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Még csak rövid ideig

50%-kal olcsóbban, mint akármely itteni más vászonkereskedésben
az első és legnagyobb

amerikai feliérnemttek gyárának
fiók-üzletében

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

Végleges kiárusítás.

48-ik szám.

Tizenhetedik évfolyam

(2-3)

941

Az elsö

magyar

selyem-és nemezkalap

gyári raktárából

SKRIVÁN VINCZE
PESTEN,

főraktár: kigyó-tér.

Rumburgi vásznak ársorozata:

1800 vég 7* széles 54 rőfös
r
rumburgi vászon, egy db. ára csak: 20,22, 25,28-30 ft.
a legfinomabb férfi ingekhez.
> 50
2000 »
rumburgi vászon 18,20,22 ft. (17 női inghez) igen ajánlhat,
• 40
1500 »
*/i
rumburgi vászon 12, 14, 15 ft. a legfinomabb (párnahéjakra vagy 12 női inghez),
1200 »
rumburgi dupla ezérnavászon lepedők s lábravalókra 9,
%
'> 3 6
10, 11 ft. lefinomabb.
» 30
5000 » % %
rumburgi fehérített bőrvászon 8, 9,10,12 és 15 ft. a legfinomabb,
> 50
3000 »
rumburgi vászon, finom férfi s női fehérnemühez 25, 28,
30, 35 és 40 ft. legfinomabb.
Rumburgi lepedővászon
%, ' % széles 3 röf hosszú, varrásnélkiil 6 ft. 50 kr., —
egy vég: 18, 19, 20 ft. a legfinomabb,
vászoncsinvat */4 széles 30 röfös fehér, keskeny és széles; zsinóros-damasz
legfinomabb ára csak 7, 8, 9, 10, 12, 14 ft.
8000 tuczat rumburgi vászon fehér zsebkendő 1 tuczat ára: 1 ft. 30 kr.,
2, 2.50, 3 és 5 ft. a legfinomabb. - ^ Q
Rumburgi vászon zsebkendők, mosható, burnótozók számára, 1 röf nagyságúak 1
tuczat ára csak 3 ft., 3.50 és 4 ft. a legfinomabbak,
bórteriték készületek, u. m. 1 abrosz a 12 csemege-kendő, minden megkivántató szinben 5 ft., 5 ft. 50 kr. és 6 ft. a legfinomabb,
gyapjú ágy-és asztal-készület, damasz, a selyemhez hasonló, minden megkivántató szinben, ára csak 12, 13 és 15 ft. a legfinomabb.
1 tuczat damasz törülközőkendő ára csak 4.50, 5, 5.50, 6 és 7 ft. a legfin.
1 tuczat damasz asztalkendő ára csak 4 ft., 4.50, 5, 6 és 7 ft. a legfinom.
asztalkészület, damasz 6 személyre, ára csak 5, 6 és 7 ft. a legfinomabb,
asztalkészület, damasz 12 személyre, ára csak 10, 12,14, 15 ft. a legfinom.
abroszok, fehér és színesek, % széles 1.50,1.80, 2 ft., I0 /i széles 2, 2.50 ft.,
1!
'« széles 2.50 és 3 ft. a legfinomabb.
Angol damasz-chiffon % széles 30 rőf, férfi ingekhez, ára csak 8, 9 és 10 ft. a legfin.
2000 vég kanavászon, szines, 7, 8 és 9 ft. a legfinomabb.
Férfi flanel ingek, minden szinben 3'/j és 4'/s ft.
Orosz prémes-nadrágok, legújabb 2.50 kr.
Női pikét- és zsinóros-barchet-corsettek legfinomabb 2l/a, 3'/t ft.
Női pikét- és zsinóros-alsószoknyák hímzettek s csipkések legfin., ára csak 3.50 4 ft.
Női zsinóros barchet lábravalók legfinomabb 2 ft., 2.30 kr.
Kumburgi férfi ingek (a nyakterjelme megkivántatik) 1.50, 2, 2.50, 3, 4 és 5ft.a legfinomabb redözött mellel.
»
lábravalók, ára csak 1.20, 1.50, 1.80 a legjobbak, német, magyar és franczia szabásra.
Chiffon férfi ingek betétmellel 1.50, 2, 3 és 4 ft. a legfinomabb.
Chiflbn férfi ingek estélyek s bálokra franczia himzésü mellel 5# 6, 8, 10,12 és 15 ft.
a legfinomabb.
Férfi szines ingek, legnjabb franczia mintára ára csak 1.50, 1.80, 2, 2.50 kr.
Rumburgi női ingek simák 1.50, 1.80 kr., csipkével 1.80, 2, 2.50 és 2.80 hímzéssel.
»
sehweitzi női ingek gazdag ránczszegélylyel, ára csak 2.50, 3 és 3.50 alegf.
Rumburgi „Marién" női ingek 2, 2.50, 3, 4 ft. a legfinomabb.
»
„Eugenie" női ingek 2, 2.25, 2.80, 3 50 kr.
»
„Charlotte" női ingek legújabb mintájú, áthuzattal 2.50, 3, 3.50 kr.
»
női ingek szivalaku mellel, legújabb minta, 3.50, 3.90 és 4 ft.
Női chiffon lábravalók szegélykékkel s csipkével 1.80 és 2 ft., hímzéssel legfinomabb
2.50 és 3 ft.
Női corsettek simák 1.80 kr., szegélykékkel s csipkével 1.80, 2 ft., díszítéssel 2.50 és
3 ft., himzéssel legfinomabb s legújabb 3, 3.50, 4 és 5 ft.
Női szoknyák simák 2 és 2.50 kr., szegélykékkel s csipkével 2.50, 3 és 3.50 kr.,uszályszoknyák 4, 5 és 6 ft. a legfinomabb.
Női fodrász-köpenyek vagy pongyola-öltönyök gazdag hímzéssel, ára csak 4, 5, 6 és
8 ft. a legfinomabb.
948 (1—10)
gpV" 5 0 forintnyi Össze»?ik vásárlók egy snvolyos szíivctü asztali készletet
(0 személyre) ingyen kapnak.

Nagy választékú
raktár mindennemű selyemésnemez-kalapokból urak,
hölgyek és gyermekek számára, saját és külföldi gyártmányok; kelme-vadászkalapok, házi- és vadász-sipkák, kucsmák, nyakkendők, utazási nemez-topánkák, úgyszintén hölgyi nemez-czipők börtalppal, papucsok és egészségi nemeztalpak.
Az összes formák az alantig
számok szerint kaphatók. Vidéki megrendeléseknél a mellette álló számok pontos kitétele mellett, még a kalapok
árát, szinét és a fej nagyságát
kérjük megjelölni.
Kalapok, festés, tisztítás
vagy divatositás végett a legnagyobb készséggel elfogadtatnak
és gyorsan elkég
szíttetnek.
ós daraNagybani
eladás.
bonkiuti

v»

IWF" Árjegyzékek, részlt'tes v«szón-mustra gyüjteinénynyel
együtt kívánatra mindenhová iiicgküldetnck.
Az áruk szétküldése bármely irányban postai vagy vasúti utánvét,
vagy a pénzösszeg bekükléso mellett gyorsan és pontosan eszközöltetik.
A megrendelő leveleket kérjük ekép czimezni:

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

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

Sigmund Józsefnél,

városház-uteza 1. sz. alatt, a ^zöld koszorúhoz."

Pest, november 27-én 1870.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft Fél évre 8 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
9 V
Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezdrba; háromszor- vagy
többszöri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Opprlik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein é» Vogler, Wollzeile Nro. 9.
Bélyeg-dy, kfllön minden igtatás után 30 ujkrajezár.

A honvédelmi minisztérium vezetői.

.Ni

(Tv

A süketség gyógyítható!?

Azon legfényesb eredményekre támaszkodva, melyeket, gyógyszeremmel ezeddig
elérni szerencsém volt, — a leglelkiismeretesbben ajánlhatom azt: nagyothallás, íülíllgás és fölfolyás ellen. — Egy adag ára 5 ft.
A megrendelő levelek ekép czimzendök:

l.ouis Oelsner Berlin,

(Neue Schönhauser-Strasse Nr. 12.)
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Játék-szelenczék kisorsolása.
lluzas: 1871. ápril elején.

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

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

orvostudor F á y k l s s 14.-t öl

Kfóeunnrkon.

Ezen, a szepességi kárpátok virányain, a leggondosabban összegyűjtött s legalkalmasbnak talált növényekből készült nedv, következő bajokban, mint igen hathatósból kipróbált s kitűnő gyógyerejü szernek bizonyult be és ismertetett el, u. m.:
köhögés, rekedtség, a nyeld- 8 lélekzöszervek gyenge hurutosingerlése,
görcsös, ideges, rövid lélrkzéssel járó köh-rohamok. szükuiellüség, oldalnyilások s idült hurutok ellen; továbbá: tüdfivészben szenvedőknél az izzadás
által előidézett elgyengülés eseteiben, — s a nedvtömegek olynemü betegségeiben,
melyek a táplálkozás processusából származnak.
940 (3 6)
Épen azon hatással bir és sikerrel alkalmazható, a szepességi kárpáti növénythea, s a szepességi kárpáti növény-eznkorkák dr. Fáykiss-töl.

Arak:

1 üvegcse növény-nedv használati utasitványnyal együtt
7 5 kr.
1 csomag thea
o- "
1 skatula növény-ezukorka
*» „
Ezen szerek megrendelhetők a készítőnél magánál Fáykiss József gyógyszerésznél Kézsmárkon (Felső-Magyarország) s kapható Pesten: Tőrök József,
gyógyszerésznél király utcza 7. sz. a. s Thallmnyer A. és társánál.

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

Honvédelmi minisztériumunknál a Ker- szakvezetőjeével együtt csoportozatban adkapoly pénzügyminiszterré lett kinevezte- juk olvasóink elé, helyén lesz ugy az ö, mint
tése óta ürességben volt államtitkári állás máskéttársa életrajzát is, legalább a legfőbb
e napokban töltetett be Hollán Ernővel, ki vonásokban, vázlatosan előterjesztenünk.
a közlekedési minisztériumban történt válHollán Erríó 1824-ben született Vasmetozás alkalmával ottani államtitkárságától gyében, Szombathelytt. Úgyszólván gyervisszalépett volt s képviselői székén kivül mekkora óta az exact tudományok iránt
honvédezredesi tisztet is töltött be.
tanusitván ép annyi hajlamot mint tehetséA honvédelmi államtitkárság a legfon- get , hamar választott pályát s tizenöt éves
tosabb állások egyike ma hazánkban. A hon- korában a bécsi ingenieur-akadémiába lépett,
védelmi miniszter, gróf Andrássy Gyula, hol öt évet töltött a katonai, jelesen hadmérminiszterelnök is lévén egyszersmind s mint nöki tudományok hallgatásával. Osztályátudva van, a mostanában folyvást annyi bo- ban mindig első kitűnő volt, s mint ilyen a
rulattal fenyegető külügyi politika irányzásában is tevékeny és
tetemes részt vevén, a
honvédelmi minisztérium tulajdonképi vezetője az államtitkár. S
ha még folyvást a szervezkedés állapotában
levő honvédelmi rendszerünk fontosságát, a
teendőknek e részben
ép oly nagy mérvű
mint sürgető voltát, egy
eshetölegesnagy háború
kinézéseivel szemben,
melyben kétségkívül a
magyar honvédségnek
is nem kis szerep jutna,
tekintetbe veszszük: valóban nem kell viszszavonnunk szavunkat,
hogy az állás, melyre
Hollán Ernő legközelebb lépett, jelenleg a
legfontosabbak egyike
hazánkban; de egyszersmind azon reményünket is kifejezhetjük,
hogy ő mint elméletileg és gyakorlatilag
egyaránt képzett katona, s másfelől a parlamenti téren is egyik
kitűnőségünk, uj állásának minden irányban
meg fog felelni.
Midőn arczképét, a
HOLLÁN ERNŐ.
honvédelmi minisztéSZENDE BÉLA
rium még két jeles
HAUSER KAROLY.

