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Blumenthal
A jelen háborúnak van egy pár oly különös vonása, melyekkel a hadviselés történetében alig, vagy épen nem találkozunk, és
a melyek ennélfogva bizonynyal föltűntek
már a fölületesebb figyelő előtt is.
A hadviselés ugyanis az emberi cselekvések azon legabsolutabb neme, mely a
legegységesebb és legföltétlenebb vezetést
igényli, a mi legczélszerübben csak ugy
érhető el, ha egy fő, egy akarat intézi az
egész működést. Ez ok bői veszélyes az rendesen a szabadságra, mert a legkorlátlanabb
hatalmat öszpontositja oly egyén kezében,
ki legtöbb szellemi és erkölcsi erővel birván, e korlátlan
hatalmat mintegy önmagára
nézve jogosultnak tartja, és
nem igen adja ki kezéből a
háború után sem, mikor pedig
arra már nincs többé szükség.
A királyok és a szabad
köztársaságok ennélfogva nem
igen szokták a hatalmat egészen a hadvezér kezébe adni, ,
még a hadviselésre nézve sem,
hanem megosztják azt olyképen, hogy a hadászati (stratégiai) mozgalmakat intézik a
maguk központjából, s a fővezérre csupán a harczászati
(taktikai) kivitelt bizzák.
De az ilyen kettős fővezérlet nein igen szokott előnyére
válni sern a királyok, sem a
köztársaságoknak. Az ilyen
korlátolt hatalmú fővezéreket
rendesen megverik, részint
azért, mert sokszor valóban
jobb, czélszerübb szándékaiban
gátolják, részint mert az ilyen
fővezér nem is fél olyannyira
a vereségtől, sem a dicsőséget
azon mérvben nem áhitja mint
a.teljesen független hadúr, mert
ha megverik, a hibát rendesen
a központi hatalom nyakába
veti, és viszont, ha győz, annak gyümölcseit nem tisztán
ő maga szedi íöl.A hadvezéri dicsőség pedig
oly nagy, hogy abban a jogosult illető senkivel osztakozni nem akar. Ezért még a
köztársasági 'szabadságukra oly féltékeny
rómaiak is rendesen diktátort neveztek ki

tábornok.

háború idején, a mit ők mertek és addig iratokat, leveleket küld, a másik koronás —
merhettek is tenni, mig az egész nép oly- szintén pictus masculussá vált — fogságba
annyira elszánt szilárd őre volt a köztársa- esett ellenséges fővezért fogadja stb. — de
ságnak, hogy háború után a győzelmes egész világ tudja, hogy ö csak „névleges"
fővezérrel le birták tétetni a korlátlan ha- szerkesztője ennek a történetnek, s annak
szellemi feje, intézője, egy más, vagy
talmat.
több más tábornok, kik közül a hír majd
A dolog természetének ezen rendes követelményével szemben a jelen porosz hábo- ezt, majd amazt, majd egész csoportot emrúban azon jelenség ötlik föl, hogy a hata- leget.
E szép öszhang, ezen lemondás az oly nagy
lom és szellem — két vagy több főben megsiker
dicsőségéről mindenesetre bámulatos
osztva működik, mint valamely összenőtt
,
volna,
ha ez a dicsőség/ó'^ és voltakép oly téhármas vagy négyes csodaszülött, és mindnyezőn
nem alapulna, mely a sikert egészen
amellett — legalább idáig
a működést
természetesnek, és igya bámulásra kevésbbé méltónak tün' teti föl. A mint ugyanis ezt
már más alkalommal is jeleztük, a porosz diadalok inkább
mint valaha, nem annyira a
vezetők genialitásának, hősiességének, mint seregeik
aránytalan számbeli sokaságának köszönhetők. Innen ama
másik szintén szokatlan jelenség , hogy a győzők a kerek
világon sehol rokonszenvvel,
tapsokkal, csodálattal nem találkoznak. A visszatetszés némasága s a legyőzőitek iránt
érzett részvét nyilatkozik mindenfelé a hallatlan porosz
győzelmek hallatára. Annálinkább, mert e taraerlani sokaság valóban középkori vandal
zsarolással pusztítja amaz országot, mely a műveltségben
mestere és mintája volt világrészünknek.
Ily színben látva a dolgokat, a világ azon érzéssel követi a jelen eseményeket, melyekkel egykor Xerxes hadjáratát követhette a szabad, de
sokkal kisebb sereg fölött rendelkező Görögország ellen. Miként fog végződni a rombolás
megkezdett müve, azt még ma
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nem tudhatjuk, de a kezdet
sikerei
tagadhatlanul
páratlan nagy mérsiker koronázza. Forma szerint ugyan megvűek,
s
ha
tekintetbe
veszszük,
hogy elvégre
van a fővezér, egy vén gyermeknek látszó
Xerxes
és
több
más
hóditó
a
sokkal
nagyobb
király személyében, a ki rendesen sir a csaa
sokasággal
sem
tudott
győzni)
siker
ditatéren, a sebesülteket vigasztalja, feleségécsőségét
nem
tagadhatjuk
meg
a
poroszoknek érzékeny és fohászkodással teljes táv-
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tói, kikre el lehet mondani, hogy nemcsak Mikéntha sejtné a lét hiúságát,
St.-Germainnel majdnem szembe, Paris
katonájuk, de vezérük is sok van, s talán Oly nyugodtan hull, hull a falevél . . .
túlsó oldalán fekszik Vincennes, melynek
majd csak a későbbi kor deritendi föl, vájjon — A nyugalomban örök költészet van,
eredeti rendeltetése királyi palota volt, bár
közülök melyiket illeti a legnagyobb ge- S a szebb jövő e költészetben él! —
később a legkülönbözőbb, leginkább katonai
nialitás dicsősége.
s
állami czélokra szolgált. Már XI. Lajos
S az illatár, mely elébb szellők szárnyán
A mennyire eddig a hir kürtjét kezelő Szült röpke kéjt: ím tiszta légre vált,
idejében állami fogház volt, később porczelhírlapirodalom közléseiből kivehetni, a ki- Mely nern kábit, de emeli a keblet,
lán-gyár, katona-iskola s végre fegyver-gyár.
rály hadsegéde Moltke után Blumenthal, a S kiszélesbíti a szűk láthatárt. —
I. Napóleon löporraktárrá alakittatá át,N
koronaherczeg táborkari főnöke volna a leg- Mikéntha sejtné, hogy helyét betölté,
mig végre mai rendeltetésének megfelelőn,
kitűnőbb vezéri tehetség, a mit már onnan Oly nyugodtan hull, hull a falovél . . .
Fülöp Lajos kazamatákkal, gyárakkal, rakis következtethetni, hogy a király után a — A nyugalomban örök költészet van,
tárakkal szerelte föl, s ma Vincennes Frankoronaherczeg leven leghatalmasabb, bi- S a szebb jövő e költészetben él! —
cziaország legnagyobb tüzérségi rakhelyeizonynyal ö foglalta le maga számára a legnek egyike, s pedig szerencsére! a párisiS az ég, moly szórt vad vihart, hő verőfényt,
tehetségesebb tábornokot. Pengetik is, hogy Mily átlátszó, mily fenséges derült!
védvonalon belől. Vincennes neve az ujabb
közte és Moltke között némi vetélkedési Nem ijjeszt, nem sújt semmi durva vészszel, | időkben a rendesen ott tartott nagyszerű
súrlódás is forogna fönn, valamint viszont ö S ha elborong: rajt' békés szender ül. —
hadigyakorlatok s manoeuvre-ek által szereés Stiehle, a másik herczeg táborkari főnöke Mikéntha sejmé bölcs kezét a sorsnak,
pel. Valahányszor idegen uralkodó látogatta
Oly nyugodtan hull, hull a falovél . . .
között.
meg Parist, a francziák császárja nem késett katonaságát bemutatni; a nehéz gárda,
S hogy már a két herczeg felöl is hall- — A nyugalomban örök költészet van,
S a szebb jövő e költészetben él! —
j a könnyű spahi, az alattomos turko sa fürge
jon a világ valami érdekes „fölleplezést" —
j zuáv nem egy fejedelmi szemnek nyújtottak
irják, suttogják, hogy ők is versengenek S minden, mi egykor versengett a díszben
már élvezetes látványt, s tagadhatlan, hogy
egymással
a porosz sokasággal vívott S feszült erekkel a magasba tört,
e tarka harczi nép élénk mozdulataival, vigyőzelmek babérjai fölött. A fölleplezések Most hüjlott fővel önmagába mélyedt
tézi tartásával a katonai tökély benyomását
azonban csupán e rejtelmes sugás-bugásokra S az enyészetnek lágy karjába dőlt. —
hagyta maga után; s a párhuzam egyakorlaszorítkoznak, s hogy ki mit tett, mely tervet Mikéntha sejtné: a halál mily áldás,
tok s a Berlin melletti tempelhofi téren
főzött ki, arról hallgatván a krónika, mi Oly nyugodtan hull, hull a falovél . . .
—
A
nyugalomban
örök
költészet
van,
tartottak
közt, aligha ez utóbbiak előnyére
sem szólhatunk.
S a szebb jövő e költészetben él! —
ütött
ki.
A
porosz katona bár mozdulatainak
Blumenthalról azonban annyit olvastunk,
Benedek Aladár.
korrektségére
s a fordulatok praecis kivitehogy Mac Mahon sedani mozdulatát előre
lére
nézve,páratlan,
de korántsem bir egyes
hibásnak nyilatkoztatta, a mit egyébiránt a
kato^náiban
azzal
a
könnyüdséggel, mondhirlapi „hadtudósok" is előre kijelentettek.
Paris
és
környéke.
hatniftecscsel,
mely
a franczia katonát jelA miből ugyan nem következik, hogy ő ne
lemzi. Amaz megtartja északi merevságét s
ni.
lehetne nagy hadász, legfölebb az, hogy a
szintúgy látja a vizsgáló mozdulatain a hosz3
franczia vezér oly nagy hibát követett el, mely
Köriilbelől oly távolra (vasúttal / 4 óra)
ellenében szinte lehetlen volt nem győzni, mint délnyugatra Versailles, fekszik Paris- szas és kinos dressurát, — de a csoportos
mozdulatokban ujraaporoszpáratlan, mintha
kivált háromszorosan nagyobb számmal.
tól nyugatra St.-Germain-en-Laye, a franczia
nem
is egyes emberek volnának, hanem egy
Élettörténetének adatait a következőkben királyok régi kastélyával. Ott magaslik ki
gépnek
összevágó részei, s e hatás nő, minél
foglalhatjuk össze:
ötszögben, előrenyuló oldaltornyokkal szetöbb
és
nagyobb számú csoport működik
Blumenthal Lénárd született 1810. jul. gélyezve s ároktól körülvéve. A mai kor
együtt,
mig
a francziánál e csoportos moz30-án izraelita szülőktől. Tizenhét éves ko- embere inkább várnak nézné, s pedig Vastag
dulatok
több
gondtalansággal s ezért keverában a berlini hadapród iskolából a hadse- Lajostól — tehát a XH-ik századtól —
sebb
pontossággal
mennek végbe; ott a ta-'
regbe lépett. 1849-ben mint kapitány indult kezdve XIV. Lajos koráig ez volt a franczia
nulmány,
a
dressura
túlnyomó, itt a terméa schleswig-holsteini sereghez, hol később uralkodók Versailles-a, St.-Cloud-ja, s ha
szeti
tulajdon
s
érzék.
A fegyverek mai
1853. Boriin tbk, táborkari főnöke szerepelt külseje jobban megfelel is későbbi czéljaitökélye
mellett,
az
egyesnek
személyes ügyesmint őrnagy, 1858. alezredes lett.Folyton a nak — a restauratio alatt katonafogház volt,
sége
keveset
te^z,
tömegek
kombinált fellétáborkarban volt s szaktudományokkal fog- ma kelta régiségek múzeuma, — az akkori
pése
dönti
el
a
csatákat;
ma
egy számító
lalkozott. Katonai megbízással több felé, kor fogalmai szerint bírt egy nyári palota
törzskari
főnök
többet
ér,
a
legvitézebb
táegyebek közt Angolorszáijba küldetett, hol minden kellékeivel, s ha ma nem találjuk is
bornokoknál,
ma
egy
vén
Schulmeister
mega hadi tengerészetet is tanulmányozta. A elég szellösnek s nyáriasnak e nehéz kötödán háborúban, mint a III. hadtest vezérkari megeket, a XVI. és XVII. század egészen veri a világ első katonáját.
főnökének, nagy része van a Düppel s Alzen más szemmel ítélt. Ma a kényelem, akkor a
Vincennesnek érdekes emlékei közé tarmelletti diadalok kivívásában. 1866-ban a biztonság volt a fődolog; az orgyilkos ellen tozik, a vastag négyszegü torony — donjon,
II. hadsereg vezérkari főnöke volt. sNachod, ma ugy se véd meg hármas kőfal se, mig — mely az állatni foglyok börtönéül szolgált,
Skalitz,Königinhof, s végre inagaKöniggrat-z az uralkodójukkal nyilt csatában s ostrom- s ily veszedelmes fajta nép ellen 3 méter
az ő tervei folytán váltak vereséggé az osz- ban mérkőző vazallusok ellen még a mulató vastag fallal van ellátva. Tetejéről gyönyörű
trák seregre nézve. Jelenleg is a porosz helyeket sem lehetett védtelen hagyni, s ha kilátás nyilik Parisra, a környező falvakra s
koronaherczeg hadsergében működik, s fülemilék danája helyett az örök fegy vercsör- erdőkre. Nem ugy belül — ki egyszer ide
Weissenburg, Wörth ujabb vívmányai.
tetéa szakította is félbe az alvó ur nyugal- bejutott, kevés kilátása volt kiszabadulni,
A 66-iki hadjárat után egy röpiratban mát, legalább inig aludt, bizton alhatott. Itt s ha volt is, csak királyi kegyelem utján leéles bírálat alávette Moltke ez évi eljárását, nyugodta ki magát az 1688-ki forradalom hetett; ki e helyet ismeii, nem fog szökésre
theoretikusnak nevezte öt, állitva, hogy után menekült II. Jakab angol király is, s gondolni.
Csehországban mindent egy kártyára tett, s habár itt nem kellé a republikánusoktól
Ások nevezetes fogoly közül, kik e rémes
ha tervének csak egy kis része nem sikerül, tartania, bizonynyal sóvárogva gondolt visz- tornyot lakták, legyen elég néhányat felsoakkor a porosz hadsereg el van veszve. sza szép kastélyaira Angliában, a St.-James rolni, — ki tudná őket mind elö-zámlálni
Moltke neheztel is ezért, de- u<ry látszik, palota s Windsor-castle-ra, melyeket többé oly országban, mint Francz'aország, mely
német hazafiságuk félretéteti velük a sze-viszont nem láthatott.
századok óta élénk politikai mozgalmak,
mélyes haragot, valamint Vogel von FalkenSt. Germain legszebb része a az idegenre gyakori forrongások színhelye volt, hol instein és Steinmetztzel is, kik közt állítólag nézve legérdekesb a nagyszerű terrasz, kább min^bárhol virágoztak az udvari cselszintén versenygés forog fönn.
a híres kertmüvész Le-Nőtre müve, melyről szövények, hol inkább mint bárhol meghaHja, ha a sokaságnak még az az előnye gyönyörű kilátás nyilik a Szajna széles völ- jolt a személyi szabadság a kényur vasveszis megvan a csekélyebb szám fölött, hogy gyére, s melynek déli részén van a IV. Hen- szeje alatt. Hány királyi herczeg s fejedelmi
míg ezek viszálkodnak, ők még egyetértők rik által építtetett pavillon, hol állítólag vér vdTfc e sötét falak lakója? Ott van a nas egymásnak enuedeltneskedök, a fegyelem- XIV. Lajos született. 'Ma St.-Germain — varrai király, Bearni Henrik, utóbb a frannek vakon hódolók
akkor aztán meg van a kelta régiségeken s ezek őrein kivül - cziák kedvencz királya IV. Henrik, kit itt
magyarázva a na»y siker, melyet a francziák meglehetős lakatlan, s ha zaj ptzsdiilt fel királyi rokona (1574-ben) fogva tarto't; ott
ellenében aratnak.
'
V. J. benne utolsó időkben, az vadászok és vadász- találjuk a Bourbon család egyik mellékágát,
ebek harmóniája volt. III. Napóleon szeretett a hires Condé herczegeket, kik közül minde helyeken vadászni, bár e tekintetben a járt-mindjárt került a vincennesi donjoncompiégnei erdőknek adta az első-éget, me- nak lakója; ott ült Conti Henrik, ki
Őszi hang.
lyek, ha aránylag nem is oly dúsak vadban, csak egy lépésre a tróntól, annak legveszeHüves szellő jár a lombok között már;
mint a st.gerraaini erdő, de vadregényes delmesebb ellene, majd leghatalmasb támaNincs pompa, szín: oly lemondó a táj.
részletek, érdekes erdőségek s sziklacsopor- sza volt; sőt neje, kibe IV. Henrik szerelmes
Fakó a virág, a haraszt, a nyárfa,
volt, s kit épen azért adott Condéhoz nőül,
tok tekintetében jóval felülmúlják ezt.
S e rokonságban több, oh több a báj!

