá kineveztettek.
(A nagy disz-hangversenyt) mely a dalár** (Mennyei János) torontálmegyei másodMi njság?
ünnepélyt
befejezte, hétfőn délben tartotta meg a
tanfelügyelő ugyane megyében rendes tanfelügyevárosi
vigadó
nagy termében, nagy közönség előtt.
=
(A
csatatérről.)
A
Metz
mellett
aug.
14—
lővé neveztetett ki, — királyi tanácsosi czimmel.
** (Román egyházi kongresszus) A Szebeni 18-án vivott nagy csatákról, különösen azok ered- Az első számot Erkel Ferencz „Báthori Mária"
régi dalmüvének nyitánya képezte, mely
érseki konsistoriumnak a román papsághoz és ményét illetőleg, még most sincsenek biztos tuután
Volckmann
Róbert „III. Richárd" szomorudósitások.
Hanem
az
tudva
van,
hogy
e
csaták
néphez intézett körlevele szerint a román egyházi
kongresszus f. évi okt. 1-jere N.-Szebenbe összehi- oly vérontással mentek végbe, a mihez hasonlót átékhoz irt nyitánya következett, A közönség a
vatik. A kongresszus 30egyházi s 60 világi tagból nem sokat lehet a világ történelemben találni. Az jeles zeneszerző e legujabb szerzeményét, melyet
sajtó kiválólag magasztalt, nagy kitüntetéssel
áll, kik harmincz kerületben választatnak, ugy elesettek szamáról jövö tudósításokból azt következtetik, hogy mindkét harczoló fél elveszte ser- fogadta. Tetszésbon részesült Huber Károly egyhogy minden választókerületre 3 küldött esik.
** (Az eperjesi evang, kollegium) jogi, theo- iének egy ötödét, azaz: minden ötödik ember két népdala is, melyet Pauliné asazonv adott elő,
logiai és gynmasiumi tanfolyamaiban az 1870— meghalt vagy megsebesült. íly küzdelem után valamint Felekiné szavalata is. Liszt Dante-sym7l-ki tanév f. évi szept. I-ső napján veszi kezde- nehány nap szükséges az halottak eltemetésére, a phoniájának előadását Erkel vezényelte; csak egy
tét, ugyanekkor a tápintézet és convictus is meg- sebesültek elhelyezésére, s az élőknek pihenésre. részt: a „Po*.ol"-t játszta a philharmoniai társunyilik. Eperjes, 1870. aug. 17. dr. Vécsey Tamás, — Bazaine felől mindennap ellentétes hirek ér- at, A közönség zajosan megtapsolta a szerzőt:
keznek. Némely táviratok szerint kivágta magát Liszt Ferenczet, ki szívélyesen köszönte meg a kikollegiumi igazgató.
a
Metzet körülvevő porosz hadak közül, s Verdun tüntetést. A hangverseny Berlioz nagy hatásu Rá** (A késmárki lyceumban) az 1870—71-dik
felé
haladva, egyesül a chalonsi sereggel. Katonai kóczyjával végződött.
tanévi előadások szept, l-jén kezdődvén, kötelesszakférfiak
azonban oly nézetben vannak a Metz
(A dalár-egyesület közgyülésén) elnökké
ségemnek ismerem az érdekelteket figyelmeztetni,
körül
vivott
küzdelmekről, hogy Bazaínenak szán- Bringmannt, az esztergami dalárda elnökét, az
hogy alumneumunk és convictusunk jótéteményeiben minden tanuló valláskülönbség nélkül dékában sem állt Metzből Chalonsba visszavo- gazgató-választmány elnökévé pedig Királyi Pált
nulni, a mit ideje lett volna megtenni; hanem rálaszták. A legközelebbi dalárünnep 1872 aug.
részesülhet. Az alumniumi ebédért járó évi fizetés
czélja volt a roppant porosz hadtömegek nyilsebes agy szeptember havában lesz Nagyváradon.
A
IX lt. A COnvintiioKr.«
.LX,lnt hanem
1
convictusban nemcsaki ebédet,
** (Egy féláru ember) Tragikomikus jelenet
vacsorát is kapnak az illetők; ebédre: levest, elönyomulását feltartóztatni s a párisi kormányhust, astag ételt és »/« kenyeret; vacsorára % nak időt szerezni uj hadsereg kiállítására, s a zinhelye volt a napokban a Deák-utcza. Egy da-
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** {Nagy sikkasztásról) tudósítják a „M.
Polgárt" Deésről, o hó 5-ről. Biró Elek adószedő
hivatalnok ugyanis közelebb 5000 frtot, és 1864
óta összesen 17,000 frtot sikkasztott el a királyi
adóból. A tettest azonnal letartóztatták. Vallomásában ugy nyilatkozott, hogy birtoktalan szegény
ember létére csekély fizetésébői nem élhetett; ez
okból 1864-ben előbb a kis lotteriánál próbált
szerencsét, később a nagy lotteriánál vett sorsjegyeket és azokra eddig 800 frtot fizetett be, igy
remélte a hiányt kipótolni. Csalódott; mind a kis,
mind a nagy lottéria csak több és több pénzt ra
bolt el tőle. A sikkasztást azért nem vették eddig
észre, mert hamis naplót vezetett. A sikkasztó már
régóta ismeretes kártyás volt.
** (Egészséges város.) Rimaszombatban júl.
26-ától kezdve aug. 19-ig, vagyis 26 nap alatt
halálozás nem történt. A hírért a „Göm. L."
kezeskedik.
— (Halálozások.) Koroncz László, veszprémi
székesegyházi kanonok, apát, kir. tanácsos aug.
12-én életének 73-dik évében meghalt. — A magyar tud. akadémiü egyik legrégibb tagja Podhraczky Jozsef, f. hó 14-én Pozsonyban meghalt.
A boldogult 1795. jan. 18-án született Udvardon,
Komárommegyében 8 egy félszázad óta számos
történelmi értekezést, oklevélt és krónikát adott ki.
— Mátray József, a pesti első takarékpénztár
nyüg. pénztárnoka közolébb elhunyt 66 éves korában.