várépitési munkálatoknál gyakornokul használtatott, ö t évi tanulás után pedig, 1844ben a ritka képzettségű 20 éves ifjú mint
mérnökkari (Genie-) hadnagy Komáromba
rendeltetett s az odatartozó monostori erőditési előmunkálatokban tevékeny részt vett.
Az 1848-diki változások, mint mérnökkari főhadnagyot Lembergben az ottani
Generál-kommandónál találták. Az újonnan
alakult magyar hadügyminisztérium a magyar hadügy technikai rendezése iránt
tervjavaslatok készitésére szólitván föl az
osztrák seregben szolgáló magyar tiszteket,
e felszólitásra Hollán
rendszeres emlékiratot
küldött be. Munkálatára a válasz: századossá kineveztetése lőn
az épen akkor szervezett
9. honvédzászlóaljhoz.
E hős veressapkás zászlóaljjal volt még SzentTamás ostrománál, de
csakhamar Péterváradra küldték a vár védelmének szervezésére. A
forradalom rövid ideje
elég volt arra, hogy
táborkari ezredességig
emelkedjék, 25 éves korában ; s a forradalom
végnapjaiban mint hadtéri mérnökkari igazgató (Feld-Genie-Direktor) működött Péterváradon, a várban. A
vár átadásának föltételeihez képest a büntetéstőlment lévén, egyéb
nem érte, mint hogy
szülővárosába, Szombathelyre internáltatott. A tevékenység más
mezői zárva lévén előle,
irodalmi foglalkozáshoz
kezdett, s mint kitűnő
mathematikus itt irta
mértanát, melyet az
akadémia később megkoszorúzott s érette őt
1858-ban levelező tagjává, további irodalmi
működéséért pedig már
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1861-ben rendes tagjává választotta. Neve- szervező tehetség: miniszteri tanácsosul hiHazámról.
zetesb dolgozatai: terjedelmes értekezése a vatott meg, s helyét 1869. januárban foglalta
,,,,
, rT ,,,
földcsövezésröl (drainage), röpirata Magyar- el, mikor egyszersmind a szabadságolt álló- j
el
Wpwtembo
Hellasz,
ország vasúti hálózatáról, czikkei az olcsó mányban századossá is neveztetett ki. Ker- |
művészek szép országa te!
vasutak rendszeréről stb. Tanulmányaival kapolynak miniszterré előlépése után ö ve- • j
ütni vágy lak,
g o k
é r t t e d (
mindinkább a közlekedési eszközök gyakor- zette, mint első miniszteri tanácsos, a minisz- jRSa ao nkiket
látok: nom mind hősök-e?
lati tere felé fordulván, a déli vasúttársa- terium ügyeit, egész mostanig, mig t. i. az j Megifjulok csatáid szent tüzébon,
Szabadságért küzd mindegyik fiad.
ság már 1861-ben reá bizta magyarországi államtitkári állomás betöltetett.
£égy
üdvözölve Hellász, én imádlak,
érdekeinek állandó képviseletét, főigazgatói
Csoportozatunk harmadik alakja Hauser
-*-e v a gy a z é n ' i a z ám, Hellász te
czimmel.
honvédőrnagy s a katonai szakosztály egyik j Faladnál állok büszke Róma,
Az 1865-diki országgyűlésre Vasmegye vezetője a honvédelmi minisztériumban.
Caesarod arcza mért olyan borús?
felsö-eöri kerülete küldötte képviselőjéül. Ez
Hauser Károly 1819-ben Szepesmegyé- Ne álmadozzatok sokáig,
országgyűlésen mint kiváló szakférfi a köz- | ben, Lőcsén született. Atyja protestáns pap Fel! A szabadság sír. Fel Cassius!
lekedési és pénzügyi kérdésekben, szakbi- | volt, s b gyermeke közül Károly az utolsó, A koldusok falatja megdicsérni,
zottsági munkálatokban, s a mellett egyike j Legidősb testvére (1848 és 1861-ben orszá- De Róma nem szivei királyokat.
Légy üdvözölve Róma, én imádlak,
a ház jobb szónokainak az előadás tekinte- gos képviselő Pozsony egyik választó-kerü- Hazám többé nem Hellász, nem; te vagy!
tében, egyaránt föltűnt. Ugy, hogy midőn letéből) gondoskodott neveléséről. A pozso1867-ben a minisztérium kineveztetett s gr. nyi lyczeumban tanult, de a katonai pályához Kis ország, bérezés halmu tájak,
Mikó Imre a közlekedési tárczát átvette, érezvén kedvet, már 1837-ben a Sándor- Tündérszépségü Svájcz, oh tűnj elém,
senki sem kételkedett, hogy államtitkárja gyalogokhoz állott be mint hadapród, s Gesslert utálom mondhatatlan,
nem lehet más, mint Hollán. Ugy is lett. S j 1841-ben hadnagygyá lett. A forradalom Áldott nyíl, ronts át förtelmes szivén!
Itt lolkem is szabad szárnyakra kelhet
ö e minisztérium ügyeit szakértelemmel kiütvén, a felkelő ráczok ellen vezényelték S a boldogság csókdossa arezomat,
vezette a hivatalban s képviselte a képvi- ezredét s Hauser csakhamar főhadnagygyá Légy üdvözölve szép Svájcz, én imádlak,
selőházban, sokszor erős megtámadások lépett elő. Az augusztus 19-én Szent-Tamás Hazám többé nem Róma, nem; te vagy!
ellenében is. Az 1869-diki s máig folyamat- ellen intézett támadásban annyira kitüntette
ban levő országgyűlésre, előbbi kerülete magát, hogy a napiparancsban is dicsérettel Megyek Washington zászlajával,
Rabszolgaságot tűrni nem tudok.
ismét egyhangúlag választotta meg.
lön kiemelve. Első volt a rohamban a sán- Az uj világ határa szent még,
Gróf Mikó visszalépvén a miniszterségről, czon. Verbásznál már a honvédség soraiban Remegjenek a zsarnok angolok.
államtitkárja is követte. Hollán azonban e küzdött, mint százados lépvén be a 14-dik Előre hős nép, győzni fog vezéred,
közben a szervezkedő honvédség szabadsá- honvédzászlóaljba, melylyel nemsokára a Az igazságnak bukni nem szabad.
golt állományához ezredessé neveztetvén ki, felső-dunai hadtesthez osztatott be. A kápol- Légy üdvözölve szent föld, én imádlak,
a jelen év nyarán a szegedi honvédgyakor- nai csata után örnagygyá léptették tlös egy- Nem Svájcz te vagy az én hazám, te vagy!
latokat mint dandárparancsnok jelesen ve- szersmind a zólyomi önkéntes csapat vezény- Mi forr Parisban ? Fel, te rab nép,
zényelte, ő az uj honvédség egyik legnép- letét bízták rá; ezt a hatvani csatában oly Fel, fel! Beteggé lett a vén világ!
szerűbb férfia s legújabb kiueveztetését dicsőséggel vezényelte, hogy az előbbi ön- Izzó zsarátnokot a trónra,
államtitkárrá a honvédsereg is bizonyosan kéntes csapat, hősiessége jutalmául, melyet a A levegő is eszmékért kiált!
Remegjen a föld, a vihar süvöltsön,
örömmel üdvözlendi.
hatvani csatában kitüntetett, honvédzászló- Ha Paris győz, a félvilág szabad.
Csoportozatunk második arczképe Szende aljjá emeltetett, s mint ilyen 51. számot ka- Légy üdvözölve Paris, én imádlak,
Béla honv. miniszteri tanácsost ábrázolja.
pott. Hauser az erre következett isaszegi, Te vagy az én hazám, Paris, te vagy!
váczi,
nagy-sarlói és komáromi csaták után, |
Szende Béla 1823-ban született Lúgoson,
a
harmadosztályú
hadi-érdemrenddel földi- Oh távol képek, tündérálmak,
hol atyja Zsigmond vagyonos földesúr volt.
szitve,
a
táborkarhoz
tétetett át; a győri Ne vonjatok, ne olyan messzire;
Szülővárosában kezdett gymnasiumi tanuVan itt is egy hon, és e honban
lását Temesváron folytatta, a bölcsészeti csata után pedig a VII. hadtestnél a tábor- Beszél még a Rákócziak hire ;
tanfolyamot Szegeden és Pesten, végre a kari vezérletet kapta. A zsolczai c^ata meg- Egy ezredév küzdelme szól a múltról:
jogot a kassai kir. akadémián végezte, kitűnő nyerése, az oroszok ellen, szintén neki volt Mit tett e nép egy ezredév alatt . . .
sikerrel. 1843-ban ügyvédi oklevéllel tért főkép köszönhető. Hauser alezredessé nevez- Hazám, hazám, légy százszor üdvözölve,
vissza szülővárosába s mindjárt megyei al- tetett ki; de a forradalom már végnapjait A kiért élek, érzem, hogy te vagy!
jegyzőségre lépett; két év múlva megyei járta s annyi reménynyel együtt Hauser De nom! szemem bilincssket lát,
aiügyésznek s ismét két év múlva főügyész- katonai pályája is megszakadt.
Keresem: hol a régi, tiszta fény?!
nek választatott. így a megyei életet s közTehetlen árnyak kelnek jajra,
A fegyverletétel után, Aradon volt vár- Hűs, metsző szél vág mindünnen felém,
igazgatást már magismerte. A forradalom
fogoly, ítélete halálra szólott, a „kegyelem" j Nyomasztó lég ez itten; árva lelkem
kitörésekor a nemzetőrök soraiba állott s
16 évi várfogságra, vasban. Fogságából ré- jRebbenj ki börtönödnek ablakán;
velők a szerb határszélre vezényeltetett.
szint Munkácson, részint Josephstadtban, jRepülj, szállj s ott, hol nincs más, csak szabadság,
Midőn társai visszatértek, ö ott maradt és
összesen 7 évet töltött ki, mikor az amnestia ! Ottan pihenj meg, ott az én hazám!
sógorával, a nemrég elhunyt Graenzenstein
Endrödi Sándor.
előtte is megnyitotta a börtön ajtaját. Drf a j
Gusztávval, ki akkor bánya-elnök volt, bátevékenység sorompóit nem, mert egészen j
nyászokból önkéntes csapatot szervezett s
csak a katonai pályára készülvén, uj élet-!
Asbót Lajos dandárjába osztatott be csapaEgy városi irnok szerelme.
módról kellett még gondoskodnia. A mér- |
tával. Később rendes honvédi szolgálatba
nöki pályát választotta s Berlinbe ment e ;
(Novella beszély-alakban.)
lépett s a táborozás legnevezetesb csatáiban,
czélból tanulmányait végezni és az építészeti j
a tarczali, kápolnai, isaszegi, komáromi,
PÁKH ALBERT-toT.
! akadémiába 38 éves létére mint tanuló íratta J
nagysarlói stb. csatákban részt vett. Buda
be magát. Visszaférve, 1858-ban a tiszaElső fejezet.
ostrománál az elsők közt volr, kik létrákon
szabályozásnál nyert mérnöki alkalmazást s
(Folytatás.)
a várfalat megmásztak, s ekkor a harmada felső-szabolcsi és bodrogközi tiszaszabályzó
rendű katonai érdemjellel diszittetett. — A
Hektor nem bírt tovább indulatával.
társulatnál 8 évig működött.
fegyverletétel után, sikerülvén megmeneSzive csordultig tele volt, s hogy romboló
1866-ban a porosz-osztrák háború befe- árvizével el ne öntse keble búzaföldét, meg
külnie a besoroztatástól, visszavonulva élt
birtokán, a gazdaságra adta magát s Szen- jezte után Pestre jött, elhatározva, hogy az kellé nyitnia torka zsilipjét. Szemeinek holddelakon magyar telepet alapított. A közéletbe alkotmány helyreállítását — mire akkor világa tulvilági képen f'űrdött, s eloszlatván
61-ben lépett ismét, megyéje első alis- már bizton lehetett számítani , — és azzal | annak szempilla-udvarát, megereszté annak
pánná választván. De az alkotmány ismét együtt a honvédelem uj rendezését bevárja. ( minden kitelhető fényét s egy erejétől kitelfelfüggesztetvén, ö is megint visszavonult. Várakozásában nem is csalódott s 1869. | hető lépéssel a leány elé lépett, bal lábát
1865-ben, a Sennyei-kormány felszólítására, ápril havában honvédörnagygyá neveztetett j előre, jobb lábát balra feszítve. Megragadá
a megye által is sürgettetvén, alispáni hiva- ki s a honvédelmi minisztérium katonai í a villany-érintésü kacsot, szenvedélye Memj non-szobra megzendült és a kanczellista eltalát ismét elfoglalta. Az 1865— 7-ki ország- szakosztályában nyert alkalmazást,
gyűlésre Krassómegye egyik képviselőjévé
íme rövid vázlata azon három férfiú ed-: olvadt fagylaltként a csésze határin át ömlő
választá, 1867-ben pedig Aradmegye fő- digi pályájának, kiket lapunk mai számának lelkesedéssel két szót flótáza ki fuvola és más
ispánjává neveztetett ki, s a rövid idő alatt, homlokán egy csoportban látnak olvasóink, j fúvó szer nélkül, oly két szót, mely becsületes
mig föispáni székében ült, a megye külön- Ily múlt. minő az övék, még szebb jövő vá- ; instrukcziókkal ellátva, annak idejében egy
böző nemzetiségei közt annyi eszéíylyel mint rására jogosít fel. A tevékenységi kör nem '•
egész érzelem-vármegyét vala képviselendő
erélylyel tartotta fenn az egyensúlyt. A hon- fog nekik hiányzani!
a kellem- és bájnak előtte álló, ötét el-és álvédelmi minisztérium behatóbb szervezése
tala megragadott országgyűlésén. E két szó
alkalmával, mint elismert közigazgatási és
pedig nem vala sem több, sem kevesebb, mint:
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tüzétől? nem tudom. Annyi igaz, hogy a lo- Ez adott kínjainak vigasztalást, csüggedé„Örökre tied!''
Tudta is ö, mit csinál! 3 mondjátok meg bogó lángokat Gábriel őrangyala oltotta el, sének erőt, elfáradt lelkének nyugalmat s
ti, kik még a természet rendes utján jártok, azután ismét fejére toláa kucsmát, s Hektor, perzselni és perzselődni akaró szivének tápot.
vagy kiknek száját a forró kása még nem kócsagromokkal ugyan, de szerelmének egé- S rendesen igen boldog órákat szokott igy
szen uj épületével, helyet foglalt a koporsó tölteni. „A boldogság nem a külvilág renégette meg, tehetett-e Hektor egyebet ?
| geteg erdejében terem, szokta ö ellágyult
A hölgy megállóit a bámulat miatt, rá körül.
|
A temetési menet nem sokára megindult, pillanataiban mondani, ott híjába keresed; a
suté Hektorra szemeinek sötét golyóit, s
mintha szólani akart volna valamit — —a szövétnekesek a gyászkocsi után ballagá- | boldogság magva belvilágunk kertjében van
Azután az irnok által marokra fogott ka- nak egész a zsidó-piaczig, itt bérkocsiba te- elásva, mit ápolnunk kell ugyan és sokszor
csóját igyekvék kiszabadítani; de sehogy lepedének párosán s a többiekkel együtt arezunk verejtékével, sokszor szemünk harsem boldogulhatott, mert Hektor megragadá kihajtatának a váczi-temetöbe, a hoválegal- matával öntözgetnünk, de egykor bizonyoazt, mint vizbefuló a szahnaszálat, és érzel- kalmatlanabb lehet akkor ki hajtatni, mikor san élvezendjük gyümölcseit." Igaza lehetett
Hektornak, s ő nem is volt egészen üres fő;
meinek kurta dereku, de vastag képviselőit az embert hanyattfekve utaztatják.
azonban ezen pamlag eljárása nem volt
A
temetőbe
érve,
leszállt-e
Hektor
a
konémi variácziókkal újra elötolá, így fuvoegyéb tétlen nyugalomnál, körülbelül épen
csiról
vagy
nem?
s
átalában
vitt-e
véghez
Mzván:
olyan, mint — engedeleinmel legyen mondva
ott
valami
emlékezetre
méltót?
azt
nem
„Tied örökre !"
— édes hazánké volt. Századokig élt ez is
Mind ez illő csendben ment végbe a sö- tudhattam meg tőle; arra azonban emléke- ily pamlag álmokban, és sokszor boldognak
zett,
hogy
oly
fájdalmas
érzésekkel
volt
ott
tétts szoba sötét zugában, a többiektől alig
jelen, mintha öt magát temették volna. Si- is érezte magát, bármint háborgott is néha
észrevéve.
ratta a multat, mert elmúlt; örült a jövőnek, belvilága, és most ki kezd nézni a külvilág
E pillanatban Gábor, a már fentebb
mert nagy reményeket táplált iránta lelké- rengeteg erdejébe, és ezer meg ezer faméltó nehezfeléssel említett kardos írnok- ben; sajnált volna valakit, és nem tudta, kit nyar vaczkort kell megrágnia s elvásult fotársa, hátulról megragadá Hektor karját.
sajnáljon; távozott volna, de valaki vissza- gakkal nézni végig a többi teendők hosszú
„Jöszte már no, induljunk," szólitá — tartóztatta; életért rimánkodott és pedig során.
Gábor.
még meg sem halt. Oh, higyjétek el, „szeretHektor álmodozott. A szobája falán függő
Hektor e szavakra rögtön felriadt, mintha teim!" szörnyű dolog, mikor az ember nyu- fa-óra épen éjfélt zöröghetett volna (ha t. i.
legalább is gyujtogatáson kapatott volna, s galmát temetik.
szobája falán átalában óra függött volna),
e perezben kisikamlának körmei közül a finom
Mikor haza érkezett szállására Hektor, midőn észrevéve, hogy még mindig kard és
ujjak: a szép Ida eliramloft, oda hagyva az este volt. A ház kapujában, melyben lakott, attila övezte kebellel s rojtos topánokkal,
írnokot, mint Sz.-Pálaz oláhokat. És Hektor egy pár, a házhoz tartozó csinos szobaleány miket boldogsága érzetében egészen elfelejGábor felé fordul, és most azon fájdalmat ácsorgott. Látván ötét temetési pompájában tett magáról lehámozni, sütkérzik szerelme
és keserűséget, mely arczára kiült, látni kel- feléjök közelgetni, az egyik azonnal kitelhető lángjánál, melynek fénye kitört szemein
lett volna, én leírni nem bírom.
szobaleányi szerénységgel (a mivel nem so- égett, mint két milly-gyertyaszál, a nélkül,
„De hát H vagy te, boldogtalan fiatal kat mondunk épen) eleibe ment, s kissé bi- hogy koppantani kellett volna, ellentótben
ember — szóla torkának legzordonabb hang- zalmas hangon e megszólítást intézé hozzá: az asztalán álló faggyugyertyával, melynek
ján — ki mindenütt üres koppantóként to„Urfi!" — de a kanczellista nem hallott illetetlen maradt kanócza hosszura nyúlt, s a
lakodói boldogságom gyertyájaeloltásához?" semmit, talán azért, mert ö már jó ideje túl- hegyén alakult rózsák vérszin-vörösen sötétS kardja megzörrent hüvelyében, de csak járt az urfikoron.
lének, emelvén ez által is a perez ünnepélyét.
ugy véletlenül.
„Tens urfi!" — ismétlé a szobaleány, de A boldog irnok ajkain csupa sóhaj lebegett,
,.Mit beszélsz, Hektikám?" — kérdezéGámiket — gőzmozdonyképen — mindig egy
az íródeák esze még mindig másutt járt.
bor, ki nem látszott érteni a dolgot, s árva
Ida
nevezetű vezérsohaj vezetett gyertya„Kit temettek, tens urfi?'' — sikoltá
lelkemre mondhatom, hogy szegény az egészvilágra.
Egy szóval: Ö szeretett! Volt-e rá
végre, türelmét vesztve, és Hektor lobc
nél oly ártatlan volt, mint a ma született
oka
vagy
nem? önem kérdezé; de ki is kérgyászszalagját megrántva a szobaleány, mire
gyermek.
dezte
ezt
valaha
hasonló helyzetben ? Átaő épen a kapu aljában rögtön megállott,
Hektor nem felelt, hanem egyre löveléa
lában
ö
nem
gondolkozott
arról, a mi már
mintha faképpé változott volna hamarjában.
jámbor Gáborra a szánakozó és megvető
történt
vele
e
dologban,
hanem
csak arról, a
Rá nézett a szobaleányra, egy bágyadt
néma pillanatokat, s t-i Ián a végtelenig lömi
még
ezután
fog
történni,
és
pedig —
mosoly vonult el ajkain, mely mintha ezt
velte volna, ha csakhamar észre nem veszi,
mint
szentül
hivé
—
minden
bizonyára
fog
akarta volna kifejezni: „Oh, boldogtalan
hogy talán mégis helyén volt Gábor felszótörténni
—
„vagy
jőni
fog,
ha
jönni
kell,
a
Kati! mi vagy te az én Idámhoz képest!" —
lítása, mert már majdnem egyedül maradtak
nagyszerű
halál
.
.
.!"
—
Es
van-e,
kérem
Azonban mindjárt tudta, mi kell Katinak;
1
a szobában, a többiek mind lecsörörapölvén
tudta, hogy a rajta parádézó eziezomára fáj alásan, keletkező szerelemnek egyéb? , mint
az udvarra, égő fáklyáikkal körülállandók
a foga, s válás:; helyett, mit a leány ugy sem jövője?
az ott felállított gyászravatalt,
Szivéhez szoritá képzeletében az egész
igen várt, leszedett magáról minden piperét,
Gábor a Hektor számára praedestinált
világot,
azaz: csupán őt, mert hiszen ö volt
s mindazt, a mi csak lekoppasztható volt
viasz-szövétneket ennek tenyerébe szőritá s
egész
világa,
és melle szinte behorpadt,
rajta, a leány kezében hagyá. Miért is ne
vezérlete alatt meginditá őt is a többi elina
mint
öt
görcsösen
kebléhez szoritá. Az
tette volna ezt? Néhány órával elébb önmadultak után. A mint a szoba ajtajához ért,
alvás
angyala
azonban
közbeveté magát
gát vetette oda, még pedig Örökre, egy isönkénytelenül — mintegy álmában — még
az
álom
képei
közé,
mik
egymás után
meretlen hölgynek, s most ne adott volna
egyszer visszaforditá ábrázatát a boldog
mind
elkotródának,
s
mielőtt
Hektor
szemei
oda egy pár múlandó foszlányt, egy talán
zugra, hol észrevétlen táplálá lángjait, de
nem egészen ismeretlen „fehér népnek", ha- klapliját végképen becsukta volna, még egy
testi szemei nem láthatának semmit, lelki
bár szintén Örökre? S ez nagyobbrészint az pár szelíd hangot ásított, ki nyughelyére, s
szemei azonban igen sokat pillantanak meg
hangok nem valának mások, mint:
ö saját okoskodása volt, mely ellen, ha épen
ottan.
„Idám! örökre tied!"
akarnám boldogságát megzavarni, volnának
,, — — — Elmerült a rónatáj,
A gyertya bélé, nem törődve semmivel,
néhány
észrevételeim.
De a messze távozónak
halkan
tovább égett, a Hektorhoz kötött
Szobájába ért. Első, mit tett, gyertyaSzive vérzik, szive fáj."
kard
csörögve
lezuhant a szobapallóra, azuA ház lépcsőire lépve, karon foga az ál- gyújtás vala. Azután pipát vett elő, ledült
tán
minden
csendes
lön az egész háznál,
tala megsértett Gábor barátját, reá dűlt, és pamlagára s álmait, ábrándjait, gondolatait csak az irnok hortyogott szelíden, kedélyeszabad szárnyokra ereszté. És oh, micsoda
szelíden kérdezé:
(Folyt, követk.)
painlaga
vala ez a szegény
butoru irnokszo- sen, kimondhatlanul.
„Meg tudsz-e bocsátani, Gábriel ?
p
g
gy
'U/^íil?A 'yníi ir/^T'Kan ^Áatí',]* fxi m i k o r mpnf
Oh, ha tudnád, mily kimondhatatlan boldog bának. Azon korban készült ez, mikor méc
„kanapé''-vá, ült a világ pamlag helyett; s
vagyok én!"
Utazás az alföldön.
„Mit beszélsz, Hektikám?" — kérdezé az ezen kanapé kopott fekete bőrrel bevont ülő
Közelebbről az alföldön utaztam. Es pedig
egyátalában semmit sem gyanító Gábor, s a eszköz vala, rendkívül keskeny és rövid, de
hozzá
teszem, a fekete földos alföldön, Tiszán tul,
annál
magasabb,
ugy
hogy
a
ki
rá
ült,
anmint szintén szelíden Hektor szemei közé
mert a Tisza és Duna közi sárga homokos föld
nak
lába
csak
ugy
lógott
le
a
semmibe,
mint
akart pillantani, egyszerre neki ugrik kucsegészen más. A homokon az eső méf jobbá teszi
májának s ijesztő arczkifejezéssel leragadja vitéz Háry Jánosé, mikor leült vala a világ az utakat, legalább bizonyos határi;?, a mig annyi
szélére, felső része pedig minduntalan lecsú- nem esik, hogy már a ,,puszták homokja" —
azt illatos fürtéiről.
szott az embernek a magasra kitömött melynek, akármit mondjon Petőfi, ninca szüksége
„Mi az ismét? Tehát csakugyan"
kemény ülésről; hintázó ruganyosságnak ter- tőle, vagy bármely más halandótól is tanulni inni
kiáltá fel Hektor.
mészetesen hire sem lévén. De Hektor e — sem bírja magába vonni a sokat a jóból. Hanem
„Hisz nyomban
porrá drága
égsz, Hekti.'
S csakugyan.
Kucsmájának
kócsagtolla kanapén élte e étének legszebb órait - mint tul a Tiszán! ott egy csöpp esőből ogy marok
meggyuladt, ügyetlenül tartott fáklyája szokta m o n d a n i - s a rajta való enyulases sár lesz. S milyen sár! A ragacsos fekete földben
!
lántjától-e, vagy kblének fejéig elhatott gondolataiba metüies neki szenvedélye volt. agyig vág be a kerék, s a mily mélyen bevág, oly
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magasan torlasztja föl oldalt a földöt, mint az
eke a kivetett borozdát. Egész erőditési sáncznak látszik a kerékvágás. A kerék pedig megrakodik a fekete, szuroknemű tapadó gyurmában, hogy minden puskalövésnyire tisztogatni
kell küllőit.
Gyönyörű utazás, utazás az alföldön. Hányszor elszavaltam, mormogtam és dudoltam magamban Petőfi versét. . . mert én is oly szeretője
vagyok az alföldnek, mint ő volt, de én is ugy jól
laktam a nagy szeretettel, mint ő, mikor ezt irta:
Utazás az alföldön.
Pompás kis utazás, valóban!
Alig van egy arasznyira
Fölöttem a felhő, oly terhes,
Szakad nyakamra zápora.
Bundám dohányzacskómra adtam,
Hogy az maradjon szárazon.
Gsuron viz vagyok. Még megérem,
Hogy végre hallá változom
Minő az út! . . . . de vájjon út ez?
Vagy fekete kovász talán?
Mely ha kisül, leszen belőle
Kenyér az ördög asztalán.
Ne dögönyözze kend csikóit,
Ne dögönyözze kend, kocsis.
Fölérünk Pestre, ott leszünk tán
Már az ítéletnapon is. —