hogy udvaránál tarthassa, itt a vincennesi
börtönben adott életet négy királyi sarjnak.
Itt volt fogva az előbbinek fia a nagy Condé,
századának egyik legnagyobb hadvezére, kit
ugy, mint öcscsét s a rokon Conti és Longueville herczegeket a kor harczias szelleme,
a nyughatatlan, tettre vágyó vér a Fronde
sHugenották királyellenes táborába, s innen
a vincennesi torony hivesitö ölébe hajtott.
E változás soknak jót tett, néhánya oly loyaHs érzületekkel hagyta el a donjont, hogy
a hatás bármely modern javító rendszer szerint berendezett fogdának becsületére vált
volna. E hely nevezetesebb lakói közül megemlíthetjük még a hires Retz bibornokot, ki
1652-ben itt elmélkedhetett a világ s királyi
kegy múlandóságáról s áldhatta fogsága
okozóját, a nem kevésbbé hires és nagyeszü
Mazarint, ki elől mégis sikerült neki a bibornoki kalapot maga számára megszerezni s
ezzel fedni be, a mennyire lehetett, kicsapongó
életét, szerelmi kalandjait, párbajait s tömérdek adósságát. Mindezeknél közelebb áll

Vincennes, s lesz újra hegyen-völgyön lafoltként tapad I. Napóleon biborán. Enghien
a franczia forradalom elöl menekült, eleinte kodalom.
T.L.
. Adja Isten mielébb!
küzdött ellene, majd belátva ennek sikertelenségét, mint magányos ember visszavonulva élt nejével Ettenheimban, Baden nagyMadárpusztitás Olaszországban.
herczegségben.EnghientNapolonnál feladták,
Mély fájdalom tölti be minden valódi terméhogy főnöke egy élete ellen irányzott összeszetbarát
lelkét, valahányszor ama kegyetlen ülesküvésnek. Napóleon, ki akkor első konzul
dözésekről
és eszeveszettt pusztításokról olvas,
volt, parancsot adott ki elfogatására. Engmelyeknek szegény vándor-madaraink Olaszorhient előre értesítek, ö nem hitte s maradt. szágban ki vannak téve. Oly barbárság ez, mely1804. márcz. 14 és 15-ik közti éjjel 3—400 nek szerfölött káros utókövetkezményeit nemcsak
csendőr vette körül házát, s bár a herczeg ho<*y maga Olaszország folytonosan sinli, de megkisérté,
magát védeni, összes háznépé] n o f? m a § a uiaazorezag M , ^ ^ ^
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St'assbur-ba s onnan pár nap múlva Parisba k e r tjeink mind gyakrabban esnek a hernyók és
v tetett l pantini vámnál egy tiszt átadta egyéb kártékony férgeknek áldozatul
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s pár óra múlva, esti 11-kor a 8 tisztből álló
hadbiróság elé álliták, mely reggel 4 o'raig fogynak, ritkulnak: de mi a mi kíméletlenségünk
az olaszok durva kapzsiságához és könyörtelen
vallatás s tanácskozás után kimondta a halá- brutalitásához képest, kik e szegény kis állatokat
los ítéletet. A gaz Savary, később rovigoi mindon évben millió számra fogdosaák el és gyilkollliciucn au«M»gi.v. „ , . . ^ ^
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mondjaBrehm „A madarak életéről" irt jeles muntehát még jóval a 89-ki forradalom esemé Napóleonhoz sietni, s melyet ennek neje, kájában — „minden halom telő van tőrrel és minnyei előtt már megismerkedett a nyughatlan CambacérissBerthier is hathatósan ajánltak den bokor hálóval. Mindegy aztán az olaszoknak,
szellemek e tanyájával, a Bastille testvérével. — elejét veendő, egy félóra múlva a vin-hogy vájjon a jövevények nagyok vagy kicsinyek,
Mirabeau ez ismerkedést zsarnok atyjának, sennesi vár árkában végrehajtatta az Ítéletet, hasznosak avagy kártékonyak-o ? — a féktelen
a philantrop philosophusnak, az „ami des s a 32 éves férfi megszűnt élni. Mondják, pusztítás egyaránt utoléri őket a hurosi rigótól
hommes" (emberek barátja) Írójának kö- Napóleont szerfelett meghatotta ennek hire, kezdve a fáczánig. És e gyilkolás igy dühöng
éven át. Sőt még a dalnok fészke körül
szönheté. Ez már elébb bezáratta volt fiát e gyorsaságra nem számított, s talán nem egész
is kifesziti hálóját az olasz, hogy a szülőket és
kicsapongó éle'e, adósságai s a rá kénysze- is volt szándékában, — de a történet más- magzatokat egyaránt határtalan torkosságának
ritett há/.asság elöl menekvési vágya miatt. ként itél, s ha a kisebb szereplők, mint Sa- áldozhassa fel."
De Mirabeau, a tűzzel telt ifjú, itt a joux-i vary, Talleyrand s mások mossák is kezeiket
Tschudi a „havasi világ állatélete" czimü
czitadellában is talált alkalmat egy 80 éves s igyekeznek e gaztett mocskát másra há- munkájában igy panaszkodik : „Nemcsak asnepfeaggastyán Monnier rnarquis 19 éves szép ne- rítani, a legnagyobb szennyfolt mindig Na- ket, fürjeket, rigókat, galambokat s más efféle
jével, Ruffey Zsófiával megismerkedni s idővel polen nevén marad, kinek hatalma alatt s vadászható madarakat fogdossák össze, hanem a
beleszeretni. Ezt észrevették az érdekeltek közegei által történt e törvényszéki gyilkos- mifelénk vendégszeretőleg megkimélt fecskéket,
s Zsófiát visszaküldték szülőihez; Mirabeaura ság. XVIII. Lajos s a kamrák Enghien a gyönyörű caaláncsukkokat, fiiimiléket s más
ilyen apró fajta tollas dalnokokat is átröpülésök
pedig szigorúbb rendszabályok vártak — de herczegnek a vincennesi kápolnában emlé- időjében tőrökkel, hálókkal, puskákkal, karva. ő ezeket jobbnak látva kikerülni, börtönéből ket állíttattak, s az ma is ott van, csakhogy lyokkal és baglyokkal folytonosan üldözik a „czielszökött s Zsófiájával hosszasb kóborlás után ö felsége a francziák nyugalmazott császárja tromok" halálthozó „hazájának" minden rendű és
Amsterdamba menekült, hol a franczia kor- rendeletéből egy mellék-sekrestyében — rangú lakói.''
Végre, miként Amthor Ede az „Alpok bamánytól üldözve, rokonaitól elhagyva s hiába! az Enghien név kissé kellemetlen a
rátja" czimü lapjában irja, maguk az olaszok is
atyjától kiátkozva, kinos erőfeszítéssel, foly- napóleoni fülekre nézve.
megsokallni némsly honfitársaik barbár
tonos munkával kereste kenyerét maga s
Ennyit a vincennesi donjonról — mely kezdik
kegyetlenségét, s igyekeznek róluk e szégyenfoltot
szeretett Zsófiája számára.
Francziaország utóbbi századai mindenike- ugy a hogy lemosni. Az olasz „Alp-klubb" határA franczia törvényszék az elszöktetés bői látott szereplő egyéniségeket falai közt, talan boszankodással és keserű szégyenérzettel
bűne miatt halálra ítélte, képét bitóra fiig- s méltó vetélytársa volt társának, a párisi fordul közlönyében földiéihez s a madárgyilkolás
geszté s nyomozására, legkivált embertelen Bastilienek; ezt ugy, mint a Templariusok szégyenteljes szokását égető gunynyal tárja szeatyja unszolására minden követ megmozdí- régi palotáját, mely különösen a nagy forra- meik elé. E jeles folyóirat ide vonatkozó értekezéséből veszszük át a következő sorokat:
tott. Végre ráakadtak s a franczia rendőrség dalomban szerepelt, lerontotta a század szel,,A vadászatot az apró madarakra nálunk a
honfi karjaiba fogadá. Zsófia ment kolos- leme, amannak helyén terjedelmes piacz, társadalomnak majd minden osztálya eszeveszett
torba, Mirabeau Vincennesbe. E nagy szel- közepén az egykor szabidságinak, ma juliu- dühvei üzi. Emlékezem egy jó barátomra és kedlem itt sem nyugodott, s talán a vincennesi sinak nevezett emlékkel, ennek helyén csön- ves kollegámra, kinek o kegyetlen foglalkozás oly
donjon unalmának köszönheti a világ Mira- des, fákkal beültetett szabad tér (square), nagy élvezetet nyújtott, hogy a miatt állattanbeaunak egyik leghíresebb s becsesebb mü- melynek rendes látogatói a szende dajkák s tanári kötelességeit is elfeledé vagy elhanyagolá.
Rendkívüli gyönyörűségét lelte abban, hogy 10,
vét a királyi titkos elfogatási parancsokról, enyelgö vitézek nem is sejtik, mily múltnak 12 apró madarat léppel vagy betanított baglya
t

ho rv!^^^

»*

-'

-

'

u

a

'

melyeknek ö is áldozata lett, s az államfogházakról, melyek ez áldozatot kebelükre
vonták, nem is említve a később a párisi
rendőri levéltárban feltalált s kiadott szerelmes leveleit Zsófiájához, melyek az ifjúi
szív teljes hVvét, a szenvedély lángjainak
leornagasb röptét tükrözik vissza, s mint
ilyenek Francziaországban sok ideig voltak
a szerelemnek klassikus könyve. Mirabeaut
atyja saját vallomása szerint: „bűneinek szemétdombján hagyta"; ő erélyével, fennkölt
szellemével maga erején egyenesedett fel, s
mint óriás reszkettette meg a százados épületet, a világ első monarchiáját, s ki atyja
zsarnokságában tanulta meg gyűlölni a
kényuralmat, küzdött ellene teljes életében
s elesett a diadal tetőpontján.
Mirabeau korántsem
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kell ismernünk, liogy a Fülinil<íkct és a fecskéket, mentumai. .,Fájdalom! ez igy van!" — Kiált
tcngoliczéket, rigókat, c-izeket s a többi termé- föl Gastaldi. ,,A korlátozatlan madárfogdosás
szetdalnokokat szüntelenül pusztíthatjuk, hanem Olaszországban egészen rendes foglalkozásává
aztán helyettök van annyi művészünk, hogy az lett a iézengőknek, a kik azáltal pénzt szereznek;
egész világot képesek vagyunk elárasztani hárfázó, do ha már azt ez ürügy alatt iparágnak szabad
csimpolyázó és kintornáló koldusokkal és a föld nevezni, miért nem nevezzük annak a koldulást és
kereks-igének vahmennyi ezin- és komédiaházát a többi efféle mesterséget is, melyeket a művelt
mi látjuk el tenoristákkal, baritonistákkal, bas- nemzetek oly szigorúan szoktak tiltani és
sistákkal, szinészekkel és tánczosnőkkel. De fáj- büntetni?-'
dalom! az égnek, földnek és viznok ennyi szépsége
Mindenestre jól esik az olasz nemzet kellő
és a művészet ekkora fölöslege mellett is népünk közepéből oly nemes és> bölcs beszédet hallanunk,
vad és műveletlen. A nemes művészetek birtoka mely reményre jogosít bennünket az iránt, hogy
íinomabbá teszi az erkölcsöket, monda a költő; de el fog jőni az idő, a mikor a köznevelési és műveltmi igy kiálthatunk föl: A nemes művészetek egy- ségi állapotok megjavulása után Olaszország népe
kori birtoka minket barbarokul hagyott."
a madárpusztitásnál méltóbb és nemesebb czélt fog
„Szomorú dolog, saját hazámról igy beszél- találni tevékenysége számára.
Sámi Lajos.
nem" — teszi hozzá a szeriő, Gastaldi, az olasz
Alpy-clubb elnöke, de annak bizonyságául, hogy ő
csak a külföld véleményére támaszkodik, TschuWilhelmshöhe.
dinak,a havasok jeles búvárjának s a kitűnő állat- j
barátnak fentebb általunk is felhozott Ítéletét i
Régi közmondás tartja: a kis tolvajokat felidézi.
akasztják, a nagyok előtt kalapot emelnek, csakLegelszomoritúbb pedig az a körülmény, hogy hogy ma a kis tolvajt sem akasztják többé fel, a

több eszet lehetne a vén Vilmosban feltenni, azt
mondhatnók, hogy épen ezáltal — a lelkiismeret furdalásai segélyével — akarta Napóleont büntetni, de ily magasra nem emelkedik fel a ,,cher
cousin" s aPickelhaube prózai csúcsáról nem látja
be egy nagy tragikum shakespearei magaslatát.
III. Napóleon, ki már másforma börtönt is
ismer Ham-ban tartózko lása idejéből, bizonyosan
igen jól találja magát Wilhelmshöhén, s a milyennek eddig mutatta be magát, még a lelkiismeret
furdalásoktól is alhatik; legnagyobb baja — a
prostata, mely még sem oly kemény, mint — Szt.Helena sziklája. Wilhelmshöhe 1866-ig a hessenkasseli választófejedelem nyári residentiája volt,
azóta a porosz hóditó birtokába ment át, s Napóleonnak most alkalma lehet az újonnan anektált
tartományok poroszellenes hangulatát, melyre
annyit számított volt, aholyszinén tanulmányozni.
Wilhelmshöhe Kassel váro-ától vasúttal 10
percznyire esik, s e vasitról nézve már távolról
meglep felséges szép fekvésével. Egy lassanként
emelkedő dombon terül ol, melynek tetejét a képünk balján láth l ó nyolczszüg koronázza, az ember