** (Kémfogás.) Nehány nap előtt az I-ső
tureos-ezred bivouakjába egy egyén érkezett, ki
a tiszteknek, mint Leblanc 21-ik gyalog-ezredbeli
kapitány „barátja" mutatta be magát. A tisztek
szivesen fogadták a látogatót, s meghívták szerény
ebédjükhöz. Már javában f'raternisáltak, midőn
ugyanazon 21-ik ezredből egy tiszt érkezik.
— Ismered Leblanc kapitányt? — kérdik az
ujon érkezettől.
Ez gondolkozik egy pillanatig, s egész határozottsággal feleli:
— Nincs a 21-ik ezredben tiszt, kit Leblancnak hívnának.
A turcos-ezred tisztjeinek egyike erre elővette pisztolyát, s golyót röpített Bismarck ur
barátjának fejébe.

Hónapi-és
hettnap

Katholikus est protestáns
naptar

2 8 Vasár
Hétfő
au
30 Kedd
31 Szerd.
1 Csőt.
2 Pént.
3 Szóm.

B ÍZ Ágoston p. B l l Ágost.
János lefejezése Sabina
Limai Róza
Róza
Rajmund hitv. Paulin
Egyed apát
Egyed, Izab.
István, Kai. fj) Efraim, Zenó
Mansvét
Szerafina
Hold változattal

Augusztus

G
naptar

Izraeliták
naptara

— A —a. A szép czikket köszönettel vettük, s hasonlókat jövőre is kérünk.
— Ratnsan (Bajorország.) M. G. A rajz megjött, s
jőni fog, mihelyt lehet. A kívánat iránt intézkedünk.
— Pest. K—nn. Közölni fogjuk, ha a sor rá kerül.
— Zombor.. D. P. A levél eltévedt; legyen szives
még egyszer beküldeni.
— Csorna. K. E íly érdekes kisebb közlemények|hamar helyet találnak lapukban. A képek iránta legközelebbi
napokban értesitni fogjuk.
— „Annak", a ki kivánta, hogy a vers czime nélkül
egyszerüen csak „nem"-mel feleljünk, sajnálattal azt feleljük tehát, hogy „nem."
— A „Vasárnapi Ujság" régibb évfolyamai. Eladó: a Vasárnapi Ujság 18S9 -1866 évi folyama, az 1859.
és 60 évfolyamok kötve, a többi kötetlen. A „Politikai
Újdonságok" 1862, 1863, 1864, 1866 és 1869 évi folyama,
kötetlen. lílrtekezlietni: Orláthra (Erdélybe) Bélik Fülöp
urhoz küldendő levél által.

SAKKJÁTÉK.

561-ik sz. f. — Minckwitz J.-tól
(Lipcsében.)
Sötét.

hossza

Aug. (ó) Elul Ros. f.
16 I) 11 Dioméd 1 Elal Ros. 154
17 Miron
2 Rebekka 155 51
18 Flórus
8 Szelihot
49
19 Endre
4 Rózel
157 47
20 Samu
15
158 45
16
159 44
21 Tádé
22 Agathon
!l 52 Sabb. 160 42
9 Első negyed !2-án 3 óra 14 perczkor

ttél

hossza

ny»g-

ó. P- ó. P- .
5 13 6 47 175
5 15 R 46 190
fi 44 205
5
5 18 6 42 219
5 19 fi 41 234
fi 38 248
5
5 21 6 37J 262
délután
(

H ö Id

P30
31
8
39
2
11
7

kél

ó. P6 46
8 4
9 29
10 69
este
10 31
l l 16

nyüg.
ő.

p-

8 1
8 26
8 59
9 9A
este
1 15
2 45

takaró-papiros
(Makulatur)

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

Amerikai hátúitól tő ismétlő-fegy\e

N

A vadászat és fegyver-kedvelők

esen pedig n int védfegyver, utközben ős a háznál minden szakértőt meglepő, kitünő szerkezete végett igín ajáilható
Ára minden kellékekkel együtt 125 frt ezüst pénzben vagy bankjegyben a napi árfolyam szerint, vörös réz töltényhüvelyeknek száza 2 ft 40 kr. Részletes rajzával és leírásával kívánatra bérmsntesen szo'gilunk.

I
Kétcsövii Lefaucheus-fegyver WVontcsövü
Lefauclieiix-revolver
sima 6 lövetüek, egyszerü
Caliber
9
12

WEgycsövü percussiós-fegyverek

Flobertféle szoba-fegyverek, |

marok-revolverek,

Jóminőségü vadászszerek.

a

b

o

d
e
f
g
h
Világos
Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond.

Az 556-ik számu feladvány megfejtése.