három; a lógós is, mintha meg akarná érdemelni
azt a tisztességet, hogy a stájer-kocsiba méltatták, igásló létére, ugy húz, szinte túltesz a máskettőn. Pedig közbül a szürke is kitesz magáért.
Mind a három térdig gázol az iszapos vizben,
mely elöntötte a töltést s lehetetlenné teszi a
haladást.
A kocsit-e, vagy a három lovat; két ökör-tinó
vontatja, süppedezve maguk is a zsombékos talajban; hajcsárjuk szóiingatja acsást is, a hajszást
is, mely majd megszakad a nagy húzásban, szinte
panaszolja, hogy mindjárt nem birja tovább.
A három ló kocsisa viseli magát a legogykedvübben. Ugy ül ott a bakon, mintha az egész
dolog nem is tartoznék reá. Gondolja az ökrök
dolga, nem az ő lovaié. Különben kényelmesebb
helye is van, mint az öreg ténsurnak a hátulsó
ülésben, a ki ugy fogódzik a kocsi oldalban, s oly
erősen tartózkodik, mint egy kezét-lábát megvotett Atlás, csakhogy az égboltozat helyett a lesuhadt kocsi-ernyőt tartja a nyakszirtjén.
Nem azért tartózkodik pedig, mintha a kocsi
nagyon rohanna s félnie kellene, hogy felemás
fogatja elragadja tán. Dehogy. Hanem a fakószekér különböző vágásban járó kerekei majd jobbra,
majd balra zökkennek bele egy-egy mély kátyúba.
Pompás utazás! valóban.
De az égalja derül nyugaton. A felhők meg-