Wilhelm«höhei kastély. Kassel mellett.
a madárpusztitást az olasz parlamenttől 1869-ben
megvitatott és elfogadott vadász-törvény ugy
szólva meg is szentesítette. ,,Ha tudományos
szempontból tekintjük e törvényt", folytatja Gastaldi, „kénytelenek vagyunk bevallani, hogy az
nemcsak az olasz, hanem egyszersmind az egész
európai kultúrának is valóságos lábbal tiprása.
Társadalmi tekintetben pedig kiáltó gúny az erkölcsök szelidségére, mely más országokban legfőbb szempont szokott lenni. A mi a nemzetgazdászati és hasznossági tekinteteket illeti, természetesen másképen áll a dolog. „A hálóval űzött
vadászatot a [déli tartományokban olyankor is meg
kell engedni, mikor az másutt el van tiltva, mert
ott a vadászat iparág, mely a népnek kenyeret
nyújt. Szárdiniában is meg kell azt engedni,
mert jövedelmező foglalkozás stb. Lombardia
pedig inkább forradalmat kezdene, hogysem a
hálókkal , tőrökkel s egyéb emberemlékezet
óta divatozó cseleszközökkel folytatott madarászatával fölhagyjon" stb. Körülbelől ezek és
ilyenek az emiitett vadász-törvény helyeslőinek
s különösen De Filippi tanárnak indokai és argu-

nagyot pedig épen királyi módra látják el; azt bezárják sötét, egészségtelen tömlöczbe, ennek kiválasztják a lehető legszebb pontot s adnak rendelkezésére mindent, még szakácsot is, csak hogy
roszul ne találja magát a vendégszerető börtönőr
lakában. A sedani kapituláczió után, melynek
szennye körülbelől a császár nevére szárad (akár
kizárólagos privilégiumot kérhet rá), Bonaparte
ur a porosz királynak adta át kardját; mondják: a
jó öreg könyezett, na hiszen ebben s az Istenre
hivatkozásban nincs hiány! — mért ne sirhatott
volna ekkor is — örömkönyeket? A nagylelkű
győző elküldi a franczia bakát, ki szegény oly
ártatlan az egész dologban, mint a ma született s holnap már mészárszékre vitt bárány —
Spandauba vagy Königsbergbe, szórakozásból egy
kis sánezot is ásat vele, hanem azt, ki legalább
nagy részt mindennek oka, kinek nevén ezrek
átka, egy győztes nép özvegyeinek s árváinak jajveszéklése, egy legyőzött nemzet fuldokló nyögése
tapad, elküldi saját királyi lakainak legszebbikébe
s feldiszittoti szobáit a Napóleonok képeivel, hogy
szinről színre láthassák gyönyörű öcscsükot. Ha

távolról azt hiszi, hogy valami tündér-kastélyhoz
jutott. Különben sok tekintetben nem csalódik.
Wilhelmshöhe kezdettül fogva tündéri élvek s menynyei gyönyörök tanyája volt; a hessoni vállasztófejedelmek, e zsarnok bitor faj, nagyon jólértettekjaz
efféléhez, s az, ki őket rövid időre felválta, a westpbaliai király, Jerome Napóleon, etekintetbenmóltó
társuk lehetett; jelszava az volt: Immer lustig?
talán egyebet sem tudott németül s jellemzésére
szolgál, hogy Kasselben ma is mutatják a medenezékot, melyekben naponta bordeauxi borban
fürdött.
A park maga már régóta fejedelmi czélokra
szolgált, — a kastély alapját egy elpusztult, sz.
Ágoston fi- és nőtestvéroitől közösen lakott kolostor helyén 1606-ban Móricz hesseni landgróf
vetette meg. Ennek műveit szétrontá a 30 éves
háború romboló keze, de csak hogy Károly
tartományi gróf nagyszerű tervei s alkotásai alapján annál fényesebben támadjon újra fel; idegen
művészek segélyével már akkor európai hirre
emelte e nyári mulatót, melyet az alázatos nép
nevéről Karlsbergnek nevezett. Már ekkor elké-

trófa előidézésében és kifejtésében, része alig volt,
s mert eddigi pályáján vitéz katonának mutatta
magát.
Witnpffen Laonban, az aisnei departemente-*
ban született 1811- szept. 11-én. A katona-iskolát
végezve, 1832-bsn mint alhadnagy lépett a hadseregbe. Már 1834-bon Algierba
rendelték; ott részt vett ez időszak legveszélyesebb expeditióiban, fokról fokra ezrodességig
.
emelkedve. Zászlóalj-parancsnoksága idején egészen a franczia hadsereg mintájára szervezé,az"algieri
szabad lövészeket 8 valódi sorkatonákat képezett belőlök. 1853 ban
e lövész-zászlóaljakat a franczia
kormány rendeletére egy ezreddé
alakította, s ennek élén vett részt
a krimi hadjáratban. Alma és
Inkermannál katonáival együtt oly
hősileg viselte magát hogy Bosquot tábornok következőleg nyilatkozott a inkermanni csata után:
„Wimpffen ezredes és katonái párduezként kúsztak a bokrok közt
x
s vetették magukat az oroszokra."
Nemsokára dandárparancsnokká léptették elő; e minőségben tovább is fontos szerepet vitt Szebasztopol ostrománál, s neve majd
mindenik hadijelentésben föl volt
említve. Itt szerzett érdemeiért a
becsületrend keresztjét nyert, később a Medsid ésBath-rond lovagjává is kinevezek. 1856-ban mint a
császári gárda dandár-tábornoka
tért vissza Francziaországba.
Az olasz hadjárat alatt 1859ben a magentai csatában tűnt ki,
a hol gránátosai élén a buffalorai
hidat győzelmesen elfoglalta, a
sokkal nagyobb számú ellenséges
Maga a kastély — bár legújaberő daczára a navigloi vasutvonaban is történtek rajta építkezések
lakat védő sánezokat hatalmába
— nagyobb részében IV. Vilmos
ejté s ez állásokat a tetemes oszlandgróf, mint választófejedelem
Wimpffen tábornok.
trák haderő heves támadásai dae néven első — uralkodása alatt
czára meg is tudta tartani. Az ütközet kezdetén
1787—98 épült főépitészeti igazWimpffent
egy granát-darab megsebosité, de azért
Wimpffen
tábornok.
gató Jussow vezetése mellett. Ez épülőt tiszl mindvégig csapatjai élén helyt állott. A csata
tább építészi irány, czikornyáktól mont kellemes
Wimpffen tábornok a sedani kapituláczió aláegyszerűség szabályos arányaival jó hatást tesz irása által jutott szomorú nevezetességre. Az utolsó i után osztálytábornoki rangot nyert, s az Adriaia szemlélőre, s ha az ember nem tudná, hogy elhatározó perczekben is soká vonakodott, hogy | tenger partja'ra küldendő csapatok vezényletével
lőn megbízva.
ugyanaz a pompaszerető, gazdag és nagyravágyó
Azonban alig
I. Vilmos ezérkezett meg
renként adta
a hajóhaddal
el alattvalóit
Velencze elé,
Angolország
létrejött a vilszámára bélafrankai bérencz katonáke, 8 neki is
kul, s e gyövissza kellett
nyörű, az ő
térnie. Ezután
nevét viselő
a becsületrend
alkotások tanagykeresztelán épen o szesévé és ogy
rencsétlenek
hadosztály paJudás béréből
rancsnokává
emelkedtek, e
nevezek ki, s
pompás zöldismét Afrikáséget az elaba küldték,
dott alattvahol az algieri,
lók vére önmajd
orani tartözé, a talán
tomány kortudná magaszmányzójaként
talni az alkoműködött. A
tót s 'köszöfolyó 1870. év
netet szavazni
elején megbíneki e nagyzatást kapott
szerű műért,
a Dél-MarokII. Vilmos
kóban hábors utódai sem
gó néptörzsek
voltak különellen vonulni
bekelődüknél,
s a parttól 200
s ma is emlémérföldnyire
kezhetünk
kellé egy egémég a hires
szen ismeretheesen-kasseli
len
vidékre
alkotmányra,
hatolnia. Alig
mely valósátért vissza
gos gunyja
e sok szerenvolt e névnek.
Sedan.
csével végzett
1866 banHes.
vállalatból,
már
ujabb
rendeletet
kapott,
hogy Mac
sen Kassel Wilkatonai becsületére homályt vonva, nevét oly
helmshöhével együtt porosz kézbe került, az exkur- tényhez kösse, melyet egy franczia „a legnagyobb Mahonhoz csatlakozva az 5. hadtest parancsnokfürst, ki különben osztrák generális is, Bécsben és ffvalázatnak" mondott, a mi nemzetet valaha ért. ságát vegye át. Augusztus 30-án érkezett meg
Prágában felváltva lakik, elődeinek művét mások Wimpffennek Sedannál akkor kellett átvennie a ve- a szerencsétlen kimenetelű beaumontti ütközet
élvezik. A jó hessen-kasseliak 1866-ban aközmon- zényletet, mikor a csata már veszve volt. Minden- estéjén s másnap szept. 1-én, Mac Mahon megsedás szerint „eben gubát cseréltek" ugyan, de e esetre sajnálni lehet a tábornokot, mert a katasz- besülése folytán az egész franczia sereg parancsguba legalább megtudja őket védni a szél és hideg

szült, — egy tudós professzor fontos ellenargu- j ellen, s oly vendéghez juttatja Wilhelmshöhejüket,
mentái s kivihetőségét tagadó véleménye daszára milyenre aligha számítottak. — Az egész világ
— a 120 láb magasra lövellő szökőkút; marékkor szeme e pontra van most irányozva, s e tudat oly
ott magaslott a tetőn, magasan kiválva az erdő felemelőleg hat a casseli nyárápurgerre, hogy legsötét zöldjéből a képünk balján látható farnesei alább oly magasnak képzeli most magát, mint a wilHercules óriás érezszobra, egy tisztességes kasseli helmshöhei tetőn ágaskodó Nagy Kristóf. —cs.
részöntő műve. A szobor 31 láb
magas, s alapjául egy 96 láb magas
koczkakövekből készült pyramis
szolgál,moly alatt fokozatosan száll
alább s alább a cascadok háromtagú lépcsőzete 900 láb hosszuságban, melyeken minden szerdán
és vasárnap omlanak le a hegytetején meggyüjtött vizek s mesterségesen előkészitett meredek esésökben nagyszerű látványt nyújtanak.
A park telve van aparóka korszakot jellemző művekkel s emlékekkel, itt egy görög templom, ott
egy mythologiai csoportozat, a franczia kertek mesterkélt bájaival vegyitve, majd nagy gyepszőnyegek,
majd újra nyírott fák hosszú sora.
A múlt század vége felé itt járt
Campe, Humboldt nevelőjének leirása szerint az egész görög mythologia, sőt a nevető Demokritus siró
Heraklit. Sokrates, Diogenes stb. e
kertben ütötték fel tanyájukat.Ma
ezeknek már nyoma se látszik; de
I. Wilhelm alatt helyettük gyönyörű vízesések, nagyszerű romként épített római vízvezeték s
mesterileg utánzott régi lovagvárrom s más nagyobb részletek
emelkedtek ki az erdő buja virányából, az embert természethűségük által más korba, más századokba varázsolva vissza.
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nokságát át kellett vennie egy oly csata folya- A mélység-mérések egész sorozatának czélja ' egy horgonyjelzőre kötötték, hogy pontosan
mában pedig, melynek sem torvét nem ismer- volt a legalkalmasb vonalat meghatározni, megtalálják a helyet.
heté, som kivitelét kezdettől fogva nem ő vezette. hol egy tengeralatti távirda házalt vihesseAzzal horgonyt szedtek s másnap este 6

V

nek keresztül, mely a hawai szigeteket az órára a san-franciskói kikötőben voltak.
amerikai parttal volt összekötendő.
Nem ecseteljük a hatást, melyet az általok
S e d a ii.
A hold, mely már utolsó negyedében hozott hir a kikötőben tett; még kevésbbé,
Francziaorszsig északkeleti és keleti határai állott, 7 nappal holdtölte után, az est e késő a mit a hirt megvivő táviratok, Washingtonmögött várak sorozata nyúlik el, melyek közül órájában kezdett mutatkozni a láthatár fölött. ban a tengerészeti hivatalnál, Baltimoreban
Sedan, Montmédy, Longwy, Thionville, Metz és Megjelenése reá forditotta a fedélzeten be- az „Ágyu-klubb" alelnökénél, Long's-PeakVerdim az elsorolt rendben mintegy félkört ké- szélgető tiszturak figyelmét. Nekik is ludo- ban a még mindig távcsövébe kukucsgáló
peznek. Sedan, Ardennes-megyehasonnevű kerüleJ. T. Mastonnál és Massachusettsben a cauitének főhelye, a Maas mellett fekszik egy síkságon, másuk volt, kinek ne lett volna, Barbieane
bridgei
csillagda igazgatóságnál előidézték.
és
társai
vakmerő
kísérletéről.
Mi
természemelynek krétás talaján a főzelék-félék, gyógyáA négy távsürgöny egyező szövege, ameszati füvek és más kereskedelmi növények terme- tesebb, minthogy egyszerre arra forditotlése nagyban üzotik. A közelben vannak kőtöré- ták a beszédet ?
rikai kimerítő rövidséggel igy szólott:
sek, szén- és vasbányák. A város már régidők
„Ma, decz. 12-kén, éjfélutáni 1 óra 17
— Tiz napja, hogy elindultak, — szólt
óta meg van erősítve, 8 a védművek folytonos egyik hadnagy. — Váljon mi lett belőlük? perczkor, az északi szélesség 27° 7'és a nyuerősítése által lassanként elsőrangú megerősitett
— Hát megérkeztek, hadnagy uram! — goti hosszúság 41° 37' alatt a Columbiád löhelylyé fejlődött. A város székhelye egy iparkamarának, bankfióknak, földmivelési egyletnek, van monda egy fiatal hajóslegény, —s most bizo- vege a Csendes-tengerbe zuhant. Utasítást
kérek. — Blomsbery, corvett-kapitány a
községi kollégiuma, ipar-iskolája, nyilvános könyv- nyosan a holdban sétálgatnak!
tára és 1864-ben — ujabb számlálás nincsen tudva
A beszélgetés ábrándos fordulatot vett. Susquehaunán."
— 15,536 lakost számlált. Sedan ugyan recdetle- A társaságban mindenki tudott valamit monö t perez alatt egész San-Francisko vánül, de jól van épitve, s részbon széles utczáival,
rosa
tudta az újságot. Estére az összes Egyedani,
hogy
ő
mit
tenn,
mikép
igyekeznék
nyilvános helyeivel, négy teplomával, közülök egy
sült-Allamok
tele voltak vele. Hajnalra a
hirt
adni
magától
a
földieknek
stb.
Éjfél
a reformáltaké, szép szökőkutaival, kellemes sétátengeralatti
távirda
Európának is megvitte
után
egy
óráig
maradtak
együtt.
A
legénynyaival és magasan fekvő várával igen csinosan veszi ki magát. Vannak ott nagyszerű katonai raktá- ség ezalatt a mérő kötelet huzgálta föl, de a bámulatos újságot.
rak és egy arzenál. A városház előtti tért 1823 óta még nem volt készen a nagy munkával,
Maston J. T. csak előtte való nap küldte
a Sedanban született Turenne marsall szobra di- mintegy 10,000 lábnyi benn volt még a volt az ellenkező táviratot. Most mindenütt
sziti. Kereskedelmi tekintetben is nevezetes helyet vizben. A hadnagy, ki előbb szólt, parancsokét párt alakult e kérdés fölött: melyik az
foglal cl Sedan. Posztógyárai mintegy (íOOO munkat
adott
a
további
teendőkre
s
kabinjába
igaz? Azonban el nem dönthetvén, legczélkást foglalkodtatnak, s a hírneves, többnyire fekete
szerübbnek látszott a hely színére sietni.
sedani posztót, kázsinért, s a most oly kedvelt min- akart vonulni; álmosnak érezte magát.
tázott szövetekot készítik. Az ehhez szükséges
A hely pontosan ismerve volt. Az eszköE pillanatban, — 1 óra és 17 perez volt,
anyagot igon kitűnő gyapjufonodák szolgáltatják. iecz. 12-kén éjfélután — midőn a távozni zök iránt sem lehetett soká zavarban az
Ezenkívül gyártanak fegyvert, lőszereket, érezamerikai gépész-tudomány; vannak horgok
gombokat, csattokat, finom bőrt, kőedényt, s a akaró hadnagy figyelmét egy távoli félbeszámos festő és szeszrgető-gyár is folyton el van szakítás nélküli s folyvást erősbülő füttyen- és harapó-fogók, vannak vaskötelek, van
csavar, csiga és gőzerő, — mi kell egyéb?
foglalva. E részben nagyszerű ipar és a környtk tés ragadta meg.
igen kifejlődött mezőgazdasága élénk forgalmat
Első perezben mindnyájan azt hitték, a A kiemelendő löveg súlya sem ejtette őket
idéznek elő.
mozdony gőze szabadult ki valahol. De job- zavarba. Az egész súly 19,250 font, sokkal
Sedanról legelébb 1259-ben tétetik emlités, ban figyelve észrevették, hogy a fütyölés kevesebb mint a tenger alatti huzalé, pedig
mint a mouzoni apátok birtokához tartozó faluról. magasból, — az égből jő. Idejök sem volt azt is emelték már föl nem egyszer. A neAz apátok a rhoimsi érsekségtől kapták mint hű- észrevételeiket kicserélni s ijedelmöket kife- hézség inkább a löveg alakjában feküdt,
bért, 8 később mint al-hűbért nemos családok közt jezni az éle3 fütty irróztató hangereje fölött, sima oldalfalai s kúphegyével, mit horogba
osztották szét. 1381-ben V. Károly király Sedant midőn bámuló szemeik előtt egyszerre egy, venni nem könnyű föladat volt. No de, gonaz ahhoz tartozó területtel megszerezte, s 1400dola Maston, még sem oly nehéz, mint felban mint herczegséget öcscsének orleansi Lajosnak roppant nagyságú hulló csillag jelent meg,
menni a holdba s ismét élve lejőni.
izzóra
tüzesitve
az
esés
gyorsasága
s
a
leengedte át. Azóta többször változtatott urat. Ezek
Mert hogy életben vannak, arról senki
egyike, Eberhard de la Marck, 1424-ben a várost vegőréteg súrlódása által.
sem
kételkedett. Maston J. T. legkevésbbé.
megerősítette, s területét Raucourt megszerzése
A hulló tömeg egyre nagyobbodott a
által nagyobbitotta. Családja 1588-ban férfiágon mint közeiedék, de a másik perezben már Csak sietni kell! sürgeté folyvást. Étel, ital
Róbert Vilmossal kihalt, s ennek nővére Charlotte. épen a corvett orránál, zászlójukat, is magá- dolgában nem féltem őket, monda, azzal sok
La Tour d' Auvergne Henrikkel kelt egybe, s igy
időre el vannak látva; de a levegő, — ha
Sedan o család birtoka lett. Másodikfiók,Turenne val sodorva, iszonyú robajjal a tenger mélynem
sietünk, a levegőjük elfogyatkozik.
Henrik vicomte, a fönnobb említett nagyhírű tá- ségébe zuhant s magasra verte a viz hullábornagy, kinek bátyja, La Tour Móricz Frigyes, mait és megtánczoltatta a hajót.
Minden sürgetés, minden igyekezer s az
Sedant kapta, azt, minthogy aCinq-M;»rs összeesA roppant csattanásra a kapitány, ki már állam által az „Ágyu-klubb" rendelkezése alá
küvésben részt vott, 1842-ben kénytelen volt a előbb lefeküdt volt, azon öltözetlen kirohant adott tekintélyes összegek ráfordítása dakoronának átengedni, hogy igy XIII. Lajost kiengesztelje. Azóta a város Francziaországnál maradt. a fedélzetre s ijedten kérdezé: „Mi történt?" czára is öt napig (öt hosszú század!) tartott,
A fiatal hajóslegény, legelőször találva míg csak az előkészületek befejeztettek. Az
1815. jun. 25-én a hesseniok megtámadták, s másidő alatt a közvélemény az érdekeltség legnap megadásra kényszeritették, bár a fellegvár szót, maga felelt mindnyájok helyett:
csak szept. 15-kén kapitulált.
— Kapitány uram, „ők" érkeztek vissza! felső magaslatán tartatott folyvást; a távA megdöbbenés első zavara csakhamar sürgönyök egymást érték; az ügy nemztti,
Ezentúl Sedan világtörténet nevezetességgel
fog birni, mert itt adta meg magút 1870. szept. elmúlt, senki a hajón nem kételkedett, hogy sőt nemzetközi érdeknek tekintetett.
2-án III. Napóleon és a franc/ia hadsereg egy ré- csakugya Í .,ó'Ar' érkeztek vissza.
Végre a felhúzó vaslánczok, a buvárhasze, mely a megelőzött véres csaták után is még
— Meghaltak! — sóhajtá egyik.
rangok, a daruk végén függő horgok, szóval
mindig 83,000 embert számlált. A vár és város
— Élnek!'— erösité a másik.
minden a mi kellett, együtt volt a Susqueigon keveset szenvedtek, miután a francziák az
hanna födélzetén, mert e corvettetől nem
— Megriadtak, nem volt levegőjük.
ollonállást Sedan falai között meg sem kísérlettek.
— összeégtuk; az egész löveg izzó tűz- lehete elvenni a szerencsét, melyre ezer más
Mai számunkban adjuk a sedani csata térkéhajó áhított volna, hogy ő hajthassa végre a
pét, is, mely tökéletesen tájékozhatja az olvasót a ben volt már.
franczia és német csapatok állásáról.
megmentés munkáját is, miután a fölfedezést
— A tenger fenekébe vesztek!
— Mindegy! élve vagy halva, ki kell ö tette.
Deczember 21-én este a corvette kiindulőket húzni.
Utazás a hold körül.
Ebben aztán mindnyájan egyetértettek. hatott a kikötőből. 23-án reggel 8 órakor a
Nehéz, de nem épen lehetetlen föladat. Mű- jelzés által most is pontosan megmutatott
(Vége.)
szaki tanácsot tartottak. A corvetten hiá- helyen volt s ott vethette horgonyát, hol
XII.
nyoztak a szükséges eszközök a súlyos löveg ezelőtt kilencz nappal állott épen.
A mi még hada van.
kihalászására. Elhatározták tehát a legkö— Végre! — kiáltott Maston J. T.
zelebbbi
kikötőbe
menni
a
szükséges
készü— Hozzá kezdhetünk ? — kérdé Blomsbery
Deczember 11-én esti 10 órakor Susquehanna,egy 500 lóerejü corvette az Egyesült- letekért s egyszersmind az „Agyu-klubbot" kapitány.
Allamok szolgálatában, a Csöndes-óczeán értesíteni az eseményről.
— Egy másodperczetse késsünk. — Feleié
mélységeinek mérésével foglalkozott, száz
A pontot, hol a corvette állt s a löveg a Maston J. T.
lieu távolságú kerületben az amerikai par- tengerbe bukott, a legnagyobb mathematiA munkálatokat Murchison ezredes vetoktól, az uj-mexikói partok mellett végig kai pontossággal vették föl s jegyezték meg. zette, ugyanaz, a ki a Columbiadot egy vilnyúló félsziget környékén.
Az északi széllesség 27° V és a hosszúság lanyszikrával elsütötte volt.
Épen egy, az egész személyzetet bámu- 41° 37' (nyugotra a Washington délvonalMaston J T., ifj. Blomsbery a kapitány
latba ejtő mérést végeztekel; ily közel a tól). Amellett, a még vizalatt levő 10 ezer öcscse s az Ágyu-klubb tagja, maga Murchiszárazhoz 21,762 lábnyi mélységet találtak. lábnyi kötelet, a rajta függő súlylyal együtt son ezredes, hárman ültek a buvárharan-
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meghosszabitást Budán. így látjuk, hogy a „Hon-