(Beck Ágostontól Idarban.)
Világos.
Sötét.
1. b.2—h4 . . . . . Kd4~e5
2. Fb4—c5
e4—eS
3. Hd5—f6
Ktetsz. szer.
4. F ad mattot.
Helyesen fejtették mej?: Veszprémben: Fülöp József.
— Jászkiséren: Galambos István és László. — Zámolyon:
Parragh József. — A pesti sakk-kör.

A Politikai Újdonságok

A franczia hadtest-vezérek (öt arczképpel). — Kenderesi Anna. — A munka és a fájdalom. — A francziaországi dynasztiák. — A saarbrückeni ütközet (képpel.) —
Utazás a hold körül. (Folyt.) — A veszettség. (Vége.) —
Metz és Strassburg (két ábrával). — Egyveleg. — Tárház:
Irodalom és művészet. — Egyház és iskola. — Közlekedés.
— Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság? — Apró hirek
a háboruról. — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. sz.)

Lefauch ux-i'egyvertöhények
Caliber l í ! 12
Mindennemü lökuptesok.
*
Lókupacstartók 3U krtól 3 ftig. Vadász és jelsípok 10krtfl
közBnségesek ezre
lt 16 22
1 ft 30 krig. Vadászkörtök 1 50—Ő0 ftig. Vadászszéfinitnak „
„ 22 28
kek 3.50—9 ftig. Vadászkósek 1—3 ftig. Gyufatartók
Töltő-készületek Lefíucheux-fegyverekhez ft 1.30, 1.80,
85 krtól 2 ftig. Kiitya-o-storok 60 krtól 3 f ,ig. Kutya
finomabbnemüek, valamint ezen fegyvernemhez szükzsinórok és vezetők 45 krtól 3 ftig, nyukravalók 1,20
séges legujabb egyéb készületek dus választékban.
—3 ftig, tanito-nyakraral^k 1.40—2 fdg. Fegyverzsáljefaiicheux tölténytarlók, övek és vadásztáskák 4 5—6
kok 3.80—8 ftig, szekrénye'; 1 és 2 fea-vvernek 7—
8-10-12—16 ftig.
12 ftig. Különféle vadcs»Izgatók.
Vadásztáskák, kisebbek és nagyobbak 3.50, 4.50, 6—8—
Czélszerü tapló vadász-sipkák öbja 1 ft.
10-12-15 ftig.
Lőpor-tülkök érczből és szaruból 75 krt'il 4 ft 53 krig.
Kimeritő rajzokkal ellátott árjsgyzákekkel
Lőpor-tárak, elzárhatok 1—5 fontnak 2.50—6.50 krig.
kívánatra bermentesen szolgaiunk.
Sörót-zacskék, kurták os vállbafügge3zthetők30kr—5.50-ig.
Irásbeli megrendelések különös figyelemmel gyorsan eszközöltetnek.
Minden tőlünk vett fegyvert, hogy ha az 3 hét lefolyta alatt változatlan tiszta karban állíttatik vissza, mással cserélünk ki vagy esetlegesen annak értékét készpénzben terítjük meg.

KERTÉSZ és EISERT Pesten,
Dorottya-utcza 2. sz., a „magyar király" czimü szállodával szemközt.
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karlsbadi porczellán-rakíára
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Ajánljuk továbbá egyéb fegyvereink dus választékát.

ruinn- os zsinóros damask-csSvekkel ft 36—,40.—,45.
mozgással
ft 10.— —.— —.—
5.—, finom angol moire, patkószeg, Bernard os rízsa-da..íaak-cíővekkel ft 6 0 . — , 6 5 - , 7 5 — , 85.—, 9 5 . - , léO.—, simsi 6 lövetüek, kettős mozgással
„ 12.— 14.— 16—18
115.—, 125.—, finom Lancaster fegyverek ft 125.—.
közópfinomak véséssel . . . „ 15—16 Xí) -20 22—24
finomak, Cham'ot, Arendt s más
legujabb szerkezetűek , finom
Keményen forrasztott vascsövekkel ft 15.50, l(i.5O, 17.50i
vésésekkel arany és ejüst hera1K—, finom Euban-csBvekkel ft '20.—. 21.—, 21 50, 22.—,
kattal, szép agyakkal pontosan
1
22.50, 24.—, finom zsinóros d&mask-csSvekkel ft 25.—,
belőre, kiállításukhoz aránylag, ft 25—27 28—30 31—4 '
28 —, 3).—, finom angol moire, patkoszeg, rizsa- és Ber- 10 és 12 löretüek, díszesen kiaard-damask-csöveki.el ft 35.—, 38.—, 42.—, 45. —, 5 0 . —
állitva
ft —— 39 45,—
Kész vörösréz-töltények sxása
„ 3.20, 3.80 4.20
Kevolver-táskák, minden nagyságúak, öv gvanánt felessitolhatők ft 2.—, 2.30, 3 , 3.50.
wfisz'k, kerülők, falu-Sr8k sat. számára, vascsővel, patentaróffal, félig ágyazva ft 6.50, 7.50, végig ágyazva ft 7.80,
9—, Bubán csővekkel ft ljj.— 1 >.—.
nem durranván, mulatsággal páro?u't gyakorlathoz, a czóí
lövészetben ajániandók, kisebb pisítolyok ft 9.—, 13.50
czélpijztolyok 13.50—18 ftig, czéípuskák 19—25 ftig,kAs/
a legkisebb védfesyver 6 percz alatt hat$zor elsüthető töltényeknek száza 6m/m 70 kr, 9m/m ft 2.2. i. Vat
sima 7m/m 7.50, 9m/m Vi ft, finomnbbneműek 12—18 ftig
czéltáblák, kiugró bohóczczal 8 elsülő mozsárral ft 9. —
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Kétcsövü percussiós-fegyverek

TARTALOM.
.