és rendszorető franczia polgárok és földbirtokosok,
de még a külföld is komolyan hitt a „vörös rém"
szörnyűségében s amazok inkább akarták egyéni
és polgári jogaik egy részét a császárságnak, mint
mindenüket a társadalmi felfordulásnak áldozni.
Ez is egyik mesterségesen alkotott alapindoka volt a császárság oly hosszú fennállásának
Francziaországban.
A világ szentül hitto, hogy mihelyt az a kemény gyeplő a császárság kezében kissé megtágul,
rögtön elszabadulnak a letartott szenvedélyek s
vakon, dühödten ragadják a legnagyobb zavarok
örvényébe a franczia társadalmat s vele a világot,
Francziaország lévén egész a jelen háborúig a
világ feje.
Annál meglepőbb lehetett tehát Európára,
hogy midőn a császárságot Sedannál lesújtotta a
végzet megérdemlett villáma, s midőn már nem a
társadalom, de saját maga megmentésére is elveszte
utolsó erejét is: a világ nem fordult fel Parisban,
nom zavarodott össze a társadalom, s a világ hiában
volt rá elkészülve, hogy most már elkezdi véres
munkáját a guillotine, az urakat, gazdagokat
leölik, elkergetik s ur lesz a koldus és koldus az
ur. Mindebből nom lett semmi, megtűrték még
azokat is békén, a kik húsz év óta hóhérjai voltak
a hazának. A nemzet szabadelvű férfiai vették
kezökbe a gyeplőt s szerencsésen tudták párositani

két millió ember. Két millió ember csak nem lehet
valamennyi megelégedett! S akkor üt be, mint
egy óriási bomba, a rémhir, hogy Metz 150,000
emberrel föltétlenül feladta magát.
No erre a korbácsütésro csak felpattan egyszer a „vörös rém!"
Megérkezett október 31-ike.
A kormány tagjai ott tanácskoztak a Hotel
Ac Ville egy termében, a hol a köztársaságot kikiáltották s a honvédelmi kormányt megalkották.
Erre felé hullámzott a tömeg. Félőrült rajongók, kiknek senki sem elég szabadelvű, s kik még
a végveszély pillanatában is elég önzők a nemzet
•erejét kétfelé szakítani, munkakerülő csőcselék,

Ekkor megjelent Trochu, a kormány elnöke
is a lépcsozeten. Intett, hogy szólni akar. De a
zaj egyre nőtt. A tábornok sápadtan, láthatólag
megindulva bevárta, mig meghallgatják. Csak töredékeket lehetett hallani beszédéből. „A commune!" — kiáltás orkánná nőtt.
„Ön nem más, mint royalista! Le a royalistákkal!" orditá a tömeg s a tábornok nem birván
magát a tóduló ár ellen tartani, felment a tanácskozó terembe. Itt várták Jules Favre, Arago,
Kochefort és Julos Ferry. Mikor belépett, egy
ablaktábla csörömpölve hullta földre, s egy kivülről belőtt golyó fütyölve furódott az átelleni falba.
A csarnokokból, udvarokból, termekből, fo-

hogy ti, a kik idejöttök, az összes lakosság akaratát fejezitek-e ki?"
,,Igon, igen," — orditá a bősz tömeg, —
„mindenki a communet akarja."
Kívülről újra néhány lövés halatszik. Néhány
nemzetőr és mobil-gardista a „Commune" és „Dorian" szókat írják papírdarabokra s azokat kiszórják az ablakon.
Rochefort nagy nehezen feláll az iró-asztalra.
„Nem kell választás! A commune kell! Nem kell
fegyverszünet!" e kiáltások fogadják.
A zavar nőttön nő. A kapuk bezáratnak. Az
óra három negyedet üt háromra; egyszerre egy
nemzetőr légbe süti revolverét. E lövést három

Utazás az alföldön. — (Greguss János eredeti rajza.)
Hejh, alföld, alföld, nem reméltein,
Hogy így fizess szerelmemórt!
yagy tán a zápor és ez a sár
Epén szerelmemért a bér?
Csakugyan az lesz . . . . a záporban
Bucsúkönyűid ömlenek ,
S karod a sár, a mely helyettem
A kereket öleli meg.
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Szép tőled, kedves alföldem, szép,
Hogy engem ennyire szeretsz,
Hogy távozásom így megindít,
Hogy ilyen bánatot szerez;
örülök rajta, hogy irántam
Ily érzékeny szived vagyon,
De, szó a mi szó, jobb szeretném,
Ha nem szeretnél ily nagyon.

Mező-Túron irta. No hisz, én is épen azon a
vidéken jártam!
Ugy sejtem, ez a tisztes ,,jármű" is azon a
vidéken csikorog valahol, valami jó töltésen, mely
oz úttal inkább zsombékos süppedéknek látszik,
mintsem töltésnek.
Három lovat fogtak be, ernyőt is tettek a
szekérre; a három ló a nagy sár ellen, az ernyő
az ég jó akarata ellen, mely az idén csakugyan
sokat adott a jóból De hiába, a három ló majd
kidült útközben, az ernyő pedig megázva a bennülőnek majd a nyakába esett már.
Szegény lovak! Ugyan csak húz mind a

szakadoztak s felhúzták a földre lógó] lábaikat.
Nem lesz talán több eső. Jaj, do milyen messze
van még attól az út felszáradása, s mily messze
a folszáradástól még, a mig becsületesen járhatóvá lesz.
A jó isten mentse meg még az ellenségemet
is, hogy ily útban és időben a Tiszántúlról hozzon
feleséget magának, mint az a szeretett atyámfia,
a kinek a múlt héten a násznagya voltam!
—á—r—

A „vörösek" Parisban.
III. Napóleon kormányának egyik mesterfogása abban állt, hogy mindig a soczializmus és
kommunizmus kisértetével, a proletár, vagyontalan néptömegek uralomra kerülésével s az ennek
nyomában támadó vagyonfelosztással, anarchiával,
terrorizmussal ijesztgeté a nemzetet, mely rémeket — az u. n. „vörös kisértetet" — nom tarthat
vissza egyéb, mint a vaskezü császárság. Az „ompire" tehát a társadalmi rend őreként figurálván
a nemzet előtt, ennek még azon tagjai is, kik utálattal fordultak el a császárságtól, ha volt mit félteniük, megtűrtek azt, mint szükséges gonoszt.
A misztifikácziót a császári kormány két évtized óta oly művészottel birta űzni, hogy nemcsak
a franczia „bourgeoisie", nemcsak a vagyonosabb

a hatalom szükséges tekintélyét az egyén jogaival,
az élet-, vagyon- és szabadság-biztonsággal, mely
utóbbiaknak első bajnokai voltak mindenkor.
„Meg vannak döbbenve a csapások alatt,
még nem ocsúdtak fel a széditő ütés alól; de várjunk csak kissé! A fiskálisok minisztériuma nem
fogja visszatarthatni az ébredező szörnyet," mondák a németek, kiknek felette jó viz lett volna
malmukra egy oly hatalmas szövetséges az ellenséges táborban, mint az anarchia.
Vártak egykissé, vártak jó ideig: de a szövetséges nem jelentkezett. Pedig bizonyára nem
mulasztottak el a maguk részéről semmit, hogy
megjelenjék.
Újra kiderült, hogy az ördög nem olyan
„vörös", a minőnek fostik.
Támadtak ugyan apró mozgalmak Lyonban,
Toulouseban, Marseilleben, de azoknak az elfojtására elég volt a fegyvertelen nemzetőr és plobiscitum. A Cluseret-féle kalandorok szégyenszemmel eompolyogtak hátra.
Akkor monda Bismarck, hogy „van neki hatalmas szövetségese Paris falain belől." S csakugyan megérkezett a pillanat, a mikor az a szövetséges kimutassa a fogafehérét.
PárÍ3 már ekkor körül volt vasalva a német
hadak vasgy ürüjé vei; közlekedni nem lehetett máskép, csak a levegőn keresztül; odabenn több mint

A vörös köztársaságiak betörnek az ideiglenes kormány tanácstermébe a párisi városháznál
kinoklveszteni valója nincs, elbolonditott, fanatizált emberek, kik vakon rohannak a jelszó után,
zavarosban halászni szerető önzők, s egyes hiúk,
kik ugy találják, hogy még nem elég népszerűek,
zsibongó utczagyerekek össze-vissza surü csoportokba;, gomolyogtak a városház fele: „Vive a
communf I Éljen a község!' „Le akormanynyal!"
rival<rások közt.
.
.
A városház épülete előtt állt egy torlasz. A
tömeg azt igyekezett elfoglalni. E pillanatban érkezett meg Kochefort, egykor kedvenczenep előtt,
most áruló, mert a kormány tagja s a torlaszbizottsáír elnöke. Eochefort szólni akart, de szavat
tulkiáltották a népszónokok: -A comuiuno!! A
commuTie!