l<
gokba s ereszkedtek a tenger fenekére. Le- álénk frisseségü hang hallatszott, az Ardan grie" nem egyéb mint hozzátoldás az ,,Autriche hoz. Szomorú dolgok ezek, különösen üzlet-embeereszkedésök gyors volt. De vizalatti lám- Mihály hangja.
— Tiszta fehér, Barbieane ezredes, tiszta rekre nézve, kiknek a konzulátusnil dolga van,
páik hiába világítottak, lövegnek és barálátni azt, hogy mennyire mollékes dolog ezen
taiknak semmi nyomát ne n találták. Maston fehér!
uraknak az a Magyarország
Barbieane, Nicholl és Ardán ültek az
J. T. hiába kiáltozott: „Barbieane, BarbiA muzeumokban is találunk itt-ott magyar
dolgokat. Igy a fegyvertárban látjuk Mátyás kieane, hol vagytok?" semmi válasz, ha csak asztalnál és — dominóztak.
rály pajzsát, s a török háború alkalmával Bécsnél
a tenger morajától s a mélységek ásitó
a Duna elzárására használt óriási Hncznak felét. A
Zárszó
szörnyeitől nem.
„Hotel de la Monnaie" kis magyar pénzgyüjto— az átdolgoEtítól. —
A keresés néhány óra hosszan tartott —
ményt, a többek közt egy Amerikában nyomott
Ne kérdezd, nyájas olvasó, igaz törté- Kossuth érmet a következő felirattal: „Exgoversikertelenül, — mig csak levegőjük romlani
netet
olvastál-e vagy mesét?
ner of Hungária set ad liberty by the people of
nem kezdett Föl kellett magukat huzatniok.
the United statee of America, 1851." Az ásványHa
regényt
olvasol,
Jenőről
és
Ma,
Nem jó helyt keresték. Újra kell kezthildról, hősökről, szépekről, gonoszokról, i gyűjteményekben nem hiányoznak Erdély ésKördenünk.
möcz aranyai, ugy szintén a nemes opál és több
Ez már másnap volt; 24-kén. E nap is váratlan meglepetések és bonyodalmakról | magyarországi légkövek. A természeti tárban egy
hasztalan keresésekben telt el. 25-ke, 26-ka, nem kérdezzed: megtörténte? csak azt: egyedüli ökör kaponya nagy szarvakkal képviseli
hazánkat. A ipar-muzeumban(,,arts otdesmétier"27-ke hasonlóképen. A löveg eltűnt, mintha megtörtén hetett-e?
ben)
az ó-budai hajógyárból került három csinos
S ha lehetetlen, ha valószínűtlen, ha
nemcsak a tenger, hanem a föld is elnyelte
gőzkatlan
szintén hirdeti iparunk előhaladását.
belső ellenmondásokkal teljes, eldobod a
volna.
Vájjon ad-e majd a hajógyár a most Pesten megkönyvet boszankodva és igazad van. De ha nyitandó ipar-muzeumnak valamit? Versaillosban
28-kán már a gyöngébb hitüek, — s ez
a lehetőség és valószínűség belső igazsága látható egy csinos kis kép, moly a győri csatát
volt a nagy többség — minden reménynyel
megvan s a mellett érdekelt is, neked az ábrázolja, ugy szintén „Clémence d'Hongrio"
fölhagytak. Föl akartak hagyni a sikertelen elég
királyné álló szobra 1328-ból. A „PanLégy meggyőződve, hogy mind a mit franczia
kereséssel is. Egy gombostűt keresni a tentheon"-nál Attila szobra áll, hun vezérünk a franolvastál, a tudomány szilárd igazságaira, a cziák réme és a poroszokat is annak csordáihoz
ger fenekén!
De a ki hallani sem akart az abba ha- természeti és számtani törvények erejére hasonlitják.
A magyar ruhát illetőleg, azt nem ismerik
gyásról, az Maston J.T. volt. Hiába! A hosz- van épitve. Sehol a holdbéli utazás íróját
egy
természettani
valótlanságon
vagy
egy
magyarnak,
minden másnak inkább. Da tapasztalszas Tanácskozás eredménye az volt: hogy
tam azt, hogy tetszik, és szeretik nyalkaságáért,
számtani
álkövetkeztetésen
rajta
nem
kapod.
jól van, még e napot rászánják — de aztán
s nincs látványosság, operetté vagy ballet, melyben
fölhagynak mindennel s holnap visszain- A mit elbeszélt: megtörtént-e? nem tudom; nemzeti öltözetünk ne szerepelne. A nők is megnem lehetetlen, hogy meg.
dulnak.
kedvelték e sujtásos öltözékeket, és még most is
Hogy aztán érdekelt-e téged eléggé? ha látni az első rendű üzletek kirakataiban oly csinos
Maston J. T. kétségbeesése mitsem használt, 28-kán is semmi eredmény. S 29-kén az eredetit olvastad volna, vagy bár hű huszárkákat és otthonkákat, hogy Altér és Moreggel a Susquehanna fölszedte horgonyait. forditást e lapokon, nem kérdezném; de nasterly is méltán irigyelhetik Paristól. A női
kucsmák kis kócsaggal pedig még minReggeli tiz óra volt. A corvette, csekély mivel csak egy tökélytelen kivonatot olvas- asztrakán
dig
tartják
magukat. Batty és a múlt évben szingőzzel lassudan haladt, mintha sajnálná oda tál — eldöntését fenn hagyom neked.
tén
oly
szomorú
véget ért Lukas állatszeliditők
1
-á—rhagyni a helyet, hol oly sikertelenül műszintén magyar diszöltönyben végezték mutatváködött, midőn egyszerre a kormányos elnyaikat, melyet Batty hozott magával MagyarMagyar Paris.
országból.
kiáltá magát:
Ha netán vásárlásokat akarnánk tenni, ma— Egy felfordult jelző csónak!
(Eredeti tudósítás.)
gyar emberek üzleteiből és gyáraiból fedezhetnők.
A tisztek oda néztek. Valami csakugyan
(Vége.)
így itt vannak letelepedve: mint szabók Keiméi
úszott a vizén, a mi ugy nézett ki, mint egy
Ha a Szajna partján végig megyünk és a (Győrből), Paszkál (Tokajból), Párducz, Czentcsónak feneke, vagy inkább annak az éle.klasszikus ócska-könyvkereskedők halmazai közt ner, Mokry, Törényosi hazánkfiai; mint szűcsök:
De különös, a hegyében valami lengedezett. kutatunk, rendesen találunk magyar könyvekot is. Schippler és Pongor (B. Gyarmat —Debreczen),
A mint közelebb úszkált, kitűnt hogy — Hol regényt, hol költeményeket, de leginkább ha- Iluprecht, Kokesch, Csillag; mint órás: Bing
egy kis zászló volt, Amerika színeivel...
zai tudományos társulataink kimutatásait, melyek Antal (Arad). — Rogács Antal gombkötő, már
1841 óta itt van és az 1843—51-ki magyar egyHogy jel, hogy vészjel, szabaditásra felvágatlanul kerülnek oda, aligha nem az „Insti- letnek
elnöke, és ereklyéinek buzgó megőrzője
hivó, azt mindenki átlátta. E pillanatban tut" valamelyik magyarul nem tudó tagjától. _ volt, jelenleg pedig egyletünknek tisztelt éi szolo-y akadémiánk természettudományi osztáe°:y borzasztó orditás hallatszott s Maston
lyának három évi" kiadványait találtam megeső retett pénztárnoka. Czipészeink közül itt van
J. T. élettelenül zuhant le a fedélzeten. ma^ba összekötve. Egy Ízben pedig Garay János Koszlowitz János, diszművekhen rendkívül ügyes
Hozzá siettek; fellocsolták és dörzsölték s diszkötésü költeményeit találtam, melyet 1 franc Braun Ágost (Győr), ügyes kocsi-rajzoló Stoinmikor végre magához jött, csak ennyit bírt 50 centimes-ért vesztegette a jámbor antiquánus, bach; disz-asztalos Wel.fch F. (Arad), kinél mamondván, örül, hogy me/szabadul tőle, mivel mar gyar ifjnink rendesen találnak munkát. Zongoramoidani:
gyáros Dietrich (Buda), ki a világ minden részeibe
—* Oh mi ostobák! szamarak! marhák! évek óta czipeli naponként a Szajna kopárka- küldi gyártmányait. Züllich Rudolf egyletünk jenvára;
megvettem
a
könyvet,
s
midőn
otthon
Jn— Nos? —Mi az? kérdé mindenki.
nyitám,Molnár György novét láttam felírva. Me- lenlegi elnöke, kaméák vésésében kitűnő. Orvosok:
— Hát az, hogy a löveg csak 19,250 lyik Molnár György lehet ez? és hogy korúit e a jótékonyságáról ismeretes Gruby Vilmos (Baja),
Kriszhabor és Grob hazánkfiai. Grisza Ágost
font súlyú!
könyv a Szajna partjára?
A franczia nyelvű és Magyarországra vonat- 15 nyelv ism-írstével egyik legtekintélyesebb for— Hát aztán ?
ditó. Pompéry hazánkfia, a strassburgi vaspályá— És 28 t >nna űrmértékű, s tehát 56 kozó művek sem ritkák, és Szemére Bertalan „L> nál hivatalnok, sok érdemet szerzett magának
u e s t i o n hongroise" mellett, megtaláljuk a „Maezer font vizet nyom ki a helyéből, követke- oriska"
czimü franczia nyelvű magyar hoskolte- azzal, hogy több magyar elbeszélést átfordított
franczia nyelvre, de egy eset annyira olvetto kedzőleg fennúszik a vizén.
ményt is, melynek szerzőjét azonban elfelejtem.
Ha van hang, nyomatékos, mázsa súlyú
Hogy Parisban magyar könyvek is jelentek vét, hogy megfogadta, többé magvar irodalmiművekot nem fog ismertetni. Az esőt pedig a kömely a kimondott (nem leirt) szót három m e s azt talán mondanom sem kell, mivel eléggé vetkező :
S
r
i
a
hazai
közönség
deGerandonó,grófieleki
szorosan aláhúzza, az a Maston J. T. hangja
Ezelőtt néhány évvel ogy magyar divatlapEmma Rómáról és az 1867-ki világkiállítás*) irt
ban
megjelent
egy eredeti elbeszélés, mely Pomvolt,
műveit, melyek a rue St.-Honoréban Jouastnal
pérynek megtetszvén, elhatárzá ezt egy pá*in
S ezt. annyi tudós ember mind elfelejt
részére lefordítani. Megkezdte a fordihette. Igazán, a Maston J. T. nem igen hi " ^ " A " ugyanezen utczában székelő nyelvészeti divatlap
tást, az első közlemények megjelenvén a lap határsulat tanodájában a magyar nyelv is fel van sábjain, a novella tetszett, minden a legjobb rendzelgö czimeiben volt valami.
tantárgyul, melyet - ha jól tudom - ott ben volt, midőn egy szép reggel Pompéryhez
Csolnakokat bocsátottak a vizre. Hogy X
frrisza Ágost hazánkfia ad elő.
beköszönt egy komoly, mindenre elhatározott
Maston J. T. b'leült egyikbe, azt mondani
Ha sétánkkan a magyar követséget kerestük egyén, és szigora hangon kérdi: hogy honnan
sem kell. A fölindulás tetőpontra hágott. volna csak azelőtt hat héttel, alig bírtuk volna
vette Pompéry ur azt a novellát, s illetőleg, hogy
Minden sziv hallhatólag dobogott, mig a megtalálni, mivel semmi felirat vagy tábla nem meri neve alatt, &z ő novelláját közloni. Pompéry
csolnak az úszó löveghez közeledett. Élnek-e? hirdeté annak létezését, és a koronázás után három mentegetődzik, mutatja, hogy azt ő mint forditást
Meghaltak-e? Oh élnek, élnek! hitte min- évnek kellé elmúlni, ho.zy kimázolják - mert va- közölte, s eredetije itt inog itt van a magyar
lóban mázolás - „Ambassade d'Autriche-Hon- divatlapban. De a vendég nem érti a tréfát, s
denki.
„rie° De azért ne gondoljuk, hogy akar itt, akar kihúz zsebéből egy könyvet, mely nem volt más,
A csolnakokban volt a legnagyobb fe- a konzulátusnál magyarul beszélnek; sót egy mint
az emiitett novolla első kiadása, szóról szóra,
szültség. Egymással versenyeztek, melyik ér fzben útlevelem meghosszabbítását kérvényező melyet Pompéry hazánkfia másodszor adott ki
oda hamarabb. Az ért oda, a melyikben hatomat magyar nyelven akarván benyújtani, francziául, egy már egyszer magyarra lefordított
Maston J. T. ült. Felugrott a csolnak szé- vis zTtasitottak, mondván, hogy.franczia vagy és eredetinek keresztelt kiadás után. Mentegette
lére s keze horgával megkapta a löveget. A német nyelven lehet folyamodni, mire én k.jelent- magát, a magyar irodalmi viszonyokat, az illető
felső ablak a vizszine fölött volt, azon be VéThoIy magyar miniszteremhez csak is magya- „eredeti" iró tévedését, de csak nagy nehezen
íuíérztm magam hivatva folyamodni, szerencsés tudta reá venni a franczia novellistát, hogy komolehetett t kinteni; annálinká'bb, mert ki volt voltam csakugyan személyesen kinyerni később a
törve. Maston oda rohant.
E pillanatban a löveg belsejéből egy
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lyabb lépéseket ne tegyen ily irodalmi visszaélés
ellen. Novét ezen „eredeti" írónak nem tudhatám
meg, talán ismerni fogják otthon. Ezóta Pompéry
ur nem forditott eredeti magyar elbeszélésoket.
Volnának ugyaD még némi apróságok, melyek
Parisban Magyarországra emlékeztetnek, mint pl.
a villet-utczai német hentes paprikás szallonája,
vagy a husvéthoti mngyar sonkák stb., de ezek
már oly csekélységek, melyik miatt ez ugyis hoszszura nyúlt levelet hosszabbitani nom akarom.
De mégis van valami, a miről említést akarok
még tenni, mielőbb e közleményt bevégezvén,
és ez, hogy vannak emberek Magyarországon, kik
Parist sokkal magyarabbnak vélik, mint a milyen.
így Bácsbodrogmegye küldött nemrég egy
levelet egyik barátomhoz, mely következőleg volt
czimezve: „A cs. kir. városi főtörvényszékhez
Parisban, ü'rancziaország." Ha ezt a levelet a pesti
vagy bécsi posta nem pakolta volna le a követséghez küldött levelek közzé, bizony az érdekelt barátom soha sem kapta volna mog.
Levélhordóm pedig 2—3 hónappal ezelőtt
hozott hozzám lefordítás végett egy levelet, mely
megjárta Paris minden arrondissementjainak posta
hivatalát, a nélkül hogy az illető Napóleont megtalálták volna, pedig Parisban ismerték mint
a rósz pénzt. Ezen levél ezime következő volt:
„Felséges francziii császárnak Napóleonná; Parisban." A levél Ersek-Ujvárról küldetett s nem
tudom mit tartalmazott, mivel nagyon is csizmadiásan volt lepecsételve, és magam is csak a levél
czimének lefordítására lőttem felkérve. Hogy eljutott-e e levél a czim^etthez nem tudom, de mindenesetre jobb lenno a külföldre küldött leveleket
az illető nyelven czimezni. Hasonlókép érkezett
Rómából egy magyar sürgöny, melyet szintén
egyletünkben fordittatott le egy vörös szalagos
ur; e sürgönyben egy kétségkívül francziául nem
tudó, kétségbeesett magyar pap küldhette, melyben ijeszti Napóleont, ha katonáit elhozatja Rómából.
Ezek volnának azon apróságok, melyeket
Parisról érdekesnek tnrték feljegyezni. Ha London
nyújt e tekintetben érdekest, nem fogom elmulasztani megírni alkalmilag a „magyar London"-t
sem.
Liptay Pál.