Mindennemü

Szerkesztői mondanivaló.

— Apró hirek a háboruból. — (Stuttgartból irják:) A poroszok elönyomulását nagyon
julius —augusztus havi számai teljesen kifogyván
nehezíti az, hogy minden átjárási hely és hid
rendkivüli elöfizetést nyitunk
szétromboltatott s az utak járatlanokká tétettek.
szeptember l-töl kezdve a következő feltételek mellett:
A férfi lakosság s minden vonómarha a helységek1. Csupán a Politikai Újdonságok:
ből teljesen eltünt s mindenütt csak aggok és öreg
asszonyok találhatók. Még a papok is elhagyták
Három hónapra (szeptember—november) . . 1 ft. 2 5 kr.
Négy hónapra (szeptember—deczember) . . I » 67 »
falvaikat.
** (A német asszonyok és leányok ellen)
2. A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonsáporosz lapok a leghevesb polémiákat folytatják.
gok együtt:
Nemzeti szinház.
Azt állitják, hogy majdnom midenütt, de különöHárom hónapra (szeptember—november). . 2 ft. 50 kr.
sen Stuttgartban és Berlinben a nők nagyobb
Péntek, aug. 19. „A haza." Történeti dráma 5 felv. Négy hónapra (szeptember—deczember) . . 3 » 34 »
kitüntetésekben részesitik a franczia, mint a német Irta Sardou V.; ford. Paulay E. és Szerdahelyi K.
j
P T A Vasárnapi Ujságból méjj nehány teljesSzombat, aug. 20. Az ünnep miatt szinház zárva volt. | számu példány julius l-töl kezdve is kapható.
sebesülteket. A francziákat olhalmozzák szivarral,
Vasárnap, aug. 21. „A csikós." Eredeti népszinmű
gyümölcscsel, elszállítják őket az egyleti kórháA pénzek bermentes küldése kéretik.
8
felv.
Irta Szigligeti.
zakba; — mig a német sebesültok a katonai kórA Vasárnapi Ujság és Pol. Újdonságok
Hétfő, aug. 22. Először: „Fernande." Szinmü 4 felv.
házak- ea kaszárnyákba fekszenek elhagyatva. Irta Sardou V. ford. Paulay és Szerdahelyi.
kiadó-hivatala Pest, egyetem-uteza 4. sz. a.

H E TI-NAPTÁR

HIRDETÉSEK.

11

Kedd, aug. 23. „Faust. Opera 5felv. Zenéje't szerzette
Gounod K.
Szerda, aug. 24. „Fernande" Színmü 4 felv, Irta
Sardou; ford. Palay és Szerdahelyi.
Csütörtök, aug. 25. „Alvajáró." Opera 3 felv. Zenéjét
szerz. Bellini.