lyosókból roppant zaj hallatszott. A tömog betódult az épületbe.
Oda künn megtámadták d'Auvergno tábornokot, letépték róla a becsületrend keresztjét,
vállrojtját s bizonyára megölik, ha katonái ki nem
ragadják a dühös csoport kormaiból. A lépcsők
műiden rudján, minden megfogható részén emberek függtek, egymásba kapaszkodva, mint a szőlőfürtök, melyeknek minden egyes szemét egyegy ember képozi; bemásztak az ablakokon a tanácskozási torembe „La a kormánynyal!" kiáltások közt.
Jules Favre szólni kozd, de csak nehszen értik meg a roppant zajban: „Ha nem birjuk többé
bizalmatokat, lemondunk. Do elébb tudni akarjuk,

vagy négy más lövés követi. Egy pillanat alatt
a rémület oly nagy lesz, hogy tiz vagy tizenkét
ezer ember, nemzetőrök, nők, gyermekek iszonyú káromlások között minden irányban szétfutnak.
A menekülők arról vádolják a kormányt,
hogy a fegyvertelen nemzetőrségre és népre lövetett. Két vagy három ujabb lövés még inkább
sietteti — a mi pedig lehetetlennek látszott — az
átalános futást.
Minden oldalról e szavakat lehet hallani:
„El vagyunk árulva! a népro lőttek! fegyveresen kell visszatérnünk."
Három 03 fél órakor a városháza előtti térnek
több mint föle üres volt. De félórával később

zászlóaljak érkeztek meg fegyver nélkül és ujra
megtöltik a tért és környékét.
K pillanatban megjelen Flourens lóháton
zászlóalja élén. Flourens a balezárny kapuja előtt
állapodik mog, mely be van zárvn. De nemsokára
megnyílik, és egy magasabb rangú nemzetőrség
tiszt Flourens lovára hágva kihirdeti, hogy a
tömeges felkelés el van határozva. (Éljenzés.) Ez
alatt a homlokzat középső ablakainál nemzotőrök
jelennek meg.
Egy nemzetőr kitont egy vörös zászlót. Mások papirdarabkúkat dobnak le a forradalmi commune tagjainak névjegyzékével.
A zavar késő éjig folyton tart. Tizenegy és
fél óra felé a lázadók azzal fenyegetőztek, hogy
a hatalmukban maradt kormánytagokat (Jules
Favre, Jules Simon és Garnier-Pagés) lelövik, ba
a városháza ellen fegyveros támadás intéztetik.
Erre azon választ nyerek, hogy 80-an közülök a nemzetőrség kezei közt vannak, és elég biztositékot képeznek e fenyegetőzés ellen.
Nemsokára a nemzetőrök behatolnak a városházába és azt minden nehézség nélkül kiürítik.
Troehu táb< rnok megjelenik. Elhalad a felállított csapatok előtt. „Vivő Troehu ! vive la
république!" kiáltások fogadják.
Troehu tábornok azonnal a elfoglalja városhá: át és kiszabadítja még fogva tartott társait.
„A védelmi kormány vit-sza van állítva."
Ez volt vörösek párisi szereplésének eddig
egyetlen, s szeretjük hinni, utolsó napja.
Az ördög vörös ugyan, de nem oly vörös,
a milyennek Bismarck ur hi.-zi.

A lég hírnökei.
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A háború, az élet közönséges szokásait meggátolván vagy felforgatván, a szükségben segitő
eszközök ezer nemét s köztük igen sok szokatlan
és meglepő közlekedési módot és rendszert is hoz
divatba. Hogy a közönséges élet mindennapi békés
viszonyainak e tokintetben minő eszközökre van
szüksége, a minők vannak világszerte használatban, ismerjük magunk is, élünk velők naponként,
de már azt csakis katonaviselt emberek beszélhetik el igazán, hogy a csatatereken vagy ostromzár
alá vett várakban mennyi mindonféle furfangot
kell kitalálni és alkalmazásba vonni a távoliakkal
vagya külvilággal való közlekedés eszközölhetése
végett. Ott van legelőször is a gyors, ügyes és
ravasz qyalogposta, kitéve mindennemű nélkülözéseknek, a mi az élelmet, ruházatot és nyugalmat
illeti, sőt kitéve életveszélynek is, t. i. ha véletlenül az ellenség kezébe kerül, hol aztán több
mint valószínű, hogy kém gyanánt főbe puffantjak, vagy épen azt kiáltják rá: ,,Fára vele, hogyha kém." Fenimore Cooper egyik regényébon
igen élénken beszéli el, hogy az ilyen gyalogposta,
ha csakugyan egyszersmind kém is, mennyi mindenféle kellemetlennél kellemetlenebb meglepeté
eekben részesül, ha egyszer az ellenség táborába
hatolt, hogy ott körültekintsen. Különben a gyalogpostát egy és ugyanazon tábor különböző részei
között is szokták használni, valamint akkor is, ha
egy körülzárolt vár lakossága vagy őrsége kivül
maradt jó barátaival akarna közlekedni; s az ilyen
hirnöknek ugyancsak van oka vigyázónak és óvatosnak lenni, valamint gyorsnak éa erősnek is,
hogy kijátszhassa jóakaróit, a kik nagyon örvendenének, ha nyakon csiphetnék.
A hírnök azonban lehet lovas omber is, kinek
a lehető legrövidebb idő alatt fontos sürgönyöket
kell szállitnia valamely távol eső vidékre — rohanni előre, tovább tovább, éjjel nappal, szakadatlanul, feledve ('telt és pihenést. A hírnökök
eme fajtájából nagyban kitünteté magát néhány
évvel ezelőtt Mr. Baillie Fraser, Konstantinápolyból Teheránba vivő téli utazásakor. Mint királyi
hirnöknek, vagyis külügyminiszteri futárnak, az
lön feladatává téve, hogy néhány szerfölött nagy
fontosságú sürgönyt vigyen az angol kormánytól
Porsiába, 1833—34 telén, abban az időben, a
mikor a persa politikai viszonyok oly zavart állapotban valanai-. Télviz idején egész hosszában
végig utazd Kis-Azsiát lóháton, természetesen
lovait gyakran változtatva; és hogy mennyi mindent kellett ez utón kiállnia, még olvasva is borzasztó; hát még átszenvedve, végig küzdve!
Vagy pedig kocsiban robog végig a hírnök járt
és járatlan utakon, éjjelenként jármüvében aludva
és korcsmákban vagy vendégfogadókban aligtöltve
egy óránál többet egy folytában. Vagy, miként
napjainkban történik, vaspályán utr.zik, roppant
nagy távolságokat hagyva hátra rövid idő alatt;
re ilyenkor, ha — mü ént gyakran megesik — az
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ellenség fólszakgatá a sinoket, vagy pedig a mozdonyvezetőt lelőve, a vonatot megállásra kényszeriti, az utazás e módja igen szomorú következményeket vonhat maga után. Használnak néha kikötői távirdákat és jelzászlókat is, a midőn t. i. az
üzeneteket látható tárgyak által jelzik és adják
tudtul az illetőknek; o tárgyak alakja, nagysága,
szine és helyzete természetcsen a kifejezendő
szavak vagy mondatok szerint folytonosan változván. Vagy ragyogó fényeket — villany-, magnesium-, oxyhydrogen- stb. világot — bocsátnak
fól az éjbe időközönként, melyeknek különböző
szinváltozata vagy fény teljessége jó előre meghatározott értelemmel b : r. Aztán meg ott van a
palaczlc-posta is; a papírdarabokra irt üzeneteket
palaczkokba teszik, bepecsételik s beledobják a
folyóba vagy a tenger hullámaiba, hogy elvigyék
a jó barátokhoz és ismerősökhöz, kik azokat véletlenül kihalászhatják. Végre, a mi mindezeknél
sokkal bámulatosabb, ott van a villanysodrony,
melyet, a mint a sereg előre hatol, mindenütt le
lehet rakni, és igy a működési központtal s az
utócsapatokkal folytonos összeköttetésbon lehet
maradni, megbecsülhetetlen közvetitőjo lévén mind
a kérdésnek, mind a feleletadásnak, sőt még a
parancsosztogatásnak is magán a csatatéren.
Látjuk tehát, hogy a szükség e téren is igen
sok leleményességre tanította mog az embereket.
De még mindig nem beszéltünk a közlekedésnek
két, valóban sajátságos és csodálatos neméről,
melyeket alkalomszerüleg a múlt idők háborús
napjaiban is használtak már, a jelen'og folyó
német-franczia küzdelemben pedig átalános és
állandó alkalmazást nyertek, legalább annál a
félnél, mely imitt-amo t egészen csak rajok van
szorítva, mint pl. a francziák az ostromzár alá vott
Parisban. E két közlekedési eszköz: a léghajó és