Egyveleg.
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** (Kossuth nyomozó levele 1849-bb'l.) Az
1849-ki boroszlói lap 7. számában a porosz kormány ogy rendelete jelent meg, mely az osztrák
kormány megkeresése folytán az oda menekülő
magyarok felülorizését s esetleg elfogatását rendeli el. Kossuthról következőleg szól a nyomozó
levél: „Vallása akatholikus; különös ismertetőjelei : természetes hajfürtök. Öltözéke: sem határozható meg szabntosan, de sapkát előszeretettel
szokott viselni." Ugyancsak az „öltözék"-rovatban áll a következő is: „Magaviselete nyájas,
behizelgő. Melle meglehetős széles, inkább lapos, mint kidomborodott, keze finom , fehér ujjai
hosszak. Magatartása nyugodt, hangulatban ünnepélyes, bizonyos tekintetben méltóságos. Mozdulatai keresettek, feszesek. Testtartása egyenes;
egyébiránt ez, valamint járása kedélyállapotától
függ. A német nyelvet protestáns szláv kiejtéssel
beszéli; egy rajongó benyomását teszi; különösen
szép metszésü kék szemeiben van a rajongás kifejezése. Felfelé irányzott tekintetéé kifejezést még
határozottabban tünteti fel. Jellem: erélyessége
nem látszik külsején. Haja gesztenyeszinü, arczszine fehér, halvány. Arczképe nagyon hasonlít
hozzá."
** (Megható jelenet.) A beaumont - sedani
csatatéren — írja egy levelező — egy porosz vadászra akadtunk, jobb oldalán volt megsebesitve,
s még tiz perez előtt életben lehetett. Bornyuját
feje alá tette, jobb karjára támaszkodott s még
nyitott szemeinek tekintete egy leányka fényképére
volt irányozva, melyet balkezében tartott; a képet halálos küzdelmében vehette ki levéltárczájából s szemeit a szeretett vonásokra függesztve,
várta halálát. Mélyen megindulva, egyideig némán állottunk mellette, majd kivettük a képet
kezeiből, s a nála talált levelekből a leány és saját
nevét megtudván, egyikünk a fényképet, a megholt utolsó perczeiről szóló tudósítással, rögtön
elküldé a kedves számára."
** (Léghajó és galamb-posta.) Parisban rendes galambpostát állítottak fel, s elhatározták, hogy
hetenként kétszer eresztenek fel léghajót levelekkel és sürgönyökkel. Közelebb Lutz kormánybiztos tudósításából arról is értesülünk, hogy az
ily léghajókba mindenkor posta-galambok is

vétetnek be, melyek aztán a párisiakat az útnak ist des deutschen Vaterland" dallamait játszá, Naeresztett légi vándor sorsáról értesitik. Lutz, e lég- poloon tábornokának, Klebernek borostyánkoszohajózó kormánybiztos leírja viszontagságait földre ruval övezett szobránál. Az utczán csakhamar
szállása után. ,,Parisból három galambot hoztam, nagy naptömeg hullámzott. A katonák közé strass— úgymond Lutz, — kettőt visszabocsátottam, a | burgi polgárok vegyültek, kik még akkor is félve
harmadikat utasitásokkal a trieli polgármester bújtak elő pinczeikől, hol heteket töltöttek. Megható
fiának adtam át. — Sürgetnek, hogy utazzak to- \ jelenetek nem hiányoztak. A strassburgiakaligiavább halladéktalanul. Egy korty bort magamhoz ! merek föl egymást és városukat. Az ismerősök
véve csolnakra ültein s áteveztem a Szajnán. A siettek fölkeresni jóbarátjaikat s a rokorok szepolgármester szekere már itt várt, melyen villám- | retteik karjaiba borultak. Rendetlenségek nem
sebességgel Meulannak vettem utamat. Innen fordultak olő; csak egy zuáv lőtt le egy bajor kamegpihenés nélkül Mantesbe siettem, hol kény- tonát, miért rögtön megkapta büntetését. A latelen voltam kocsimat hátrahagyni, mivel a hidak kosság a poro3Z katonaság iránt nem tanusitott
itt már mindenütt szét vannak rombolva. Mantos- ugyan előzékenységet, de nagyon tartózkodó sem
ben beszéltem a polgármesterrel; az alpréfet sietett volt. Az ostrom Ínségei alól való fölszabadulásnak
előlem menekülni, nehogy kompromittálja magát érzete elnyomott minden más érzelmet. Csaknem
a poroszok előtt. E városból ismét Bvreuxbe sza- hihetetlen, a mit a strassburgiak ez ostrom idője
ladtam, hova reggeli három" órakor értem hidegtől, alatt kiállottak. A münsterben százanként háltak a
éhségtől majd meghalva. A vendégfogadó ajtaján puszta szalmán, a lakosság napokon keresztül lózörgetve, elrongyollott blouseom láttára alig nyi- hussal táplálkozott, a vár mocsárvize veszélyes
tottak számomra szobát s beérve újból aranyaimat betegségeket idézett elő, s a temetőt az udvarok
kellett csillogtatnom, hogy éhemet lecsillapítsam. elrejtettebb szögletei helyettesitették.
Két órai alvás után magamhoz hivattam a préfetot
** (A csatatéren feltámadt.) A „Köln. Ztg."
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A sedani csata térképe.
A. A király állása. B. A porosz koronaherczeg állása a csata alatt. C. Nagy ágyutelep. V. A
bajorok állása. E. Poroszok 8-dik hadosztálya. F. Szászok. G. Porosz gárda. ff. 11-ik hadtest.
7. 5-dik hadtest. K. Gr. Stollberg lovassági hadosztálya a donchery-i sikon a Mezie'res felé
vezető utak megfigyelésére. L. 4-dik lovass. hadosztály Remillynél. M. Tartalék-csapatok.
Parasztház, hol Napóleon és Bismarck találkoztak. — 6. A király találkozása Napóa.
leonnal a Bellevue-villában.

s átadtam neki a magammal hozott sürgönyt, mely beszéli: „Két idevaló fiatal ember, közel rokonok,
a 86. gyalogezredben szolgált és a sedani csatáegy negyed óra múlva közzé volt téve."
•* (Strassburg az ostrom után.) Strassburg ban is részt vettek, hol elszakadtak egymástól.
az ostromló német sereg bevonulása után megdöb- A csata után az egyik keresi rokonát, de eleintén
bentő képet mutatott. A tulajdonképi belvárosban siker nélkül. Végre a csatatéren találta egy rakás
csak a nyilvános épületek, a templomok, iskolák, halott között, kiket épen eltemetni készültek.
a múzeum, színház s a praefoktura épülete szen- A fiatal ember indulatát követve, búcsúzóul
vedott nagyobb rombolásokat, mig a kőkapunál átkarolta az elesettet. A képzelt halott egyszerre
eső városrész, a külváros, egészen elpusztult. Az megmozdul, mire csakhamar felszedték és a legutczák fölismerhetlenek voltak, úgyszintén a terek közelebbi lazarethbo vitték. Itt még 24 óráig
is, melyeket a loégetett házak kőhalmazai bori- öntudatlanul feküdt; azután magához tért és
tottak. A győzelmes poroszok zeneszó mellett vo- elbeszélte, hogy a csata közbon egy bomba mintnultak be. „Lieb Vaterland, kannst ruhig sein!" egy öt lépésnyire tőle lecsapott a földbe, mire
volt az első dal, melyet a katonai zenekar előadott. összerogyott. Hogy azután mi történt, arról a
Strassburg lakossága gyászszal vegyes kíváncsisá- legkisebb tudata sincs."
got mutatott. A porosz katonasággal szemközt
— (Hirlapstatisztika.) Ausztriában és Magyar
jöttek a vörös-nadrágos francziák. A poroszok országban 1864-ben 29.036,000 hirlappéldányt
megállottak s hagyták elvonulni maguk előtt a hordott szét a posta, 1866 ban 28.403,000 pélfrancziákat. Elkeseredett harezosak voltak mind- dányt, 1868-ban már 34,600,000-at és 1869-ben
annyian. Egyrészük összetörte fegyverét s a vízbe 52.650,053-at. E számból esik Alsó-Ausztriára,
dobta, a másik rész letépte vállrojtját, töltény • illetőleg Bécsre 21, Magyarországra 13' 2 , Csehtáskáját s rátaposott. A poroszok egész utjokon országra 7, Galicziára 5, Tirolra, a tongerpartvifegyverdarabokon lépdeltek. A különböző ezredek dékre, Stájerországra, Morvaországra 1 — 1 millió.
a Kleber-téren gyűltek össze, s a zenekart a „Was

Melléklet a Vasárnapi üjság 42-ik számához 1870. okt. 16
TÁRHÁZ.

Irodalom és művészet.
— (Heckenast Gusztáv kiadásában) legújabban megjelent könyvek:
Ballagi Mór „Teljes magyar szótár"-ának
12-dik füzete; ennek terjedelme is hat ív, s ára
50 kr., mint a többié. A mű eredetileg csak 12
füzetre volt tervezve; de ha jól vethetünk hozzá
most, 15-re fog terjedni, mivel a jelen füzet örök
—Ripacs szókat foglalja magában. Rendkívül
becses szó- és nyelvkincs van itt nagy szorgalommal s helyes kiválasztással összeállítva. Terjedelemre s árra nézve jóval kisebb az Akadémia nagy
szótáránál; de annál becsre nem áll hátrább,
örömmel látjuk vége felé közeledni azt is, ezt is.
Ballagi Károly „A földgömb és egy kis csillagászati földrajz" czim alatt ad igen hasznos kis
kézi könyvet, tanítók és tanulók számára. Népiskoláinkban mind jobban és jobban meghonosul
a földgömb, s azért szükséges annak használatát
tüzetesen megértetni az illetőkkel. Ez pedig a
csillagászati földrajz előismeretoi nélkül lehetetlen. Helyes tapintatnak tartjuk azért Ballagi kisded, de jól rendezett könyve összeállítását, s kivánjuk, hogy ne hiányozzék sehol, a hol földgömb
van. Igen hasznos részét teszik a könyvnek a
földgömb használatára vonatkozó feladványok.
Ára 50 kr.
Jókai Mór összes munkáinak uj olcsó kiadásából a 64. és 65-dik kötet jelent meg, a kedvelt
iró ,,Délvirágok" czimü novelláit tartalmazva.
Ára a két kötetnek 80 kr.
A „Kis nemzeti múzeum" czimü vállalatból,
mely csinos és felette olcsó kötetekben nyújt érdekes olvasmányokat a nagy közönségnek, ismét
négy kötet jelent meg egyszerre. A 11., 12. kötetek Magyarország történetét hozzák, a legrégibb
időtől korukig, jeles források után Kuliffay Ede
által egybeállitva. A 13. kötet Kisfaludy Sándor
munkáiból ad válogatott szemelvényt; ez egyik
legmagyarabb s méltán legnépszerűbb költőnk
Himfijéből (a kesergő és a boldog szerelemből)
adja a legszebb dalokat, s regéiből négyet (Keménd, Szigliget. A somlai vérszüret, Balassa Bálint). Végre a 14. kötet Történelmi adomákat
nyújt három szakaszban: a magyar-, német- és
vegyes történelemből. Egy-egy kötet 20 iv s ára
csak 50 kr.
„Papramorgó Péterpredikácziói a magyar nép
számára." Antiklerikalis elmefuttatások, komolyabb színezettel, mint a czim után várnók; nem
túlzás nélkül, de látható jó akarattal is. Eddigelé
az I. füzet jelent meg, negyedfél ivén, s ára 40 kr.
Dobos János, a kitűnő reform, egyházi szónok
Keresztyén imái, harmadik kiadásban jelentek, mi
eléggé tanúsítja a közkedveltséget, melynek e
jeles imakönyv örvend. A jelen zsebkiadás ára:
franczia bőrkötésben 3 ft.
Erdélyi I. Péter képes ABC-je is harmadik
kiadásban lát most világot s ára 50 kr. Kedves
ajándék olvasni tanuló gyermekeknek. Valamint
a már olvasni tudóknak a következő:
Képes mesék,csinos kiállítású gyermekkönyv,
ára 40 kr.
** (A bécsi festészeti akadémián) Mészöly
Géza fiatal festesz, kit a képzőművészeti társulat
kiállításaiból már ismer a fővárosi közönség, közelebb aranyérmet nyert. Lenau egyik költeményéhez kellett illusztrácziót készíteni és sok versenyző közt ő vívta ki a kitüntetést.
** (Az „Uj nemzedék''-bői,) az országgyűlési
ifjúság folyóiratából, változatos tartalommal jelent meg az első füzet. Közleményei ezek: „Az
országgyűlési ifjúság történetei 1836-ig," Varró
Sándortól; ,,A statisztika bölcsészetéhez," Zorn
Vilmostól;' „A lelenczház-ügyről," Haviar Dánieltől; „Vallásos érzelem és nemzetgazdaság,"
Hegedűs Sándortól; „Az országgyűlési ifjak testületéből," Viski K. Bálinttól.
— Sz, I. (Hírlapirodalom.) Utóbbi közleményünk óta a következő uj hírlapokat jegyezhetjük
fel:
,f1itesit° a z első magyarországi Egyetemes Tanitógyulésben résztvevők számára (Buda.) A központi bizottmány megbízásából szerkeszté: Mayer Miksa. 4-drét egy
íven. (Megjelent a U g U S z t u 8 14-én belőle egy szám.)
Közvélemény ( p e s t . ) Röpivek, kiadja Hiador. Az első
füzet 8-drét, 12 lapon, megjelent szept. hóban, ára 30 kr.
líozponh vasúti- és közlekedési-közlöny. Egyszersmind
kereskedelmi, ipar- és biztosításügyi lap (Pest.) I. évfo-