íkal

Különösen Boriinben a fogoly franczia tiszteket
elhivják a jobb házakhoz s előkelő delnők kocsikáznak velök. A lapok mindezt a nőknek keservesen szemökre vetik s elnevezik őket „franzosoli"neknek. — Mind e panaszoknak pedig sok alapja
lehet; mert ép most jelent meg egy rendelőt, mely
meghagyja, hogy (a többnyire uői felügyelet alatt
álló) magánkórházakban csakis német sebesültek
fogadhatók be; — a francziákat a katonai közkórházakban kell elhelyezni.
** (A weissenburgi csatából.) A 74-ik sorezred zászlótartóját lelőtte az ellenség. Szomszéd
bajtársa kezébe votto a zászlót, azt is lelőtték.
Jött a harmadik, annak is vége. De az emberek
feltették magukban, hogy a zászlót nem hagyják
el, ha mind elhullanak is. És elhullott egymásután
husz. A huszonegyediknél segély érkezett, s oz
csakugyan elérte azt a boldogságot, hogy a zászló
megmenekült.
** (Farragut tengernagy.) Az aug. 15-kén
New-Yorkban moghalt amerikai tengernagy Farragut Glasgow Dávid 1801-ben született Tenessee
államban. Miután mint kapitány kitüntette magát,
a nagy amerikai polgárháborúban, az unio kormány által a New-Oríeans ellen intézett tengeri
expeditió parancsnokságával bízatott meg. Fényes
fegyvertényeinek jutalmául tengernagygyá neveztetett ki. Személyes bátorságát átalánosan csodálták; jellemző azon válasza, melyet azon kérdésre
adott: váljon a pánczélos hajókat fölébe teszi-e a
fahajóknak? Nekem — volt válasza, — oly fahajók, melyben vas szivek dobognak, a legjobb monitoraim.
** (A hadsergek élelmezése.) Hogy megközelítő fogalmat szerezzünk, a hadilábra állitott
hadsereg pillanatnyi szükségleteiről porosz adatok
után a következőket közöljük: A Lachmann testvérek öt hadtest számára küldik az élelmet és igy
210,000 embert látnak el. A szállítók 7000 ökröt
küldtek a táborba (3700 darabot Schleswig-Holsteinba vettek); 9500mázsa szalonnát e napokban
Hollandból via Emmerich és pedig négy gőzösön
5000 mázsát; 8000 ball rizst, mit részint Rotterdamban, részint Brémában szereztek be; 12,000
mázsa borsót és babot, mi részint Sziléziából, részint Poroszországból került ki. A napi szükségletre megkíván tátott 15,000 font kávé Hamburg
és Kölnben vették és a hannoveri égetőkben pörkölték. 65,000 igás ló részére szükségelt 500,000
adag zabot egy königsbergi háztól és különféle
tartományokból szerezték be. — Párisból mindennap 500,000 adag élelmet küldenek a hadseregnek. Minden adagban kétszersült, rizs, főzelék,
czukor, kávé, pálinka és bor van. A kenyeret
tábori kemenezékben sütik, melyeket 3 óra alatt
fel tudnak állitani, s a sütéssel 250 ily kemonezénél ezer munkás foglalkozik.
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lár kissé elbáinészkodván, véletlenül megbotlik s
fejével egy kirakat tábláját üti be. A tulajdonos
és segédei azonnal kiszaladtak a csörrenésre, a
dalár igy szólt hozzájok: „Féláron jöttem Pestre,
ugy voltam a szinházban, az eltört üvegtáblának
is csak felét fizetem ki." A kereskedő elmosolyodott és semmit eem fogadott el, miután a tábla
biztositva volt.
+*m (Egy esküvő Pesten.) Mult héton egy
esküvő ment végbe a józsefvárosi tomplomban. A
nászvendégek épen a templomba akartak menni,
midőn két szegényesen öltözött nő, — az egyik
fiatal, a másik öreg — a vőlegény elé áll s egy
pólyába takart csecsemőt nyujt át noki. Az ifjabb
nem szólt, de az idősebb, a leány anyja, szidalmazta és ökleivel fenyegette a férfit. A közelálló
vénasszonyok is pártját fogták, s a zaj csakhamar
akkorára nőtt, hogy egy pár rendőr jelent meg a
templom előtt, a rend helyreállitására. E jelenet
után az esküvő — megtörtént.
** (Szombathely mellett) egy faluban nagyon
neki búsulta magát egy atyafi, fölmont a padlásra,
fölhúzta maga után a létrát s ol kezdte magát fölakasztani. Alant nézték, sopánkodtak, de nem
volt kéznél létra, hogy megakadályozhatták volna
az öngyilkosságot. A szomszéd korcsmárosnak
egy igen jó ötlete támadt e zavarban. Elkezdett
ugyanis torka szakadtából kiáltani: „Szomszéd
uram, szomszéd uram! Ma kaptam egy igen jó
hordó bort, nem jönne át megkóstolni?" Az atyafi
mogoldozta a kötelet s kidugta fejét a padlásablakon : „Nem tosz bolonddá, szomszéd uram?" ,,Nem,
nem!" „No akkor már megyok!" És le is ment és
mulatott egy egész álló napig.

4i7

forintig.
Ezüst henger órák 4 rubinra . . 10—ll
»
v arany foglalv. rugóra 12—13
»
» kettős födéllel » 15—16
x
» kristályüveggel » 15, 16—17
» horgonydrák 15 rubinra » 15, 16—17
»
»
15 » kettős födéllel 19
20—22
» angol horgonyórák kristályüveggel 19,
20-22-24
» ugyanazok kettős födéllel
. 24—40
» vál. remontoir kengyelnél felh. 28—50
» ugyanaz kettős födéllel 35, 38, 40—52
Arany órák 3. sz. horg.15 rub. 36,40, 45—80
ugyanaz kettős födéllel 55, 58, 60—58
» valódi remontoir kengyelnél
felhúz
70, 80, 90—100
» valódi remontoir kettős födéllel .
. 100,110, 120,130—206
Arany hölgyórák (3. sz. )
» henger 4—8 rubinra . . 25,28—32
»
» 8 rab. kett. födél. . 38,42—42
» horgonyórák 15 rub. kettős födéllel
50,55—60
» vál. remontoir kett. födéllel 70,80—100
» h. órák zom. gyem. . 60, 70, 80—100
Inga-órák hetenkinti felh. ft. 16, 20, 22—24
J> órai és félórái ütéssel . . . 30—32
» óra és negyedórai ütéssel 48, 50—66
Havi regulatorok
30—32
Ébresztő óra
. 6
Ezüst lánczok 4 ft 50 kr.,6, 6, 6ft. 50 kr.,
7 ftig; legfinomabb franczia alakúak 8 ft.,
j 8 ft. 50 kr. 9, 10 ftig; hosszu nyaklánczok
7 ft, 8 ft. 50 kr., 9, 10, 15 ftig.
Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét mellett, gyor: san és pontosan teljesittetnek.
Egy inga-óra pakolásáért 1 ft. 50 kr.
Órák cserében is elfogadtatnak.
ÜSF Nem tetsző ára kicseréltetik.
Javitások legpontosabban és iutányos árért
• 'eljesi'.títnek
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LIEBIG-féle H1SII70IAT

FRAY-BENTOS-b«J (IMi-Ameríka.)
LIEBIG-féle HUSKIVONAT-TÁRSULAT

LONDONBAN.

Nagy megtakarítás háztartásra néive.