egyike sincs itthon, mindnyájan utasokkal mentek hogy mutassa elő kiki útlevelét. Az öreg török tettünk a négy hónapi fáradalmakra és nélkülözéel, s ha szabad volna magányosan hagyni az őrhá- annyira megijedt, hogy váltig nógatott, ne fárasz- sekre, nem tudtunk eléggé örülni, hogy vége van.
Adrinápolyban ugy alkudtuk ki a fuvarosozat, ő maga kisérne el minket, de azt nem teheti. szuk magunkat, s szabadkozott, hogy ezen eljárás
Mit volt mit tennünk, megitattuk lovainkat a neki keményen meg van parancsolva, mert e tájon kat, hogy szerda estig Rodosztóba érjenek, különsziklákon hömpölygő Maritzában s folytattuk sok gyanús ember is jár. Éa még sem tehettem, ben egy párát sem kapnak, mert a gőzös csütörutunkat az ugynovezett Kyz dervendben. (Leány- hogy oda ne nyújtsam a magam török útlevelét s tökön indult Rodosztóbul Konstantinápolyba.
felszólítottam, hogy olvassa. Az öreg pirulva valÚtközben esett az eső, sár volt, s a kocsik
szoros.)
A hegyek két oldalról meredeken nyúlnak ég lotta be, hogy bizony ehhez a mesterséghez nem kerekeit négy ló is alig birta a sárból kirántani.
felé, s előre és hátra is elzárják a kilátást, csupán ért. Az útlevél vizsgálókat egész utunkban csak- Az utat azon a vidéken épen akkor épitették.
nem mind olvasni nem tudó embereknek találtam.
Majdnem hihetetlennek fog feltűnni, ha azt
a kék eget nem zárták el a sóvár szem elől.
Egy kis hegyen átlovagolva, nemsokára egy mondom, hogy egész napi járó földek hevernek
A hegyek sürüen vannak boritva mindenféle
fákkal és cserjékkel s kényelmes rejtekül szolgál- hegyektől bezárt kis völgybe értünk, s itt talál- Adrinapoly és Rodosztó közt gazdátlanul, mivehatnak rablóknak és vadállatoknak egyaránt. koztunk legelőször a cserkes'.ékkel, kiket a török letlenül, s még legelőül sem használják a legpomHadzsi Dimitri és rablóbandája ezen hegyekben kormány a Kaukázusból Törökország számos he- pásabb termőföldet. Reggeltől estig hiába kereskeresett menedéket a legutóbbi bolgár felkelés lyeire letelepített. E lapályban, a Maritza partján tünk egy pásztorkunyhót, vagy mezei épületet,
alkalmával, s kényelmesen kóborolt a sűrű fik két falvuk van: Bejler csiftlik ésNáldőken, mind- szemünk a merre nézett, csak bogáncsot és szaközött s időnként hol Sophiában,hol Samakorban, egyik áll vagy száz házból. A festői öltözetü nép mártövist látott, mely utóbbiról azt mondják a
kénye kedve szerint ott csapott ki a sűrűből, a hol kitolult az útra a mint menetünket megpillantá s törökök, hogy a muszkák hozták hazájukba, mert
a rablófelkelőkn >k épen szüksége volt; mórt ezen nem kovésbbé bámult a bolgároknál. Égy öreg a muszka háború előtt e növényt Törökországban
Balkán folytonos hegylánczolatot képez aDunától cserkesz örülve kiáltott fel: ,Ingiliz, ingiliz!" nem ismerték.
(,,Angolok, angolok!") s a tömeg utána rikoltott.
le Maczedoniáig.
Mielőtt Rodosztóba érnénk, egy kis epizódot
E hegyszoros nevét egy bátor leánytól vette, A cserkeszeknek volt dolguk az angolokkal s kell elmesélnem Eszki-Babából, a hol első éjjel
a ki e tájon egy rablóbanda élén borzasztó pusz- nagyon szeretik őket; minden szabadkozásunk háltunk.
Adrinápolyból jó készletélelmet hoztunk
tításokat vitt véghez. A vakmerő leány-rablóka. hiába volt,hogy nem vagyunk angolok; ők folyton
pitány emléke a bolgárok közt számos mondában azt erősítették, mert az angolokon kivül más magunkkal s csaknem egész éjjel főztünk, sütöteurópai nemzet létezéséről alig volt fogalmuk.
tünk a chan udvarán; a fuvarosok is felbátorodtak
és népdalban él. •
Megpillantottuk végre a bánjai mecset mina- és jó kövér pilávot készitettek, s a boros palaczkba
Nemsokára egy a hegyek közé szorított kis
faluba, Kyzköjbe (Leányfalva) értünk, s egy ronda, réját s örülve tűrtem a lovaglás fáradalmait, mert is meglehetősen belenéztek. Reggel mielőtt felébredtünk volna, őket már megint jóllakva és jó
korcsmának nevezett istálló előtt megállottunk, ngasztalódtam, hogy török faluba érünk.
Mennyire leestem az öröm egéből, midőn a kedvben találtuk. Mindez persze a mi számlánkra
lovainknak egy kis szénát adattunk, mi pedig egy
deszkaemelvényen ledőlve egy tál aludt tejjel bánjai egyetlen chan előtt mogállottunk. Lovaink ment bachsis (borravaló) fejében.
Az adrinápolyi szakasz főmérnöke Tafel, a ki
csillapítottuk éhségünket, mert egyebet sem kap- alig fértek be az udvarba és a két lyukból álló
istállóba. Midőn pedig a vendégszobák után kér- nagyon goromba emb r volt és mindent apeitschetunk.
Minél tovább mentünk, annál jobban kezdet- dezősködtünk, egy fiatal suhanez bolgár, kit az val akart elintézni, nem tudom miért, magához
tünk aggódni, látva azt a roppant szegénységet udvaron veszekedő cselédség chandzsi-nak (ven- hivatja a saját fuvarosát. Ez készséggel fogadja a
és piszkot, melyben a hegylakók mint a sertések déglős) gúnyolt, rámutatott egy félig rohadt fa- parancsot s a helyett, hogy jó reggelt mondott
con amore heverésznek. Nem tudtuk olképzelni, lépcsőre, melyen nagy óvatossággal felkapaszkod- volna, a mit a német ugy sem értett volna meg,
miből élhetnek, mert eleségnek, bármerre mentünk, tunk. Erre négy alacsony ajtó ötlött szemünkbe. hálául, hogy olyan jóllakott, olyan hangot bocsát
Benyitottunk az egyikén, de az már el volt fog- ki a torkán, milyet jóllakott ember s?okott Törökse hire, se nyoma.
lalra
szamakovi zsidó kereskedők által, kik előt- országban, de a mi nálunk illetlenség, de ott a
A körüíbelől száz házból álló falu népsége
tünk
érkeztek
Bánjába.
vett kegy elismerését szokta kifejezni. Ez Tafelt
mind bolgár, s már nyelvismeretünkkel is szinte
Nekünk tehát összesen három szoba állott sértette, s a semmi roszat nem gyanitó fuvarost
kétségbe estünk, mert törökül hiába szólottunk
hozzájuk, vagy nem tudtak, vagy nem akartak rendelkezésünkre, melyekbe azonnal felhordattuk ugy összekorbácsolta, hogy átalános zavar keletbeszélni. Elővettük tehát azon kevés bolgár nyelv- nyergeinket és egyéb szükséges uti készletünket. kezett a törökök közt. Nekem azzal sikerült őket
ismeretet, a mit útközben elsajátítottunk, s vala- A szobák oly alacsonyak voltak, hogy csak foj- lecsillapítani, hogy eltitkolva előttük a fölindulás
meghajtva lőhetett bennök mozogni, s ez igy van okát, azt mondtam, miszerint félreértés van a
hogy megértettük velők kivánságuakat.
Kyzköjt is odahagytuk, és podig sietve, mert egész Bolgáriában; a mellett oly szűkek, hogy alig dologban, az éjjel valaki alkalmatlankodott az
az idő már este felé járt, s Bánjáig, esti állomá- tudtunk két-három ágyat vetni az agyagos pad- ajtón s a mühendisz (mérnök) ur rád gyanakosunkig még 3 órai ut lévén, nem akartunk a Bal- lóra. Agyat természetesen egész Törökországban dott, most azonban meg van győződve, hogy má8
nem lehet kapni az úgynevezett chanokban, hanem volt.
kánban elsötétedni.
Ez nem látszott előttük elég mentségnek,
A táj vadregényesebb képet öltött, a hegy- egy gyékény és egy vizes korsó ivóvízzel és az a
szoros szűkült, s a Maritza zúgva, csörtetve ron- bizonyos másik kisebb korsó képezi az egész bú- szinleg elhallgattak ugyan, de az egész utón motott át a kemény sziklatorlaszokon, melyek sok torzatot. Minden szobában volt egy négyszögü rogtak és ugy látszott, hogy valamin törik a
helytt csaknem egészen elzárták útját. A keskeny nyilas vágva, melyet ugy látszik ablaknak nevez- fejüket.
Rcdosztóhoz közeledve mindenki ^legelőször
gyalog utón alig haladhatott két ló, s ha valame- nek, de ablakrámának és üvegnek nyoma sem volt
lyik leszédült volna a magas partról, szétzúzva rajta. Később hozott a chandzsi egy négyszötjü szerette volna mogpillantani a tengert. En egyedül
papirossal boragasztott keretet és azt mondta, ha ültem a kocsin, jó bachsist adtam a fuvarosnak, s
került volna a Maritza habjaiba.
egy perez alatt mindnyájukat elhagyva, legelőször
Utunkon többször találkoztunk szembejövő dvánjuk erősítsük oda az ablak nyilasra.
Mi mindenekelőtt vacsora után kérdezősköd- értünk fel azon hegyre, honnan a tenger, s épen
bolgárokkal, a kik igy felfegyverkezve látván csapatunkat, méltán jöhettek remegésbe, s csaknem ünk, mire ő azt felelte, hogy van három csibéje, naplemenoti világításban, látható volt. Soha olyan
leolvastuk arczukról a gyáva félelmet, midőn ^eöli azokat és megfőzi, mert a sütés ott nincs pompás látványt nem láttam. A nap vérpiros
kecskobőr s'pkajokat lekapva, mély hajlongással s divatban, ahhoz ők nom értenek: No jól van hát, sugarai a zöld habokba vegyülve, megvilágították
„Dobro jutro" üdvözlo:tel köszöntöttek. Meny- csinálja meg. A mig a vacsora készült volna, elő- a sötét tükört és gyönyörű szinvegyületet képezve
nyire megkönnyebbülve haladtak tovább, midőn vettük a Liebig „Fleischextractját" s Ieve-t ké- lassanként mind világosabb színben vesztek el. Az
üdvözlésükre: „Daj te bogu dobro"-val („Adjon szítettünk. Mire a csibék megfőttek épen négy én kocsisom jóval olőbb érve Rodosztóba mint a
isten neked jót'1) feleltünk, s a távolból meg- óra telt el, s többen nem várták meg, hanem éhe- többi, neki hajtotta lovait a háborgó tengernek.
megállva, szomet-szájat meresztettek tarka-barka I sen és boszankodva lefeküdtek. Végre nagy nehe Azt hittem, hogy oz az ember megőrült, s ki akarzen csakugyan felhoz a chandzsi két egészen ösz- tam ugorni a kocsiból, de ő csak elmosolyodott, s
csapatunkra.
A Leányszoros (Kyzdervond) egyébiránt tör- ssefőtt csibét, s kérdésünkre, hol a harmadik, azt lovait megkorbácsolva, körüíbelől 6 — 7 ölnyi távolságig behajtott; s csak azután jutott eszembe,
ténetileg is nevezetes hely, a mit mutatnak az válaszolja, azt megette a kavasz.
Neki ültünk öten a két csibének s ettünk a midőn láttam, hogy el nem sülyedünk, hogy ez az
ódon római kőhidak. A jobb kézra eső kopasz
kősziklában meredeken a Maritza felett egy nagy mit lehetett a száraz, csontjáról lefoszló húsból. A ember a sarat akarja lemosni kocsijáról.
Egy félóra múlva a többi kocsik is egymásbarlang nyílása tátong, melyről azt tartják a bol- törökök és bolgárok ugyanis minden húsnemüt
gárok, hogy 3 óra szükséges, mig a barlangot be annyira összefőznek, mig azt ujjaikkal szépen után behajtottak a chan udvarára; egyik, s épen a
lehet járni, s hogy a hegylánczolat túlsó részére széttóphetik. Ez a Bánja volt nekünk fő állomásul melyikben Tafel mérnök ült, fel is fordult és a félszolgál a kijárás, mely egy várba vezet, a hires és a munka kiindulási pontjául kitűzve. Az első czipő az utón veszett. Talán nem volt egészen
Marco Kralnak ma már romokban heverő várába. fogadtatás után, nem sok jót remélhettünk az itt történetes dolog.
Miután behurczolkodtunk, leültünk és a maMutattak az utón nagy darab legurult szik- mulatás idejéro; különféle töprengések közt leheveredtünk
jól,
roszul,
de
mind
keményen
vetett
gunkkal
hozott élelemből elköltöttük vacsoránkat,
ladarabokat, melyeket állitólag, Marco Kral dobott
volna le elleneire. Én később észrevettom, hogy ágyunkba, betakaróztunk a mivel lehetett s más- megvetettük jó puha ágyunkat és az éjét igen
Trajánnak e tájon viselt dolgait a bolgárok mind nap korán elhagytuk ez átkozott tanyát. A szom- pompásan átaludtuk.
széd Szamakarba rándultunk.
Reggel korán kifizettem a magunk két fuvaMarco Kraljukra ruházzák.
rosát, megadtam nekik az igért borravalót is, és
A mint egy óra múlva a podgyászszal a
ők megköszönve, távoztak. Do a többiek nem tudIII.
Gabrova chának (vendéglők) melletti őrházhoz
tak fuvarosaikkal kiegyezkedni. Egyik azt monda,
értünk, látjuk, hogy az előre lovagolt mérnökök
Visszatérés.
hogy az elveszett félezipő fejében 50 piasztorrel
és földirók megállottak az ut közepén, s egy öreg
Épen négy hónap telt el a rodosztói kínos kevesebbet ad, a másik nem értett egyet a fuvafegyveres török mellettük áll, és ve3zekesznek. A
mi embereink németül, az őr törökül, de persze éjszaka óta, s négy hónap után megint azon chanba rossal az igért bachsisban. Elég az hozzá, a fuvarosok eleinte vonakodtak elfogadni a sárga araegyik fél sem értette meg a másikat. A mint oda szállottunk.
Mostani utunkhoz többen csatlakoztak Adri- nyakat s a borravalót mindig magasabbra hágtatérek, rákiáltok a törökre: „Ne iszterszin?" („Mi
kell?") Erre ő röviden azt felelte: „Teszkere csi- nápolyból, mert belátták, hogy a rodosztói ut ták, végre dünnyögve távoztak.
Podgyászainkat a hajóra vitettük, jegyet
kar." („Vedd elő az útlevelet.") Elmosolyodtam a sokkal rövidebb és kellemesebb, mint szárazföldön
váltottunk és a felesleg podgyászt, mint tábori
fontos akadályon, miután útleveleink kelletén tul és lóháton 3—4 napi utat tenni.
Mily örömmel siettünk Rodosztó felé, kimond- ágyat, matráczokat, ládákat stb. felrakattuk a
is nagy számban és alakban voltak kiállítva.
hatatlan,
mert a vasúti expediczió valahára véget társaság kocsijára, mely azokat az Adrinápolyban
Megmagyaráztam az öregnek kilétünket, s hogy
mi járatban vagyunk s felszólítottam a társaságot, ért, s mi haza felé siethoténk. Midőn visszatekin- levő raktárba volt szállítandó. A főállomás ugyanis