det rendelt a tanitó fentartására. E tény annál is
inkább említésre méltó, mert mostanában egyes
magánosok vajmi keveset tesznek az iskolaügy
körül.
** (Bonnaz püspök) 1000 frtot adományozott
egy OraWczán állítandó reálgymnasiumra.
** (A katonai tudományok) előadásait f. hó
10-én kezdik meg a pozsonyi, kassai s kolozsvári
jogakadémiákon. Pestre nézve a határidő még
nincs megállapitva. Előadó tanárok: Pozsonyban
Drezdák Viktor honvédfőhadnagy, s Palkovits
Viktor hadnagy, Kassán Bydeskuty Sándor főhadnagy, s Villám Arnold hadnagy, Kolozsvárt Münster Adolf százados s Taubler József főhadnagy.
** (Kinevezések) A pénzügyminiszter Petykó
József erdészgyakornokot a selmeczi bánya- és
erdészeti akadémiához tanársegéddé,a földművelési
miniszter Kalmár Tivadar kir. erdészt ideiglenes
minőségben az erdészet tanárává, kolozsmonostori
Közintezetek, egyletek.
kir. gazdasági tanintézethez kinevezte.
** {A földmivelési és keresk. miniszter) a
** (A nemzeti színház igazgatójának kineve- magyar-óvári felsőbb gazdasági tanintézethez dr.
zése.) A hivatalos lapból: „Magyar belügyminisz- Csanády Gusztávot, a vegyészet segédtanárává,
terem előterjesztésére, az általa egybehívott szín- Schadl Jánost és Sissovics Károlyt segédtanáházi enquétte által javaslatbaj hozott magyar nem- rokká; — továbbá Krenn Imre, Regéczy Nagy
zeti színházi igazgatói állomás felállítását jóvá- Miklós, Pacher Ferencz, Buhl Kornél és Vadnay
hagyom, és arra báró Orczy Bódogot ezennel Miksa végzett gazdászokat, a mezőhegyesi, Nick
kinevezem. — Kelt Schonbrunnban, 1870. évi j Edét pedig bábolnai ménesbirtokhoz gazdasági
okt. 4. — Ferencz József, s. k. — Bajner Pál, s. k." gyakornokokká
í
nevezte ki.
**(B. Orczy Bódognak,) a nemz. színház uj
igazgatójának hivatalos beigtatásaokt. 12-énment
Ipar, gazdaság, kereskedés.
végbe. A színpadon d. e. tiz órakor összegyűlt
szinházi személyzetnek Bibáry belügyminiszteri
** (A debreczeni gazdasági tanintézet) szőlőtanácsos mutatá be, kiemelve, hogy a kormány ekéket kapott a földmivelési minisztériumtól, mefolyvást támogatni fogja az intézetet. Az uj inten- lyek a mellett, hogy taneszközül fognak szolgálni,
dáns szép szavakkal üdvözlé a személyzetet, min- kisérlettétel végett kölcsönben egyeseknek is ki
denkit ernyedetlen buzgalomra , folytonos mun- fognak adatni, a mi igen czélszerü intézkedés.
kásságra intve. Látszólag — monda b. Orczy —
** (Ausztriai pezsgő bevitele Francziaorez az intézet kis pont az egész országban, de szágba.) A folyó év első felében stájerországi és
igen fontos pont, s nem ok nélkül kiséri szünet- alsó-ausztriai gyárakból 50,000 palaczk pezsgő- bor,
nélküli figyelemmel az irodalom, kormány és kö- úgynevezett „champagner" vitetett Francziaorzönség, ő t mindig az ügyszeretet fogja vezérelni, szágba. Érdekes tény, hogy mig idebent a belföldi
s a méltányossággal erélyt kivan párosítani. Hang- készítmény csak akkor kel el, ha franczia czég
súlyozta különösen a fegyelem szoros föntartását, alatt kerül kereskedésbe, a franczia borkereskedők
s egyszersmind inté a tagokat, hogy a sajtó kri- határozottan kikötik, hogy a palaczkok az illető
tikáját, észrevételeit kisérjék folyvást figyelemmel, osztrák gyár czégével legyenek ellátva.
mert azokból majd mindig lehet tanulni, a sértő
kritikát pedig bocsássák meg a vett haszonért. Ö
iíözlekedés.
— monda végül — barátjakiván lenni minden tagnak, de egyszersmind megkívánja mindenkitől,
/> (A lánczhid) 1849. nov. 21-dike, vagyis
hogy igazgatói működésében valamennyien buzgón megnyitása óta ez évi június végéig 8.662,502
támogassák. Szavait megéljenezvén, Szigligeti frtot jövedelmezett, melyből négymilliót fizettek
lépett elő, röviden üdvözölve az iga?gatót a tagok a kocsik, hármat a gyalogok, a többit a katonaság,
nevében, s kifejezve reményüket, hogy a hosszas a posta, társulatok, atb.
ideiglenességek után az intézetet határozott irány** (A debreczen-szatmár-szigeti vasút) küban fogja vezetni. Ezután b. Orczy Reményi Edét lönböző vonalrészei következő időszakokban fogmutatá be, mint a zenekar számára megnyert nak a forgalomnak átadathatni: a debreczen„hangverseny-mestert."
károly-szatmári folyó évi november 1-sején, a
** (Magyar tud. akadémia.) Az okt. 10-ki szatmár-királyházi deczember 31-én, a királyházosztályülésben dr. Barsi József lev. tag tartá bustyaházi 1871. május 1-én, a bustyaház-szigeti
székfoglaló értekezését. „Az emberi öntudat jelen .1871. okt. 1-én, a s.-a.-ujhely-legenyecsapi 1871.
fokáról." Utána Pauer János tartott hosszú fel ápr. 1-én, a csap-királyházi 1871. július 1-én, a
olvasást arról, hogy a Mátyás király korában élt s bátyu-munkácsi 1871. okt. 1-én, a legénye-kassai
nagy méltóságokban működött Domonkos, székes- 1871. decz. 31. Legénye az a pont, a melynél a
fehérvári prépost családneve: Kálmáncsay Do- perzemyal-lubkov-homonnai vonal az éazak-koleti
hálózatba befut.
mokos.
** (Uj gőzhajó-állomás.) Promontóron okt.
** (A magyar történelmi társulat) okt. 6-án
2-kán
nyitották meg ünnepélyesen a gőzhajótartá első ülését a szünidő után. Felolvasásra
állomást.
került Bottka Tivadar értekezése a vármegye ala- j
kulásáról és szervezéséről. Majd Nagy Imre tett i
Mi újság?
jelentést a társulat által Vasmogyébe küldött j
** (A királynét) f. hó 15-ére várják Tirolba,
bizottság buvárlatai eredményéről Szombathelyen, J hol gyenge kis leánya Mária Valéria kedveért a
Thaly Kálmán pedig a maga és Szabó Károly j telet enyhe éghajlat alatt fogja tölteni. A király
által ugyanazon kirándulás alkalmával Vörösvá- | is meglátogatja Tirolt, s hosszabb ideig fog időzni
ron tett buvárlatokról. A gr. Erdődy család Insbruckban, hogy személyes tapasztalások alaplevéltárában igen érdekes az Anjouk korára, Rá- ján megismerje az odavaló viszonyokat. — József
kóczira, a linzi békekötésre vonatkozó, még eddig főherczeg kőrútjából már visszatért fővárosunkba.
nem ismert okmányokat találtak.
** (A dandárgyakorlatokból) a honvédek harczképes ügyességének konstatálása mellett még azon
Egyház és iskola.
tanulság derült ki, hogy az orvosok és kezelő sze/•Alapítvány népiskolára.)V^unóhól írják, mélyzet száma nagyon csekély és nem képes eleget
gr. Barkóczy család, mely e vidéken röy.d tenni a szolgálat kívánalmainak. Hogy a bajon
egyelőre a számvevő tisztek számát
fdííutfs népiskolát állított, «j*ljn »met . £ segítsenek,
szaporítják. Hát az orvosokét nem?
n i t v á n v t tett a varanno! községi iskoiara.il- y
** (Dr. Navratil Imre) egyetemi tanár kön a j y épületet ajándékozott iskolának, egy belső
zelebb
tért vissza külföldi utjából, hol tapasztalateTket ta'nitólakul, melyen az épületet szmtén a
tok
szerzése
végett a tábori kórházakat látogatta.
knlt«ép-én emelendi. E z e n k í v ü l ^UUU t r t .
t e t t a tanitó díjazására s 10 hold föl- Óhajtandó lenne, ha orvosaink közül többen kö-

lyam. Kiadó-tulajdonos Tettau József. Megjelenik minden
szerdán 4-drét egy ivén. Elöf. ára félévre 4 frt. (Keletkezett 1870. szept. 28-án.)
Kis Újság. Ifjúsági képes hetilap. (Pest.) I. évf. szerk.
és tulajdonostárs: Aszódi Mihály. Tulajd: és fel. szerk.
Dolinái Gyula. Megjelenik minden vasárnap 8drét fél íven.
szinos borítékban. Ára félévre 2 frt. (Keletkezett 18703
okt. l-jén.)
Maros. (Makó.) Ismeretterjesztő, kereskedelmi és közgazdászati hetilap. I. évf., kiadja Sártory István nyomdász,
fel. szerk. Szél Ákos. Megjelenik minden vasárnap, kis ivrét
egy ivén. Elöf. ára félévre 2 frt helvben és vidékre. (Kel.
1870. okt. 2-án.)
Népiskolai Lapok (Szatmár) Népnevelés- és oktatásügyi hetilap. I. évf. Szerkesztő és laptulajdonos dr. Zafféry
Károly. Megjelenik minden szombaton, 4-drét egy ivén.
Előf. ára félévre 2 frt (Keletkezett október l-jén.)
Uj nemzedék (Pest.) Az országgyűlési ifjúság közlönye
I. évfolyam. A bizottság meghagyásából szerkeszti György
Endre titoknok. Hat füzet előfizetési ára 8 frt. 4 füzeté
1 frt 50; egyes füzet 60 kr. (Keletkezett októberben.)
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538