PESTEN,

Azonnali eléállitása erőteljes húslevesnek, mely az árnak ogy harmadával olcsóbba
kerül, mint a fris marhahúsból főzött. ••- Elkdszitdse s megjavítása mindennemü levesek,
martalék s főzelékeknek stb.
Erbtitö éledd gyengék s betegek számára-

ajánlja

Jutalmazva két aranyéremmel, Páris 1867; Havre 1808.

bálvány-uteza, Moesoayi-féle házban,
a nagyérdemű közönségnek gazdag raktárát,
mindennemü

porczellán-edényeket,
valamint

étel-, kávé- és thea-készlefeket
hat vagy tizenkét személyre

« lególcsóbb ifj ári árakért.

Kitünö fíző-edények chaiiiott-főldböl.

A nagy becsületcliploma — mi»t legnagyobb kitüntetés —
sterdam 1809.

Am-

Kisebb részletekben! árak a magyar-osztrák birodalomra néz»e:
1 angol font tégely
V» angol font tég.
% angol font tég.
% angol font tég.

5- frt.
- 80
- - kr.,
•

3

frt.,

1 frt. 70 kr.,

92 kr.

Csak azon esetben valódi, hogy
,- •
y
5
ha minden tésrely az itt oldalt • ' • <!;->''••-• ••••:'-;''*;Z~~2>
látható a l á i r a s ^ l vau ellátva.
?;•.•
' • •= • "•• '••'•''•'~r^v":?M
Kapható: m ország minden előkelö kereskedés » gyógyszerldraihan.

Nagybani raktár a társulat levelező tagjánál:

THALI/HAYF.R \. és tarxan.il Pesten, 8 Bécsben: KLOGER é« fia s
VOIGT JÓZSEF és társánál.
742(13-22)

448
Épen most jelent meg Heckenast Gusztav
könyvkiadó hivatalában (Pesten, egyetemi utcza 4-ik sz.) és minden könyvkereskedésben kapható:

36-ik szám.

Tizenhetedik évfolyam.

Tompa Mihály.

Virágregék.
Negyedik kiadás.

Szinnyomatu czimmel.
8-rét 320 lap) füzve íft. 50 kr., vászonba
kötve 3ft.60 kr., diszkiadásban 5 ft.