Négy óráig marrdtak fönt (Charleroi közelében)
valami ezer lábnyi magasságban, egy kötél által
biztosítva, mely a földhöz volt erősítve. Két ízben
szálltak föl, kikém'elték az osztrák hadsereg mozdulásait s tudtul adák azt Jourdan tábornoknak,
a kit a csata megnyerésében a légből kapott tudósítások szintén hatalmason elősegítettek. Az osztrákok legnagyobb ágyúikból tüzeltek a léggömbre, de szeronceétlenségökre soha som találták
el. Ugyancsak az emiitett évben a francziák i^mét
három „léggömb-hadtestet" küldöttek ki három
más hndseregök kíséretéül. 1808-ban egy egészen
másnemű háború, t. i. egy párbaj, folyt le szintén
e ffélo „magas" segítséggel. Monsieur de Grandpré meg M< nsiour le Pique öss-zeczivakodott Mademoiselle Tirevit fölött, ki a „Paris Opéra';-níU énekes nő volt. Végre abban egyoztok meg, hogy léggömb-párbajt fognak vivni, s a ki győz, azé legyen
a kisasszony minden kegye. Fölszállnak tehát két
külön léggömbön a Tuilleriák kertjéből, természetesen kiki a maga segédeivel. Ugy állapit< tták
meg, hogy ott a magasban puskákkal fognak egymás léggömbjére lövöldözni, de csakis erre; a
csolnakra vagy az emberokre czélozni nom volt
szabad. A léggömbök mintegy nyolezvan ölnyire
lehettek egymástól, s mikor aztán valami félmérföldnyire fölemelkedtek, alulról jel adatott. Pique
ur lőtt, de nem talált; ekkor Grandpré ur lőtt és
talált. A.Pique léggömbje át volt lyukasztva éa
a gáz kezdett kifelé tolulni; a gömb iszonyú
gyorsasággal hullt alá s Ő és segédei darabokra
zuzattak. A diadalmaskodó Grandpré folytatá légi
útját és minden b»j nélkül szállt le Paristól valami
hét franczia mérföldnyire. — Az 1859-iki olasz
háború alatt szintén csináltak a francziák léggömbi
kémszemltket, hogy az osztrák hadsereg helyzetéről tudomást szerezhesserek maguknak. Az
amerikai polgárháborúkor M'Clennan tábornok
a jiosta galamb.
seredében is volt egy léggömbi hadtest. ChaiiesAz a kérdés, hogy vájjon a léghajókat lehet-o
ton ostrománál 18(32-ben három tiszt szállt föl
kormányozni a levegőben : t. i. egy meghatározott
egy léggömbön s vizsgálódásaik nagyban megpont fölé irányozni s oit megállitani az ellenkező
könnyiték az ostromlók munkáját.
szőlek daezára is, még mindig a megff jtetlen talányok birodalmába tartozik. A tudomány emberei
Hogy a francziák és poroszok mi mindont el
e nagyon óhajtott eredménynok még valószínűsé- nem követnek a léggömbökkel a jelen háborúban, a
gét is kétségbe vonják; de azért onthusiaztikus lapok mindennap elég terjedelmesen elbeszélik.
föltalálok soha sem fáradnak ki uj alakú szárnyak, Az e fajtájú hadműveleteknek, a mint látszik — tervitorlák, evezők, csavarok, kormányzó eszközök, mészetesen föltéve, hogy a tudósítások megbízhajókötelek, emeltyűk s több efféle szükséges ké- hatók — háromféle neme és módja van. Először
szülékek alkalmazásában; sohasem fáradnak ki is fogoly-léggömböket bocsátnak föl bizonyos maczélszerübb alakot adni a léggömbnek, mely az gasságig, hogy az ellen haderejét s mozdulatait
egész műszerkezetet a magasban tova szállitándja, kikémlelhessék s figyelemmel kisérjék, persze kivnl
hol a kerek, hol a tojásdad, hol ismét a laposabb maradván, a mennyire lehetséges, az ágyuk lőtágömb, hol végre a hal, madár, henger és kup alak- volából; vannak továbbá szabad-léggömbök, meját igyekezvén használatba venni, sőt némelyek lyek zárt vagy nyiit leveleket száilitanak, elszánva,
már azt is megtették, hogy egy nagy gömböt I hogy ott hulljanak le, a hova épen a véletlen,
apróbb gömbökkel vettek körül s igy próbáltak vele j vagy a viharok szeszélye kergeté őket, habár e
szerencsét. Szóval mindont elkövettek, a mi csak | hely, miként gyakran megtörténik, az ellenséges
lehetséges volt, és ugy a hogy, czélhozvezetőnek tábor kellős közepe lenne is; sőt már a legújabb
mutatkozott; de a légrétegek gyakran és gyorsan ! időben annyira ment az emberek merészsége, hogy
váltakozó sűrűsége s a szelek hullámzó ereje és a léghajókat utazásra is kezdik használni s Párisiránya meghiúsított minden arra törekvő kisérle- I ban valóságos léghajó-utazási vállalatot szándétet, hogy a léggömböt a szó valódi érteimébon koznak alapítani. Mit mondana mindezekhez a jó
kormányozhatóvá tehessék. Ennélfogva a fogoly- Horáczius, ki már azon is oly nagyon elszörnyüléggömböt, (a mely t. i. egy kötéllel, mely csol- ködött, hogy az emberek ingatag hajókon a tennakjáról csüng alá, a földön egy bizonyos ponthoz gerek háborgó hullámaira merték bizni magukat!
van erősítve,) nem lehet egyenes irányban tova Végre vannak (borzasztó még a gondolata is)
bocsátni, hanem fölszáll az a magasba és igy c-akis olyan léggömbök is, melyeknek állitólag az a szokémlelésre használható s nem pedig egyszersmind morú rendeltotésök lenno, hogy az ostromolt váhirküldésre is.
rosokra petróleumot vagy nitroglycerint szórjanak.
A mi már a háborút illeti, a fogoly-léggömb, De a hadakozó felek becsületére legyen mondva,
egészen a jolen évig, sokkal czélszerübb volt, mint méif eddigelő egyik sem vette alkalmazásba o
a szabad, inert ámbár hatásköre szűkebb, de leg- rémitően romboló és pusztító találmányt.
(Vége követk.)
alább tetszés szerint lehetett velő működni. Hasonló haszna volt a tudományos vizsg-üódásoknál
is. Sok meteorolog, Lussac-tól elkezdve Glaisherig,
megbecsülhetetlen észleletekre jutott légi utaKirándulás Rumeliába.
zásai közben a levegő súly- és hőméreti, delejes és villanyos állapota körül, de a fogoly-légII.
gömbök még sokkal jobbaknak bizonyultak be,
mert ezeket addig lehet a levogőben tartani, a
Átkelés a Balkánon.
meddig tetszik, s akkor húzhatjuk ismét le a földre,
(Vége.)
a mikor akarjuk.
Nemsokára elértünk a hegyszoroshoz, mely1794-ben mikor a francziák Németország
ellon hadakoztak, Meudonban léghajózúsi tanodát nek kupujánál két rozzant faépületre és egy fara(Institute aeorostatique) alapítottak , hogy ott gott kőből kirakott forrásra akadtunk.
A kavasz figyelmeztetett, hogy ez a zaptiek
egy légi hadtestet szervezzenek. E hadtestnek az
lett volna feladata, hogy időnként fogoly-léggöm- karakolja (őrháza), s jó volna egy vagy két zaptiet
bökben katonákat bocsásson föl, kik az ellenség- kérni kalauzul.
nek a csatatéren vagy a körülzárolt várban végA faház kiálló tornáczán egy öreg török
hez vitt minden mozdulatát kikémloljék s jelok guggolva csibuko't, s midőn felszólítottuk, hogy
által a frarczia hadvezérnek tudtul adják. AFleu- adjon nekünk kalauzokat, nyers hangon nzt válarus melletti ütközetkor ugyanez évben Guyton szolta, hogy ő nem adhat, mért nem hoztunk
de Morveau és Coulette ezredes léghajóban föl- Bazardzsikból. Midőn kilétünket tudtára adtam,
emelkedett, az egyik, hogy a léggömböt kezelje, s a császári formánról beszéltem, egykissé mega másik meg hogy hadászati kémleleteket vigyen juhászodott 8 hamar utána tette: ,,Afederszin,
véghez és tudósításokat küldjön az alant levőknek. efendim!" (,,Mfgbocsáss, urürn!"), de a zaptiok
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Adrinápoly volt, a hol többen egész télen át tartózkodtak s intézték a szükséges előkészületekot
jövő tavaszra, midőn a vasút épitéséhez fogtak.
Mi hajóra szálltunk, s azt hittük, hogy minden rendén van, midőn a partról valami intést
vettünk észre, s egy ember csolnakon a legnagyobb
sietséggel evez a már csaknem indulandó hajó
felé. Az illető kiszáll s felismerjük benne egyik
emberünket, kire a szállitmány elintézése bizva
volt.Lihegve mondjad, hogy a fuvarosok zaptiekkal (drabantokkal) vették körül a kocsit és nem
engedik el addig Rodosztóból, mig meg nem fizeti
a 300 piasztert (30 forintot), mivel a mérnökök
adósok maradtak. E hallatlan követelésre, mert a
difforenczia a két fél közt alig volt 100 piaszter,
roppant izgatottságot szült mindnyájunkban s
nem tudtuk mi tevők legyünk. A hajóskapitány
sürgette emberünket, hogy lépjen le a hajóról,
mert indulnunk kell. Tafel magán kivül volt
dühében, maga akarta az ügyet elintézni, de
egyedül nem mehetett, mert a nyolvet sem birta,
igy hát nem tehetett egyebet, mint különben is
hires törökfaló létére, borzasztólag szitkozódott,
s kifizette a 300 piasztert, megesküve, hogy ezen
tett miatt a rodosztói kormányzó el fogja veszíteni
állását, mivel a rabló fuvarosoknak zaptieket
adott. Dühe annyira fokozódott, hogy egy basát,
a ki velünk együtt volt az alsó kabinban és igen
illedelmesen társalgóit velünk, németül bántalmazni kozdett, s ha mi le nem csillapitjuk, kikergetto volna a kabinból, csak azért, mert a mint
monda: ,,ez is abból a kutya-fajból való."
Ez a kellemetlenség esett mog — nem rajtunk, hanem egyik német útitársunkon, a kinek számos ilyen, és még kudarczabb esete
volt a törökökkel, mert már mint ellenségük
lépett útra, és folyvást maga ellen izgatta
őket.
Mi mindig a legjobb barátságban éltünk
a törökökkel, s végeő elválásunkkor mindnyájan azt a kivánságot fejezték ki, vajha
jövő évre viszont találkoznánk.
Hajónk ezalatt a nyilt tengeren küzködött a habokkal, mi a fedélzetről tekintettünk vissza a hegyoldalban szépen fekvő Rodosztóra, s Kovács kapitánynyal mint magyarok sajnálatunkat fejeztük ki az iránt, hogy
huzamosb ideig nem tartózkodhattunk Rodosztóban, mely roánk nézve elfelojthetlen
emlékű. Csakhamar le kellett szállanunk a
fedélzetről, mert a hajó nagyon kezdett hánvkódni, s többen már jelét is adták a tengeri
betegségnek.
Én is csakhamar ugy támolyogtam mint
a részeg ember és siettem a kabinba lefeküdni, hogy ezáltal elkerüljem a nagyobb bujt.
A keményebb természetűek nevették a gyöngéket , de ezek is egymásután csak ugy elszédültek, mint a légy a maszlagos papíron.
Mire egykissé kijózanodtunk, már kivehettük Konstantinápolyi, a nagyszerű látványt
a Márvány-tengerről. Hajónk gyorsabban szelei elte a habokat, mert féltünk, hogy ha naplemente után érünk a kikötőbe, nem lösz szabad
partra szállanunk, s a hajón kell az éjét töltenünk.
De mindezen szerencsésen tul estünk, hajónk a
hid előtt kikötött, a hamalok (hordárok) megrohanták a hajót, s mi csaknem a legelsők közt voltunk künn, felkapaszkodtunk a Gellért-hegynyi
magas Pérára és Tóthfalusi hazánkfia „Pest városához" ezimzett szállodájában telepedtünk le. A
kiállott nélkülözések után itt valódi paradicsom,
ban éreztük magunkat.
Erődi Béla.