543

vetnék példáját, s a kivált a kormány küldene ki golyókkal szavazzunk." — Garibaldi a toursi biztosított jutalom-sorsjegyek is, melyeknek évenhonvédorvosokat a tábori kórházak szervezése kormány által a francziaországi összes nem-ren- kénti 4 húzása több mint 1 millió 112,900 forint
körül fölmerült ujabb vívmányok tanulmányozá- des csapatok főparancsnokává neveztetett ki. nyereményt foglal magában.
S.
sára. Akkor, midőn a veszedelem már bekövetke- Emberben, lelkesedésben, ugy látszik, a francziákzett, késő lesz tanulni.
nál nem lesz hiány; puskájok is csak lesz, ezeren** (Török táboritörzsorvosokul) oMigeléPest- ként vásároltak a többek közt Angliából (szidják
ről a Rókus-kórházban alkalmazva volt Maurer is ezért a poroszok a sziget-országot!) — de kér568-ik sz. f. — Galambos Lászlótői
Arthur, Szeniczey Pál orvosok, és Rosenthal dés, lesz-e elég ágyujok, a melyek nélkül alig vív(Jászkiséren.)
Hugó segédorvos jelentkeztek és neveztettek ki. hatnak ki sikert a nagy tökélylyol fegyverzett
** (Konstantinápolyból) írják a „Reformé- porosz hadtömogek ellen. — Paris ostroma nenak, hogy az ottani nagykövetség megalkotá az hézségeiről már a berlini hív.lap is beszél; hiszi,
i
osztrák-magyar municzipiumot,
melynek tizenkét hogy be fogják venni, de nem oly rövid idő alatt,
tagból álló bizottságába Czakó Jánost is a (drá- mint előbb számították. Nehéz lövegü, messzemaíró Zsigmond öcscsét.) beválasztotta. Egyik hordó ágyúikban bíznak, az óriási Krupp-félét
buzgó tagja ő a stainbuli magyar-osztrák iskola és tengeri ágyúikat is viszik Paris felé, hogy
elnökségének, mely most százezer forintot vett föl azok segélyével ledönthessék az erődöket, s óriási
egy 8 lakással és 9 bolttal biró bérház építésére, pusztításokat okozva a városban, feladásra birják
hogy az intézetet jobban segíthesse. Az építésnél az ostromlottakat. Ekközben a franczia pánezélos
hajóhad is ismét életjelt kezd mutatni, a német
hazai iparosainkat tekintetbe fogják venni.
** (1872-ben lesz kétszáz esztendeje,) hogy partok felé halad, s valószínű, hogy Paris bomaz örmény nemzetnek egy részo Magyarországban báztatása esetén visszatorlólag fog föllépni Nékeresett menedéket és talált — hazát. Szamos- metország északi partjain. Hamburgban s más
Újvár képviselőtestületének kebelében Simay Ger- német kereskedővárosokban máris nagy a rémügely legutóbb indítványozta, hogy e napot az let e hirre. — A „Times" tudósítása szerint Paris
örmények ünnepélyesen üljék mog, s hogy tűzze- körül a napokban 20 falut égettek les 150 parasznek ki pályadijat Szamos-Ujvár monográfiájára. tot lövettek agyon. A laoni porosz parancsnok
— A képviselőtestület mindkét indítványt tetszés- okt. 5-kén kiadott rendeletében, „mivel a környék
sel elfogadta, s annak foganatosítására bizottsá- lakossága ellenséges hangulatot árul el a német
csapatok iránt, kijelenti, hogy minden megölt
gokat küldött ki.
német
katonáért négy vétkes vagy ártatlan fran** (A pesti fb'vámhivatal építésén) 4—500
c
d
e
munkás dolgozik. Az északi homlokzat fal-alapja czia fog agyonlövetni, a, környék pedig erős sarezra
Világos.
le van rakva. A többi alap alá csak most készitik szorittatik."
Világos indul s a második lépésre mattot mond.
a vízmentes beton-alapot 6 lábnyi vastagságban.
Nemzeti sziiiház.
A régi sóraktárt, hová az új épületnek déli homlokzata jő, csak tnost bontják le. Reménylik, hogy
Az 563-ik számú feladvány megfejtése.
Péntek, okt. 7. „A roszul őrzött leányok."' Vigjáték
a téli idő beálltáig sikerülend az egész alapot 3 felv. Varin és Delaporte után ford. Feleki M.
(Brauné Róberttől Gráczban.)
elkészíteni, mivel különben az egész építkezés
Szombat, okt. 8. „Faust." Opera 6 felv. Zenéjét szerVilágos.
Világos.
Sötét.
Sötét.
nagyban hátráltatnék, mert mihelyt a Duna árja zetté Gounod.
1.
c4—c5(a)
eö—e4
Vasárnap, okt. 9. „A rab." Népszínmű 3 felv. Irta 1. g 3 - g 4
emolkedik, az alap lerakása sokkal nagyobb ne2. Be3—e4
2. Bel—c4 f
Kd4—c
Szigligeti.
3. Bel—cl matt.
hézségekre fog találni.
Hétfő, okt. 10. „ATe ftijd a mi nem, éget." Vigjáték 3 3. Be3—e4 matt
Helyesen fejtették meg : Veszprémben: Fülöp József.
** (Franczia-porosz viszály) volt vasárnap felv. Irta Szigligeti.
Kedd, okt. 11. „Tévedt nő." Opera 4 felv. Zenéjét — Jászkiséren: Galambos István és László. — Zámolyon:
este a redoutban. Az első séta-hangversenyen
Parragh József. — Nagy-Szalontán: Kovács Albert. — A
utolsó zenemű a „Wacht am Rhein" lett volna, szerz. Verdi.
Szerda, okt. 12. „Egy szegény ifjú története." Dráma pesti sakk-kör.
do mikor rákerült a sor: egyszerre nagy lárma 5 felv. Irta Feuilleí Oct., ford. Feleki M.
kerekedett az egész teremben. A közönség nagy
Csütörtök, okt. 13. „Az afrikai nő.u Opera 5 felv. Zerésze a német csatadal helyett, melynek előadásá- néjét szerz. Meyerbeer
nál közelebb Bécsben is nagy német tüntetést
rendeztek, a franczia „Marseillaiso" előadását kiSzerkesztői mondanivaló.
vánta, míg n jelenlevő németek a „Wachta Rein"-t
|
— San-Francisko. A Sarlay Pál munkatársunk nesürgették. A német csatadal előadása a nagy lárma
i vére czimzett levél megérkezett s utána küldöttük Erdélybe
miatt végre is elmaradt.
| Medgyesre, jelenlegi lakhelyére.
és
** (Halálozások.) Kabos Imre, a szilágy-som- i
— Bari'zi. P. P. Százszor megénekelt dolgok, egyetj
len
megragadó
eszme
nélkül:
még
csak
hangulatot
sem
lyói kerület képviselője, e hó 3-án 40 éves korában elhunyt Tasnádon. A boldogult a szélsőbalhoz ! képes költeni. A külalak, bár nagyobb kifogás alá nem
' esik, de különösb dicséretet sem érdemel; pongyola, mint
tartozott.
a belső, melyet takar.
1870-dik október—deczemberi folyamára.
— A háborúból. — A legújabb hadi hírek
— Bécs. Eö. L. A levelet örömmel olvastuk; az igért
tudósításokat,
czikkeket
elvárjuk.
Mindkét
lap
iránt
intézismét rósz világot kezdenek vetni a francziák
hadiszerencséjére. Az uj, Loire hadsereg, mely kedtünk.
— Kolozsvár. A több lelkes hölgy által a francziaora Parist ostromló német hadak háta mögött volt
szági sebesültek számára készített 3 fontnyi tépést átszolPostán küldve vagy Pesten házhoz hordatva.
alakulóban, hogy annak idején a főváros segitsé- gáltattuk az illető segélyezési bizottmánynak.
:
gére siessen, s az ostromlók ellen tárnadólag lép— Torda. E. E.A honvéd-menházra és Batthyány-szo- : A Vasárnapi lijsá" és Politikai Újdonságok
hessen föl, okt. 11-én megütközött a poroszokkal, ' borra küldött adakozásokat ép lapunk bezártakor vettük ; ;
együtt:
j
e berlini jelentés szerint 9 órai harcz után a Loire- j jövő szúrnunk fogja közölni az adakozók névsorát.
Évnegyedre (okt.—decz.) .
2 ft. 50 kr.
on tul visszavottetett. A poroszok elfoglalták
Csupán Vasárnapi Újság:
Orleanst, miután 24 bombát vetettek a városba s
Évnegyedre (okt.—decz.)
1 ft. 50 kr.
az indóházzal együtt több házat felgyújtottak.
Franczia jelentés szerint a Loire-hadsoregből csak
Csupán Politikai Újdonságok:
— (Figyelmeztetés.) A credit-sorsjegyek, vaaz előcsapatok vettek részt a harezban. — A fran1ft.25 kr.
cziák folytatják készületeiket a végsőig menő lamint az 1854-diki kölcsönsorsjegyek legutóbbi Évnegyedre (okt.— decz.)
harezra és sokat remélnek a Parisból léghajón ki- húzása alkalmával itten 90,000 ft. nyeretett meg
H^P?" Ugy a „Vasárnapi Újság", mint
érkezett miniszter Gambetta erélyes intézkedé- s fizettetett ki — melynél a résztvevők csak is
a „Politikai Újdonságok" minden előfizetőjénéhány
forintot
fizettek
be;
minélfogva
ajánljuk
seitől. Az alkotmányozó nemzetgyűlés választánek külön mellékletül meg fogjuk küldeni
sait elhalasztották. „Nem kellenek választások a Porgts Lajos pénzváltó-üzlete által (Pest, DoMunkácsy
Mihály kitűnő festőnknek külföldön
rottya-uteza 12. sz. alatt) kiadott s legelőnyösb
monda Gambetta — ezen izenetet hozom.
játéktervvel kínálkozó társasjátéki sorsjegyeket; is oly nagy feltűnést okozott képét: a „SiraFrancziaország most csak az ágyú s puska hangmelyek csak is tiz forint évnegyedenkénti részlet Ioiiiház"-at az eredeti után készült sikerült metján beszélhet. A köztársaság nem épülhet barbár
befizetés mellett minden létező sorsjegyre szóla- szetben.
nyomoktól fertőzött földön. Tisztítsuk meg a
nak. — Továbbá kaphatók fentebb említett pénzA Vasárnapi Újságból még néhány teljesföldet először az ellenségtől. Függetlenségünk
váltó-üzletbon havonkénti 5 ft. részletbetízetés számú példány július 1-tól kezdve is kapható. — A pénzek
biztosítása után fogjuk majd szeretetben egy
mellett, — a m. kir. kormánv által kibocsátott s bérmentes küldése kéretik. — Tiz előfizetett példány után
szívvé olvasztva a köztársaságot megalapitni,
gyűjtőinknek egy tisztelei^példánynyal kedveskedünk.
oly nagygyá s merészszé, hogy » világnak pél*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtótörvéA Vasárnapi Újság és P. Újdonságok
dányképe és irigység tárgya leond. Addig csak nyek irányában vállal felelősséget a
Szerk.
kiadó-hivatala Pest, egyetem-utcza 4. sz. a.

SAKKJÁTÉK.

Előfizetési fölhívás

A VASÁRNAPI ÚJSÁG
Politikai Újdonságok
Előfizetési föltételek:

Nyilt-tcr. *)

HETI-NAPTÁR.
Hónnpi-éa
betlnap

Katholikiis es protetitnn*
naptar

Október

naptár

Izraeliták
nap tara

Okt. (ó)

Tisri Ros.

T A B T A L O M.
S> ii p

hossza

kél nyűg.

f. p-1 ó. p. ó. p t. p.
16|V«sar B 19 Gál, Flór. 'B18Fldrent 4 D 28 Hierot 21 Pálm. ün. 202 52 6 21 5 11 98 11
17 ! Hétfő ; Hedviga
£ Hedvig
5 Karithius
22Gyiil.iin. 203 52 6 22 5 8 110 28
18! Kedd j Lukács ev.
j Lukács
6 Tamás ap. 23Törv.«r. 204 52 6 23 5 6 123 5
19|Szerd. | Alkantari Péter | Ágnes
7 Sergius
24
205 51 6-24 5 4 136 7
Csőt. Vendel pászt.
Vendel
8 Pelagia
25 Abszalon 206 51 6 26 5 2i 149 36
Orsolya
szűz
Vidor
Pént.
9 Jakap ap.
26
207 51 6 28 5 0 !163 36
Szóm. Mór pk. Kordula Mór,Cordula 10 Eulampius
27 4 Sabb 208 51 6 30
59 !!l78 6
Hold változásai. <£ Utolsó negyed 17-én est 7 óra 30 perczkor.
*r

m^ •— « w " ^

BB

^^

M^

Blumenthal tábornok (arczkép). — Őszi hang. — Paris
és környéke I I I . — Madárpusztitás Olaszországban. —
Wilhelmshöhe (képpel). — Wimpffen tábornok (arczképi
— Sedan (képpel). — Utazás a hold körül. (Vége.) —
6. p . | ó. p.
Magyar
Paris. (Vége ) — Egyveleg. — A sedani csata tér9 27! este
10 24' 1 36 képe. — Tarház: Irodalom és művészet. - Közintézetek,
11 27: 2 18 egyletek. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, keresregg. 2 56 kedés. — Közlekedés. — Mi újság V — Háború-hirek. —
0 37I 3 28 Nemzeti színház. — Szerkesztői mondanivaló. — Nyilttér.
1 50 3 57
_
3 9 4 25 — Sakkjáték. - Heti naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-utcza21.sz.)

Hold
hossza
kél I nyng.

r. -*•».

SZIRMAR J. FIAI

A bécsi jelzálogi pénztár

fekvö-jivak osztálya
ezennel tisztelettel tudatja a t. ez.

földbirtokosokkal,

arany-, ezüstés

drágakö-ékszer-üzlete Pesten,
kigyú-uteza 1. sz.

hogy földbirtokok megvételét s eladását megbízás utján elvállalja
és eszközli.
A bécsi jelzálogi pénztár elrendezései, jelzálogi hitelek nyújtása, valamint számtalan összeköttetései által a bel- 8 külföldéi, nem
csak az urasági birtokok vagy más egyéb telkek stb. vevőinek, hanem
azok eladóinak is lényeges előnyök s könnyebbitések biztosittatnak ;
minélfogva a t. ez. birtokosoknak csakis saját érdekükben állhat,
hogy ezen intézet készségét s ajánlatát felhasználják 8 magukévá tegyék.
S«F* Közvetlen ajánlatok ekép czimzendök:

i -ük.

An die Realitaten-Abtheilong
der Wiener Ilypotheken-Casse, am Graben

911(2-7)

Nr. 6, Ecke.der Soilergasse in Wien.

Gyermek-vászonnemöek.

Az árak készpénzfizetés vagy utánvétel mellett értetődnek.
Nyitott gyermek-ingek 90 kr., 1, 1.20, 1.75, 2 forint és feljebb.
Hosszú vánkosok vászon- vagy perkálból, 2.75, 3.75, 4.50, 6, 8—12 ftig.
Kis vánkosok 1.50, 2, 2.50, 3, 4 forint.
Paplanlepedők 8.75, 4.75, 6, 8, 10 forint.
Alsólepedők 1.90, 2 forint 90 kr.
Kádkendők 2.50, 2 forint 90 kr.
Pellenkák vászonból 65, 75, 80 kr.; viaszos tafotából 65, 70 kr.; flanellból kivarrva, 1, 1 forint 20 kr.
Piquét-takarók 1.50, 2, :>. 4, 5 forint.
Vászon-fókötőcskék 42, 65,' 8o kr.
Háromszegletes kendőcskék 40, 50, 60, 80 kr.
Szájkendócskék 25, 30 kr.
Fürdő-köpenykék 2.50, 3 forint.
Szoritók, szélesség és hosszúság szerint, 25, 35. 50 kr.
Szakálkák, piquét-ből vagy viasz.os tafotából, 32, 45, 60 kr.
Pólyaszalag, fehér vagy szines, 90 kr., 1.20, 1.60 kr.
Hosszú vánkosba való levarrt betét-paplan 2, 2.20 kr.
öltöztető vánkos 1.60, 2 forint 10 kr.
Ldszőr-vánkos, nanquin burkolattal, 3, 3 forint 50 kr.
Selyem paplankák minden szinben 8, 10 forint és feljebb.
Szőtt zubbonykák 50, 60, 70, 80 kr.; kötöttek 90 kr., 1.20, 1.50, 1 ft. 75 kr.
Zubbonykák és fökötőcskék együtt; kötve, horgolva vagy hálózva 1,1.20,1.50,
2, 2.75, 3 forint 50 krig; szalaggal diszitve 2, 2.50, 3, 4 forint.
Keresztelő készletek, szalaggal diszitve 1.75, 2.50, 3, 3 75 krig.
Moll vagy tüll zubbonykák és fökötőcskék, szalaggal ízletesen diszitve együtt
3, 4, 5 forintig.
,
Keresztelő készletek minden szinben, következőkből,u.m.: vánkos, zubbonyba
és főkötőcske, 12, 15, 20, 25, 30, 40 forint és feljebb; paplannal együtt 20, 25,30, 40,
50, 60 forint és feliebb.

rMF-Wkjarmmz'MaL JF.-nél

Pesten, váczi-uteza a nagy Kristóf mellett.
P f Nöi vászonneműek, mint: ingek, ágynemű, nadrágok, corsettek szok9 0 7
nyák, zsebkendők stb. bármily árban. ' W
(1—3>

Kivonat a nagy

árjegyzékből:

legfinomabb

3 próbás

azaz: 18 karátos aranyból.

Hiteles próbával ellátva.
72 ft.— krtól és félj.
Gyermek fülbevalók 1 ft. 70 krtól és félj. 12 evőkanál
24
12
kávéskanál
— »
Fülbevalók gömbö7 •50
1 tej mérő . . .
lyűek
5»— » » "
9
1 főzelékes . .
Fülbevalók hosszuk 7
1 levesosztó .
18
Keresztek
2 » 50
Keresztek zománCsattok
1 » 20
czal nyakba . . . 1
Ing-gombok . . . . 2 » 50
Emlék gyűrűk felNői gyűrűk jó kővel 2 » 50
írással
1 » 25
Női pecsétnyomó
Gyermekjátékok . 1 »75
gyűrűk
4
Óralánczok . . . . 2 » 50
Karika gyűrűk . . . 3 50
Karpereczek
. . . . 2 »50
Férfi gyürük pecsét
Garniturok (Broche
nyomó forma . . 5
és függő)
6 v —
Nyakkendő tűk . . 6
Thea szűrők . . . . 2 » 50
Nyaklánczok, kereszt
Czukor fogók . . . 4 » —
vagy metállhoz . . 6 > 50
Keresztelési és bérMetállok
6»— v » »
málási emlék kéMelltűk (Broche) . 6 » — » » »
2 » 50 » » »
pek
Garniturok (Broche
Só- és borstartók
és függő)
15 » - » " »
7 »— » »»
együtt
Karpereczek . . . . 18 » — » » »
Gyermek evőeszköÓralánczok rövidek 24 » - » » »
zök t o k b a n . . . . 5 » —
Őralánczok hosszuk 28 » — » » »
Varró eszközök
3 ( 1 3 ) p r ó b á s ezüstből.
tokban
ö » —» » »
Mataillok felnyitás. 1 ft. 20 krt. és félj.
Poharak . . . . . . 7 » — » » »
Gyüszük
— » 60 v » »
Czukor edények . . 6 » — » » »
Csemegekések . . . — » 60
Nehezebb arany és ezüsttárgyak, u. m. lánczok, garniturok, evőkészletek,
6 12 24 személyre, á munka különfélesége szerint, gyártási áron számíttatnak.
' ' A fantasie-darabok, finom drágaköves tárgyak, Loius Laine legújabb rajzai
után vannak dolgozva.
Cserénél, az arany vagy ezüst egyenlő finomsága mellett, csupán a munka
fizettetik.
Kijavítások,czimerek, betűk metszése kőbe vagy aranyba gyorsan eszközöltetik. — Saját használatunkra vásárlunk gyémántokat, gyöngyöket, szines köveket,
ócska aranvat és ezüstöt.
Araíiy-ezüstpénzt, bel- és külföldit beváltunk a napi árfolyam sz«nnt.
Vidéki megrendelések a szokott módon pontosan teljesittetnek, és nem tetsző tárgyak másért becseréltetnek.
880 (8-12)

Dr. Pattison-féle fíöszvényvate,
ellen

X- J T

^

^

"y csomag ára I » kr., félcsomage 40 kr., s kapható
él, k i r á V « t c ^ 7 : d i k **Á alatt; Aradon: Brucknvban- H«"iirie F.evógyszerész: Temesváron :

M.kS:TA!k-.; B.d&.Wr W

udvari

g ^ z e r é s z ; f o d o r b a n : IMndHböfcr Héb,rt: Eperjesen: Sehm.W Karoly,
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-ik sz.) megjelent
gyógyszerésznél.
_
.
és minden könyvárusnál kapható:
H e c k e n a s t ^ u s z t í i v könyvkiadó-hivtalában Pesten, (egyetem-utcza 4. sz.)
megjelent "és minden könyvárusnál kapható:

A NÖK HIVATÁSA.
Irta

BENICZKY IRMA.
A mű tartalma:
Előszó. — Bevezetés. — Az anyai befo- Még néhány fontos szó a nevelésről. —
lyás. — A nők befolyása a társadalmi életre. Első lépés a nők szellemi felszabadulásának
— A nők befolyásának műkőre, természete pályáján. — A nők műkőre. — Mit tanuljaés kiterjedése. — Az anyai szeretet. — nak a nők? — Élvezetek és mulatságok. —
Milyen eszközök biztosithatják a nők sze-Tapintat és taktika. — A nők munkássága
mélyes befolyását? — A nők neveléséről azelőtt és most. — A nőkérdé/ és annak
jjjj legyen a nőnevelés valódi tárgya? — megoldása.
(Nyolczadrét 352 lap) fűzve 1 ft. 20 kr.