Kilián György

lISlIlll

pesti kiadó-könyvárusnál megjelentek és
minden hiteles könyvárusnál kapható :
Zsilinszky Mihály. A magyar kőlte itt
és szónoklati kézi könyve. A költöi és
prózai irály elméletének vázlata, a magyar
irodalom remekeinek műnemek és fajok
szerint rendezett válogatott példáival s
az illető irók rövid életiratával. Főtanodai
és magán használatra. Nagy 8-rét 35 ív,
5G0 lap fűzve. Ara 2 ft. 50 kr. osztr. ért.
Pesten, váczi-utczán a „levélhez"
Tarnóczy Tivadar. A magyar irodalom
és uj fiók-raktára a kerepesuti bazárban, a nemz. színházés szellemi fejlődésünk története. Kizal szemközt,
sérve jellemző olvasmányokkal a szóló
müvek minden neméből és fajából. Főgymajánlja „saját készitményü" s a legjobb s a legujabb szervezetü
náziuinok, lyceumok és főreáliskolák számára s magán használatra. I. kötet: Os-,
Ó-. Közép-és Ujkor.— Nagy 8-rét, 184
finom sodrony és danias'csövek!-el, gyönyörüen vésve, ezüsttel vagy aranylap fűzve. Ára 1 ft.
nyal berakva:
Tarnóczy Tivadar A magyar irodalom
történet folytatása. Kisérve jellemző olL e f a u c h e u x - p u s k a k eo, a, sö, 90,100 és 120 ftjdvai.
vasmányokkal a szóló művek minden neméből és fajából. Közép tanodái hasznáL a n c a s t e r - p u s k á k k a k a s n é l k ü l a legjobb & legujabb
latra. lI. Kötet: Legujabb kor. — Nagy
systema szerint 90, ICO, 150 ftig.
^81 (8 — í»)
8-rét, 184 lap füzve. Ára 1 forint
Kiss Lajos. Schnitz Ferdinánd kisebb
Lüttich] Lefaucheux-puskak a iegeiső & leghiresebb
latin nyelvtana. A tizedik javított kiadás
gyárakból 40, 50, 60, 70, 80. 90, 100 ftig. Mindennemü vadászután. Harmadik javított kiadás. — Nagy
8-rét, 282 lap. Ára 1 forint.
csappantyus-fegy verek
Kiss Lajos, tiyakorloköny v. Dr. Schultze
1( f t
Egyszerü fegyver
' ~~ ?
Ferdinánd kisebb latin nyelvtanához. A
hetedik javított kiadás után, III. javított
Kettős fegyver patentesavarral és keményen forrasztva
. . . ló —lb »
kiadás. -Nagy 8-adrét, 240 lap. Ára 1 ft.
Lüttichi kettős fegyver drótesővel (Rubán) ."
20 — 25 *
Dlhanyi Zsigmond. Olvasó-könyv gjmKettős fegyver zsinór vagy damask-csővel
25-45 »
náziumi és reáltanodái első és második osztályok számára. Második bővített kiadás,
S-rét 270 lap, fűzve 60 kr.
Lefaucheux legjobb systema 6. 10, 18, 2! és 30 lövéssel, egyszerüen, valamint
Wurga János. Magyar nyelvtan. Elsö
legfényesebben kiállítva, 8. 10. 12, 15. §0. 30, 50 és 60 ft,
lesz: Szótan (Alakún). Az I. és II. gymnáziális osztály és az ezekkel párhuzamT e r C Z e i ' O l o k egy pár 2 ft, kettős i fttól fölfelé.
ban álló reáliskolák számára. 6-ik javított
Flébert puskák és itisitolyok, n>ereg es ezelpisztolyok.
kiadás. 8-rét, Hö !ap fűzve. Ára 00 kr.
Warga János. Magyar nyelvtan. Ma>^1 5
Lefaucheux és Lancaster puska-töltények
dik kötet: Mondattan az irály-és verstar *
Cevrldt J.-iól Párisból és mindennemü védíegyver.
elemeivel összekötve. A III. és IV. <nmMinden nálam vásárolt fegyver pontos lóképességeés szilárd munkáért jót
náziumi osztály s ezekkel párhuzamban
állok, s nem tetszés eltében egj hó alatt bi cserélhető.
álló reáliskolák számira. 4-dik javított
Levélbeni megrendelések ponto>.m telje^ittetiu-k.
kiadás. — 8-rér, 105 lap füzve 50 kr.
Zsilinszky Mihály. Az egyetemes törtenelem l'öbb eseményei. Életirati vázlatok. Vezérfonalul a történelem első tanításához. 8-rét füzve. I-ső rész ó-kor 60 kr.
u. p., 2-ik rész k<M%- és ujkor 80 kr.u. p.
Kiss I.HJos. Curtius görög nyelvtana.
III. javított kiadás. Első rész nagy 8-rét,.
260 lap, füzve l ft. Második rész Mondattan, íl-ik javított kiadás. — Nagy 8-rét.
192 lap füzve. Ára 1 ft.
Ki*s Lajos Schenk! görög elemi olvasókönyve Curtius nyelvi anához. Harmadik javított és tetemesen bővített kiadás.
— Nagy 8-rét, fűzve 1 ft. ujpénz.
Kiss Lajos. Olvasmányok Xenophón
Anabassisát;ól, melyeket Schenkl után
kezdők számára magyarázó jegyzetekkel
"él'9i
és szótárral ellátott. Nagy 8-rét, borítékba
fűzve 80 ujkr.
Ponori Thewrewk Emil. Iloinér Iliása.
IV. Ének. Nagy 8-rét, fűzve 30 kr. u. p.
Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-ik sz.) megjeSomhegyi (elöbb (Schröck) Ferencz.
lent és minden könyvárusnál kapható:
Egyetemes világtörténet. A felgymnáziumi ifjuság használatára. — I. kötet:
és mindennemü régiséget, drágakövet,!
Ó-kor. Ötödik javított kiadás. 8-rét fűzve
1 ft. — II. kötet: Középkor. Negyedik
lovagló és nyeregszerszámokat lótalia-!
jav. kiadás. 8-rét füzve 1 ft. — III. kötet:
rókkal együtt, arany ezflst és drága-1
Uj-kor. Harmadik javított kiadás. 8-rét
kövekkel kirakva; továbbá gyöngyöt, j
füzve 1 ft.
sílneskdvet, aranyat, ezüstöt, asvanyo- j
Trautweio M. János. Magyar olvasókönyv az algymnáziumok és reáltanodák
kat vesz és cserél a legmagasb áron.
számára. III. rész. Negyedik kiadás. —
Nagy 8-rét, 234 lap, 90 kr.
Régiségek és természetiek
Dr.
Otto Emil után forditotta Rayé Lairodája,
jos Magyar-franczia nyelvtan. Két
a iK'iuzeli felelős kormány visszaállításától fogva.
részben. I. rész. Második javitott kiadás.
Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épü8-rét, kötve 1ft.20 kr. II. rész. 8-rét,.
letben, 14. sz. a.,
Kiegrszitö jegyzetekkel.
kötve 1 ft. 20 kr. u. p.
Szerkeszti
hol egy nagy választéku raktár mindennemü
Magyar- és Erdélyország térképe. Az
alkotmányos feloszlás szerint színezve, a
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
vasuti vonalokkal. Negyedik kiadás 15kr.
és mentekötokböl a legolcsóbb áron, ugyu. p. Kötve három statisztikai táblával 25
hites ügyvéd s magyar királyi igazságügyi miniszteri titkár.
szintén egy nagy raktár ásványok, lepkr. u. p.
5
0
kr.
1867-ik év hét füzetben, egy-egy füzet ára . . . •
kék, bogarak, madárborAk, tojások,
Nyugoti és keleti félgömb. Kis 4-rét. Ár*
10 kr.
873(2—2)
szrmflvegek is találhatók. 860 (8—4)
Ugyazez egy 38 ivre terjedő kötetben ára . . . 3 ft.

fegyvergyára és kereskedése
Lefaucheux és Lancaster vadászfegyvereit
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Régi pénzeket i

TÖRVÉNYEK

HIVATALOS RENDELETEK
gyujts-inéiiye,

ÖKRÖSS

BÁLINT,

Kiadó-tulajdonof H»-rkenA«t £u»zl8* — Nvomaron saját nyou dsjáhan Pesten 1870 (egyetem-nteza 4-dik szám alatt)

Pest, szeptember 4-én 1870
Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujs&g és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
Csnpán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatasnál 10 krajezárba; háromszor- vágj
többszöri igtatasnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: tippelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein é» Vogler, Wollzeile Nro. 9. —
Bélyeg-dij, külön minden igtatas után 30 ujkrajezár.

Palikao

gróf.

r orradalom és külháboru egyaránt nagy ez s ez faluból amabba a faluba utazott, — megérdemli, hogy a nemzet elnöki székébe
s kétes kimenetelü krízisek a nemzetek éle- a mire elégikus búskomolysággal gondoljuk üljön, miután megszabadította az országot
tében. Amabban a politikusoké, emebben a el, hogy: sic transit glória mundi! — deazon — még fenyegető kilátásában is székatonáké az intéző szerep, de a tulajdonképi egyébiránt a „nagy nemzet" maga vette gyenteljes sorstól — hogy az idegen győző
tényező maga az egész nemzet. A forrada- kezébe a hatalmat, a megtámadott haza vé- nevezzen és ültessen urat a nyakára . . .
lomból gyakran növi ki magát háboru, 8 delmét kitünöbb katonáira bizta, egyelöre a
Gróf Palikao tehát voitaképen csak egy
ilyenkor mit a politikusok terveztek, a ka- főhatalmat is egy erélyéről s geuiaíitásáról rövid történeti mozam, de mindenesetre
tonák végzik be; ellenben háboruból ritkán ismert tábornoknak adván át.
oly nagy mozam emberének tekinthető, hogy
lesz forradalom, ha csak katonai nem, melyet
Egyelőre mondjuk, mert oly nagy veszély már a bizalom, mely őt e polezra emelte,
inkább a tábornokok, mint a seregek csinál- idején, mint a minőben most forog Franczia- nem közönséges dicsőséget körit hetvenhat
nak. De a külháboru veszélyei elött a forra- ország, a legczélszerübb kormányalak a ka- éves ősz feje köré, s még nagyobb lesz e
dalmi törekvéseknek el kell hallgatniuk.
tonai diktátorság, egy oly ember kezében, dicsőség, ha e szerfölött nehéz napokban e
A mint egy hatalmas, vagy épen győztes kinek tekintélye oly annyira magasodjék ki bizalomnak megfelel.
ellenség tör valamely nemzetre,
A lapok ugyan már közte
ha ez akkor forradalmat rögés Páris katonai kormányzója
tönöz, ez által csak megkönyTrochu tábornok közt kiütött
nyiti az ellenség diadalát, s el
villongásról irnak. De valóvan veszve. Ilyenkor békét
szinüleg majd engedni fog kökell hagyni a belsö viszálynak,
zülök az, ki a másiknál kes egyesülten törni a betolakodó
vésbbé bizonyul a helyzet uráellenségre. Mert meg van irva,
nak. Baj lenne, ha Páris „unter
s örökké igaz marad, hogy:
Fritzens Augen" egyenetlen„Két veszekedő közt a — harkednék, hogy aztán Fritz urfi
madik örül."
és tábornokai hóditásvágyának
essék zsákmányul.
A francziáknak is megvan
A ,,háboru kabinetjének"
egy ilyetén régi ugynevezett
— mint Párisban nevezik —
„házi pörpatvarok," — de egészelnöke, egyébiránt a dolog
séges ösztönük — még eddig
természetéből folyólag, kelegalább ugy látszik — azt sumény katona, ki Afrika hö sigallja nekik, hogy most csak
vatagán husz évet töltött csakvégezzenek előbb a porosz sinem folytonos háboruban, de
sakkal, és majd aztán, ha akkor
mindamellett, ép oly jó diplois jónak látják, ünnepélyesen
mata, mint ügyes hadvezér.
és végleg ellökhetik azt a —
Jellemére nézve hideg, de jó
házi sipkát, mely az idegen
indulatú,
merev és kitartó, s
sisak ellen gyöngének bjzoalig látszik hatvan évesnek.
nyult
Gyors léptekkel halad föl a
Addig is azonban, megleszószékre — irja egy franczia
pőleg finom tapintattal, zaj
lap — s a legutóbbi viharos
nélkül, nyugalomba helyezték
ülésekben szilárd, nyugodt
a császári „káppit," — s intéhangon szónokolt. Valóban bázik rettenetesen meggyült bamulatos erély ily késő életjaikat maguk a vakmerő idekorban, kivált ha még tudjuk,
gennel.
hogy a tábornok fejében goÉs ekként, a mint a ténylyót
hord, azonkép mellében
állásból sejthető, egész csöndis,
hova
ezelött mintegy harP
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ben, egy kis előleges, szelid
mincz
évvel
költözködött be
forradalom már végbe is ment
egy
arab
golyója,
és
onnan
nem is hurczolvolna a forradalmak vezér-fővárosában, a minden többi főbb szereplőé fölött, hogy
kodott
ki
mai
napig
sem.
Ennek
következmennyiben a husz éven át oly korlátlan ellenében minden vetélkedési cselszövény
tében
hangja
kissé
meggyöngült,
de
egyébhatalmu császárról most csak nagy ritkán egyátalán lehetlen legyen. Ezen egyéniséget
olvasunk e g y . e g y íéUllk
annyit, valószinüleg a legközelebbi franczia diadal kint „föl se veszi."
t á v i r a t b a n
nogy valami harmad-osztályú waggonban fogja bemutatni a nemzetnek, a ki aztán
A miniszteriumba lépte óta, mint a hi