KANTA JDZSEF

Pest, Józseftér 10-ik szám alatt,

1

• Gróf* Cziráfcy Antal.

magvar kftzjog alapvonalai.
Szerző nyomán irta

H e g e d ű s !-<aJ OÍS.
Második t u r n é t kiadás. 1869. (8-rét. 400 lap.) Fűzve

Patkányok s egerek
leggyorsabb

kiirtása

wwtosabban eszközölhető, az ó Felség.- I. Ferenez József császár által, egy kizáróCos szabadalommal kitüntetett patkány m e r e d i fsyerlya alakban.
-45y darab ára 50 kr. a. é.

ajánlja újonnan berendezett

női divat- és vászonáruk kereskedését.

Különösen a vászonárukra hivom fel a hölgy-világ figyelmét;
mert azok gazdag változatosságban és oly kitűnő valódiságban vannak
kereskedésomben készletben, hogy a legjobb minőségücktől kezdve a
közhasználatra való vásznakig, a lehető legjutányosabban szabott arakon szolgálhatok.
754(8-8)

Csáktornyán
*f"^"íívö~rfttt- Lehner F. - lassenoNában: De'dovits J. - Kassán: Novelly A.
-kesztnelyen: Wünsch F. - KolOísvártt: Wolf J. - Lngoson: Kronetter J.
K Becskereken: Nedelkovits. és Joannovies A. — Orosházán: Gabovits ue~Z'
- Pápán: Bermüller. - Pozsonyban: Scherz Fülöp. - Rimaszombatban Maleter S. és Hamaliár C. gysz. - Soborsiitban: Franké A. - ^ ° P r " " b " " :
PachWerL. - Segesvárt: TeutschJ. B.-Tiszaljlakon: Both ! « £ - ™ "
n
i
don- Dr. Halter A. - Verőczén: Bész J. K. uraknál.
^ ó)

Tizenhetedik évfolyam.

43-ik szám.

544
Az atalanoHan jónak elismert valódi s egészen frisen erkerHI

Megjelent és kapható:

mell- s tüdőbetegek számára.

Aranynyomata pompás czimlappal-

SCHNEEBSRfil NÖVÉNT-ALLOP Nemzeti nagy képes naptár 1871-re.
továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodáe,
torokgyuladások s nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható:

PESTEN: Török Jóssef gyógyszerész nrnál a király-utczában, — dr. Wagner D.
gyógyszerésznél a váczi-uton, - Thalmayer A. és társa. — ©síetszky
F.,— Schlrk J.. — és Gerhardt A. uraknál.
B U D Á N : Sehwarzmeyer J. gyógyszerész urnái.
Aradon: Probst F. J
jKolozsvartt: Megay M. C. S.-Sz.-Gyórgyön: ötvös P.
Aszódon: SperlaghJ.gr. | KArmöczön : Draskóczy gy. | gyógysz
Karolyfehérvar: FischerE.|Sopron : Voga és RnppBaján: Klenautz J.
I recht.
Brassóban: Gyertyánfy. Fa- Kabinban: Stojánovics.
Kan-Sz.-Miklós Stoits A. S.-A.-üjhelyen: Deutsch J
bick és Jekelius gysz.
Sasvár: Mücke A. gy.
Lúgoson: Arnold J.
Battonyán: Bignio K.
Segesvár: Misselbacher J
Belgrádon Nicolacovics test. Médiáson : Breiner K.
Beazterczén : Dietrich és Mosonban: Pranter J. gysz. Serajevoban: GyulekaN.S.
Sziszeken: Kubányi F.
IMiskolczon: Spuller J.
Fleischer.
Bonyhádon : KramolinJ gy. Mitrovicz: Krestonoshics A. Szombathelyen : MitterMohács: Pyrker Gyula gy.
mayer gyógysz.
Brassóban : Fabick Ed.
'Marosvasárhely: Jeneygy. Székesfehérvár : Say R.
Csáktornyán: Kárász A.
Munkácson: Gröttíei L
gyógysz.
t'súton: Borsay F. gysz.
Siklóson : Nyers S. gyíx.
Debreczenben: GöltlN. gy. !Mohácson: Kógel D.
jNagybányán: Horacsek J. Szathoiaron: Juracsko D.
Deésen: Krémer S
Szent-Miklóson: Haluschka
Dettán : Braunmüller J. gy. Nezsiderben: Fuchs J.
Devecserben: Hoffmann B. Nyitran: dr. Láng E.
P. gyógysz.
Eszéken : Kawilowicz gysz. Nyíregyházán :HönschEde Szarvason: Réthy V.
Szentesen: EissdorferG.gy.
Eperjesen: Zsembery Ign. I gyógysz.
és Prohaszka Gyula.
Érsekújvár: Cor.legnerlgn. Nagy-Becskereken:NedelTemesvár : Kraul és Rotb
Egerben: Wessely gysz.
kovics és Haidegger.
F.széken : Thiirner fiai és I Nagy-Kanizsán : Welisch gyógysz.
és Lovack gyógysz
Dessáthy gyógysz.
Tokajban: Krötzer A. gy
Győrött: Brunner F.
Nagy-Károly: Sohöberl C. Tordan: Welits és Wolf.
Gyulán: Lukács gysz.
Nagykikinda: KomkaA. J. Tatán: Niertit F. gysr.
Tőrök-Szent-MlklÓB: Pilffáczfeld: Hagelschmidt V. Nagyváradon: JankyA.
lösz M.
Hátszegen: Mátesy B.gysz. Nagyszombatban: PantotTrencsénben: Simon A. gy
Ipolyságon: Mikulási T.
schek R. gyógysz.
Jánosházán: Kuna gysz.
Unghvartt: Telendy gysz.
Orosházán : Vangyel M.
Jolsván: Maleter gysz.
és özv. Benesch P.
Pancsován : Graff gysz.
Kaposvárit: Schröder J.gy. Pécsett: Kunz Nándor.
Újvidéken: Schreiber F.
Kőszegen : Strehle gysz.
Posegán: Balogh gyógysz. Varannón: Elizár gysz.
Károlyvártt: Benich J
Pntnokon: Szepessy gysz. Veszprém: Fremmel.
Kis-Mártonban: Kodolányi Pozsonyban: Schneeberger Váczon : Tragor A.
gysz. és Spatay A.
és Dussil gysz.
Varazsdon Halter gysz.
Kassán: Esehwig E
Rosnyón: Posch J. gysz.
Verseczen Herzog gysz.
Késmárk: Genersich C. és A Rimaszombat: Hamaliárgy. Zimony: Ivánovics és fia.
Kecskeméten: Papp M.
Rumán: Milutinovitz S.
Zalatnán: Mégay Gyula.
Knránsebesen:WeberA. gy. R ékáson : Boromi K. gysz. Zombor: Stein fia Márk.
Károlyfehérvártt: Fischer Szászváros: Sándor R. gy. Zsámbokrét: Neumann M.
Szabadkán: HofbauerI.gy. Zentan: Wuits testvéreknél.
Ed. gyógysz.
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Egy üveg ára 1 forint 26 krajczár.

Szerkeszti AldOF
Tartalom: És nem akarták, hogy színész legyen. Beszély, irta Tóvölgyi Titusz. Hippias (Ballada). A honvédzászló alatt, elbeszélés Mileaz
Bélától. Költők és ideálok: Petőfi és Szendrey Júlia, Lord Byron és Giuccioli grófné, Alfieri és Albani grófné, Swift és Stella, 8 képpel. A kalandok
földjéről, 8 képpel. Egy világhirŰ palota (a Louvre Parisban) két képpel.
Kirándulás Nizzába, képpel. Égy év története, 18—20 képpel; az év belés külföldi jelesb mozzanatait érdekes összeállítással beszélve el. Grazdászatiak, adomák, oktatók stb. kimerítő teljes tiszti czimtár, csaknem 4'ív.
s. a. t. E rendkivül szép és gazdag tartalmú naptár ezidén még nagyobb,
mint tavaly, midőn „Jóbaráf- nevet viselt. — Ára csak 1 tt.

Honvéd naptár 1871-re.

Negyedik évfolyam. — szerkeszti Á l d o r I m r e .
Színezett boríték s igen szép ezimképpel.

Tartalom: Arczképcsarnok. Dembinszky Henrik, (képpel). Vetter
Antal, (képpel). Nagy Sándor, (képpel). Gyulai Pál, (képpel). Hadnagy
uram, szebb halál nem érhet. Pál gazda, költemények. Meg kell védeni azt
a zászlót; irta Tó*völgyi Titusz. Hazajött honvéd. Emlékszobrot Zalártól.
A honvédmenház, költemények. Honvédpantheon: A haldokló honvéd. Az
aradi honvédemlék. A kápolnai horivédemlék. A debreczeni honvédemlék,
(4 képpel). Bem tbnok legszebb napja, (képpel). Bem, önkéntes dala, Verik már a dobot, költemények. Visszaemlékezések 1848/9-re, (képpel). Egy
férges lap a bujdosók történetéből, (képpel). Svájczi honvédfiuk, (4 képpel).
Honleányokhoz költemény Sárosy Gyulától, az ozmán hadsereg, (két képpel). Honvédmozgalmak 1869—70-ben. Vidacs János arczképével. A magyar korona államterületének fölosztása honvédkeriiletekre, zászlóalj és lovas
századjárásokra. Adomák, vegyesek, katonai tudnivalók stb. — Ára 60 kr.

Kossuth naptár 1871-re.

CíyönyOrü színezett czimlappal és ezimképpel.

Honfi Tihamér.

Tartalom: Kossuth Lajoshoz, költemények 1848. és 1870-ből, pompás
arczképpol.
Mit izén Kossuth azoknak, a kik hazahívják? Respublika,
gyógyszer.
költemény,
Petőfi
Sándortól, Petőfi arczképével. A legszebb két nap
Lobry és Parton-tólUtrechtben, a skrofulák
Kossuth
életéből,
(két
képpel.) Forradalmi lant vagyis kiadatlan költemés börkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg
nyek 1849/9-ből. Revoluczió. Szabadság hangok. A fejedelem. A honáruára 1 ft.
S c h m i d t c s . kir. főorvostól, egy skatulya
Népdal. Kossuth Lajos és családja, (3 képpel). A vándor költemény.
Stíriai Stnb-havasi-nftTény- lókhoz.
ára 23 kr.
Meszlényi Zsuzsanna, (arczképpel). Nemzeti ereklye (kiadatlan levél Kosnedr
suthtól). Milyen volt a magyar nép 1848-ban ? (két képpel.) Kossuth alaz idegek erősítésére s a íest edzésére ára!
mell- s tüdőbetegek számára.
kotmányterve a magyar nép számára. Aranymondások Kossuth műveiből.
70 kr.
j
Egy üveg ára 87 kr.
Adomák Kossuthról stb. — Ára 40 kr.
Die „Zeitschrift für gerichtliche tledicin, öffentllche Gesundheitspflege und Itifdiciiial-Gesetzgebiing" bringt in \r. 48 vom 23.
November 1866 über „Schneebergs Krauter-Allop" Folgendes:
Ugyanezen bizományos uraknál kapható:
jj
Legjobbféle
!

tyúkszem-tapasz,

Dr. Beíir Jdeg-extractnsa.

„Der aus AlpenkrHutern bereitete ,,Schneebergs Krá'uter-Allop" des Herrn
Apothekers Bittner in Gloggnitz, und t'ranz Wilhelm, Apotheker in Neunkirchen, ist
bei allén katarrhalischen und entzündlichen Krankheiten der Respirations-Organe ein
vorzügliches Unterstützungsinittel. Er mildert besser als allé anderen Syruparten jeden
Keiz im Kehlkopfe und wird bei acuter und chronischer Heiserkeit, bei empfindlichen
Affectionen der Schlingwerkzeuge, beim Lungen-Katarrh. dem Keuchhusten u. s. w.
wegen seiner vorzügliehen einhüllenden. besanftigenden und reizmildernden Eigenschaften mit günstigem Resultate angewendet."

A „Nép Zászlója" naptára 1871-re.
Színezett boríték 8 nagy ezimképpel.
Szerkeszti

Tartalom: A türelem rózsát terem, költemény. A helyettes, elbeszélés llilesz Bélától. Zrinyi Ilona keserve, Tompa Mihálytól (képpel).
Főraktár: BITTXER GYULA gyógyszerésznél Gloggnitzban. B. Jeszenák János síremléke, (képpel). Éákóczyné, költemény Arany
Jánostól. Két bujdosó, (két képpel). Fordul a koczka, költemény. Arczképcsarnok a nép számára: Csanády Sándor, (képpel). Szemere Miklós
(képpel). Váradi Gábor, (képpel). Történeti emlékkövek: Vatha lázadása (képpel). II. Endre átadja a rendeknek az aranybullát, (képpel.) A
szabadság 13 vértanujának nótája. A Martinovics összeesküvés 75-ben,
(két képpel). A hazai népéletből: Megérkezés a hidashoz, (képpel). A
vízzel légmentesen zárolva (egészen szagtalan) 1 darab ára 6 ft., párnázott s lakkal
bevonva 8 ft., csinos formájú sfinomanlakkozva kettős zárral lő ft. — 4rnyékszékcseberkeszitő oláh, (képpel). A nagy világból: A költöző fecskék, (képpel),
betételek, melyek használatánál a légvonal s búz kipárolgása tökélletesen eltávolittaőserdő Braziliában, (képpel). Adomák: Kossuth gyermekei fogságban, stb.
tik; e két tárgyra kizárólag szabadalommal birok.
A mit a gazdának tudni kell (képpel) stb. — Ára 40 kr.

SZOBA-ÜRSZÉKEK,

Egészen teljes s csinosan felszerelt angol-arnyekezékek, viz-rezervoirral,
erős horgonyból, porezellán edénvnyel, szilárd gépezettel, famunkálattal, minden már
fennálló árnyékszékhez alkalmazható, darabja 35 ft., kemenyfából fényesitve 45 ft.
(helyben a felállítás díj nélkül eszközöltetik). — Ezerszeresen megpróbálva, általam
feltalált és szabadalmazott

Balpárti népnaptár 1871-re.

•flT KÉMÉNY-FEDÉLZETEK, ~ * i

\enizí'ü sxiii borítékkal és szép ezimképpel.

Uloderateur- 8 petróleumlámpák a legnagyobb választékban. Nagy készlet a legfinomabb amerikai petróleumból.

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

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

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

Vasgyáré
Tamás.
gy

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

Pest, október 23-án 1870.
VAófizeté»\ föltételek : « Vasárnapi C>ag és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
V«sarnapl Ujuág : Egész évre 6 ft. Fél évre S ft. - Oupán Politikai Ujdon«aítok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. W kr.
Hirdetési dijak a Vasárnapi l'Jsug és Polliikul l'Jdonmigokat illetőleg: E^y négyszer bas&bzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; biromsaortebbszöri igtatásnál csak 7 krájezárba számittatik. - Kiadó-hivatalnnk számára hirdetn.ényeket elfogd B«-„h™: Opptlik Alajo*. Wolheile Nr. 22. i» H«««<-n«tr|n é, Vogl«, Wollzeile Nro. 9
Bélyeg-dij, kölön minden ifftatás után 30 ujkrajezár.

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

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

G A M B E T T A L E O

N.

A diplomatia tere
szintén meddő. Nagy államférfia Francziaországnak ez idő szerint egy
sincs. A megpróbáltatás
ideje megmutatta, hogy
a kikbe a nemzet bizalmát vetette, azok nagyrészt nem felelnek meg a
várakozásnak. Az erély,
a diplomatiai tapintat,
kellő ismeretek, szónoki
tehetség, szervező képesség s mind az, a mi most
nagygyá tehetne egy embert, egész összeségben
egyben sem található fel.
Az egyik jő katona, de