Porosz őrszem.
A rendszeres emberölés valódi tudomány.
Könyvtárakra menő irodalma van. Vannak külön
iskolái, külön technológiája, külön topográfiája,
életrendé, jélete. A hadászat külön lényt alkot az
emberből is, neki nem kell polgár, neki nem kell
egyén, neki katona kell.
Mint katona aztán nom képez önczélt. Eszköz
a győzelemre, egyéb semmi. De még nem is egész
eszköz, hanem a legtöbb esetbon csak része az
egésznek, szöge, csavarja, kerékfoga annak az
embergyilkos gépnek, melynek neve hadsereg.
A jelenkorban, a hol már alig harczolnak
százezer embernél kevesebbet számláló tömegekkel, a katona ritkán jut érvényre, mint egyén.
Személyes vitézség, bátorság, óvatosság, — az
nem jő számba, csak a numerus. Legyőzetni ma
annyi, mint agyonnyomatni.
De van a csatározásnak egy neme, a hol a
katona személyes tulajdonai játszák a főszerepet,

s ez az eloőrsi szolgálat. Itt már nem tömegek
állnak tömegekkel szemben, hanem egyesek, s
várostrom, vagy erődített táber zárolásának esetén kivül nem is az a czéljok, hogy az ellenségnek
golyóval és szuronynyal ártsanak, hanem hogy
annak közeledtét jókor észrevegyék és társaiknak
jelezzék.
Itt aztán kitünhetik a katona ügyessége.
Rendszerinti föladata mindent észrevenni, a mi
körötte történik, de észre nom vétetni. A poroszok
nagy tökélyre vitték a csatározás e nemét. Bámulatos tapintattal és helyismerettel tudnak felhasználni minden vízmosást, szakadékot, árkot, halmot, vagy bokrot, s mikor nincs, maguk csinálnak
olyat mesterségeson s a mögé vonulnak és onnan
figyelnek az ellenséges csapatmozdulatokra és
előőrsökre. E szolgálat végtelen éberséget föltételez s ez éberség tagadhatlanul meg volt
a jelen háború alatt a poroszoknál, mert mig a
franczia seregek első veszteségeinek ogyik oka
mindig az volt, hogy meglepettek: addig a poroszoknál csak kisebb összeütközéseknél s itt is felette ritkán fordult elő ez eset.
Az őrszemek élete nem is oly unalmas, mint
az ember első pillanatra gondolná. Gyakran fordulnak elő az előőrsöknél oly epizódok, mikot aztán érdekességöknél fogva sorba kolportálnak a
hírlapok.
így például Metz ostromzára alkalmával,
mikor a franczia táborban lábra kezdett kapni a
nélkülözés, éhség, nyomor, százával jöttek elő a

Porosz előőrs Paris elótt.
franczia katonák a porosz előőrsök lőtávolába egészen más fegyverekkel, mint puskával, szuronynyal.
Kapákat és zsákokat hoztak magukkal, s nem törődve a porosz előőrsök golyóival, ott ásták szemök láttára a — burgonyát. Hány szegény éhező
fegyvertelen katona vesztette el porosz golyó által
életét egy krumpliért!
Montmédy körül egész fraternizálás támadt
az ellenséges előőrsök között. Egyezséget kötöttek, hogy nem lőnek egymásra sugykonverzáltak
félpuskalövésnyiről.
A cselvetéseknek is tág tér nyilik az előőrsi
állomásokon. Gyakran tömnek meg szalmával
egy-egy uniformist, fejébe nyomják a réz sisakot
s kezébe egy rudat, s mig az ellenség a pseudoolőőrsre tüzel, addig az igazi őrszem, oldalt, valami
bokorból kényelmesen szemléli az ellenséges csapatokat.
Éjjel lámpákat gyújtanak s felakasztják valahova, s mig az ellenség a lámpák irányában
eregeti golyóit, addig az őrszemek lassan, óvatosan
egész közöl csúsznak hozzá s oda lőnek, a merről
az ellenséges fegyver villan az éjben.

Egyveleg.
© (A „Marseillaise" szerzőjének sirja.) Paris
közeiébon van egy saép kis mezőváros; neve
Choissy. E városka szüntelenül népesülő temetőjében most ellenséges előőrsök állanak. A sirfoliratok kötött mindjárt első széttekintésre a következő egyszerű, de annál maradandóbb emlékű
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sirirat ötlik a temetőlátogatók szemébe: „Itt
nyugszik Claudius József Rouget de l'Isle, szül.
Lons le Saulnier-ben 1760-ban meghalt Choisyle-Roiban 1836-ban. Mikor a franczia forradalom
1792 bon a királynőt le akarta győzni, ő diadalra
vezotő eszközül a ,,Marseillaise"-vel ajándékozá
meg." — E fölirat alatt egy lefelé fordított fáklya
látszik, melyet két cserfaág föd be. A sirhalom
csak egyszerűsége által tűnik fel a többi között s
a sirkövet csak 1862-ben állították föl. És most
ugyanazon ellenség előőrsei állnak őrt e síremlék
mellett a francziák ellen, melynek semmivétételére
egykor épen a „Marseillaiso dal" lelkesité legjobban Francziaország vitéz bajnokait.
** (Bazaine atyja.) Bazaine tábornokról ujabban azt irják, hogy Oroszországban született, I.
Napóleon és I. Sándor orosz czár között ugyanis
1807-bon meglehetős benső barátság létezett. Egyszer oz utóbbi arra kérte Napóleont, küldjön neki
néhány jó mérnök-tisztet, hogy a szent pótervári
mérnök-iskolának lendületet adjanak. Napóleon
meggondolva, hogy ezek a franczia szellemnek
úttörőivé válhatnak Oroszországban, kiválasztá
az École politechnique négy legkitűnőbb tanitványát: Bazainet, Lemethet, Clapperont és Dectrémet. Ezek lettek a pétervári mér ökiskola
matadorjai, s kedvökért franczia lett az előadási
nyelv nemcsak itt, de az ut- és vizközlekedés
intézeteiben is, annyira, hogy az orosz aristokratacsemeték aprónként elfelejtek anyanyelvüket is.
Bazaine szép előmenetelt tett s rövid időn tábornok lett. Ez volt atyja a hires metzi kapitulánsnak, a ki szent-pétervári születés, tehát
orosz. Az öreg Bazaine emléke még most is él
a szent péterváriak előtt, kik nagyra becsülték. Fiának származása folett azonban
kétes homály borongott; soha se tudták, mi
viszony áll fönn közöttük. Az exczellencziás
urak fiai kiváltságos nevelésben részesülnek
Oroszországban s hamar felemelkednek. Ha
tehát az ifjú Bazaine származása oly egészen tiszta és törvényes lett volna, atyja a legjobb állomásokba szőrözhette volna be. A
helyett azonban Francziaországba küldte,
hol csaknem közlegénységen kellett kezdenie
katonai pályáját.
** (Trónvesztett fejedelmek.) Ez idő szerint következő elűzött fejedelmek és fejedelmi
családok élnek Európában : 1. Ottó, görög király özvegye (trónt vesztett 1862. okt. 24-én)
— 2. Gr. Chambord és neje (1830. aug. 2.)
— 3. A párisi gróf, 34 családtaggal (1848.
febr. 24.) — 4. Izabella spanyol királynő, 33
családtaggal (1868.) — 5 . II. Ferencz, Nápoly
királya, 31 családtaggal (1861. fobr.13.) — 6.
— Róbert, parmai herezog, 6 családtaggal
(1859.) — 7. Károly, braunschweigi herezog
(1830. szept. 7!) — 8. I I I . Napóleon, franczia
császár, 9 családtaggal (1870. szept. 2.) — 9.
György, Hannovera királya, 4 családtaggal
(1866.) — 10. A hesseni választófejedelem, 12
családtaggal (1866.) — 1 l.WasaGusztáv, svéJ
herczeg 1809.) — 12. Sarolta mexikói császárné (1867.) —13. Adolf, nassaui herczeg, 5 családtaggal (1866.) — 14. Ferdinánd, toskanai nagyherczeg, 12 családtaggal (1860.) — 16. Karagyorgyevics szerb fejedelem, 5 családtaggal. — 16.
Samil cserkesz fejedelem, 7 családtaggal. — 18.
IX. Pius, római pápa (1870.).
** (A népszámlálás eredi énye.) Az osztrák
tartományokban az összes népesség 1869. decz.
31-én 20.420,041 volt; obből esik alsó Ausztriára 1.990,708, felső Ausztriára 736,519, Salzburgra 153,159, Stririára 1.137,748, Karinthiára
337,694, Krajnára 466,334, tengerpartra 601,981,
Tirolra 885,406, Csehországra 5.140,156, Morvaországra 2.030,703, Siléziára 513,352, Galicziára
5.444,016, Bukovinára 513,404, Dalmáeziára
468,781 lélek. — Magyaroszág lakóinak száma
14.326,364, s a katonai végvidékek lakói 1.197,187
lelket számlálnak, ugy hogy az összos lakosság Ausztriában s Magyarországon 35.943,^92
lélek.
,% (Amerikából.) Chicagóban egy könyörületes szivü női klub elhatározta, hogy a tisztességes családból származó solid fiatal embereket, a
kiket holtrészegen találnak az utczán, fölszedik,
magukhoz viszik, sódalével, málnalével itatják,
jéggel borogatják, s igy talpra állitvahazaküldik.
Első éjjel hét darabot találtak e tisztességes ifjak ból az utczán heverve, a kikon aztán a samaritánusi erényt gyakorolták. A másik éjjel Chicago
egész fiatalsága ott hevert részegen az utczán, s a
szép terv a baj tömeges elharapódzáaa miatt dugába dőlt.
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ban." A magyarországi viszonyok befolyásával a történet tárházába ment át; felhangzott az a
kapcsolatban. Rechbauer Ármin stöbb kútfő után wörthi, weissenburgi, metzi napokban, menetek
— (Toldy Ferencz) hármas indítványa, me- összeállította: Szabó Richárd. 13 iv. Ára 1 frt 20 s bivouakirozás közbon. — Mindhárom történeti
lyet a m. akad. egyik közelebbi összes ülésében kr. — „ A lovagkor és hősei," regényes korrajzok dal jelen kiadásában, csinosan, világosan s mi fő,
terjesztett elő, az akadémia kiadásában külön is a történetből (Nagy Károly császár és lovagjai, nagyon könnyű modorban van zongorára téve ; a
megjelent e czim alatt „Indokolt indítvány." Mint Cid, szent László király, keresztes hadjáratok, kiállítás, kivált a két franczia dalé a Respublika
olvasóink tudják, ez inditvány egyik ága, mely az tompláriusok, János lovagok, német lovagrend, trikolor-jával s „Egyenlőség, testvériség, szabadeddig csak szakosztályi ülések függelékéül tar- lovagjátékok és tornák, istenitéletek és párbajok, ság" jelszavával — díszére válik kiadóinak. Ára
tatni szokott ös3zes ülésok helyett minden hóban rabló lovagok,stb. leírásai), érdekes olvasmány, szá- egynek-egynek 30 kr.
egy önálló összes ülés tartását czélozza, mindjárt mos iróután összeállítás. J. F, 12 színezett képpel,
elfogadtatott s életbeléptetése 1871. januárralmeg- kemény kötésben, diszes kiállítás 414 lapon, ára 4 ft.
Közintézetek, egyletek.
kezdendő lévén, a jövő évi ülés-sor már erre való — „Egy uri társaság." Franczia regény az ujabb
** (Magyar tud. akadémia.) A Il-ik szakosztekintettel fog elkészíttetni s megállapittatni. Az időben annyira olvasott Gaborieautól. Magyar
inditvány, más két ága, ugy mint tudományos is- fordításban'először a „P. Napló" t-árczájában tálynak nov. 21-én tartott ülésében Mátyás Flómeretterjesztő kézi-könyveknek megbízás utján jolent meg. Külön kiadása 3 kötet, ára 4 ft. — rián lev. tag értekezett, „Anonymms koráról".
készíttetése (belefoglalva a hölgydijakból eddig „Vázlata az 1861. esztendőben összeállított m.kir. Értekező hosszasan polemizál Toldy Ferencz ellen,
pályázat utján, de aránylag igen kevés sikerrel Ítélőtábla, mint legfelsőbb úrbéri birósig műkö- mivel Toldy, valamint Szabó Károly, Béla király
készült kézi-könyvek ügyét is) és egy tudományos désének, annak 1869-dik esztendőben történt fel- hires névtelen jegyzőjének korát I. Béla idejére,
szemleszeiű folyóirat kiadása, külön bizottságnak oszlatása időjéig." Egy kir. ítélőtáblái volt úrbéri a XI. századba teszik. Mátyás ur X I I I . századadatott ki tárgyalás végett, melybe a három osz- előadó által. Ára 40 kr. — Végül három naptár, belinek tartja. Ezután Keleti Károly olvasta fel
tály mindenike 3—3 tagot választ, olnökül pedig u. m.: „Az „Athenaeum" nagy képes naptára Matlekovits Sándor: ,,A tőzsde és az állam" czi<nü
az akadémia elnöke b. Eötvös kéretett fel. Ez 187 f-re", szerkeszté Sárkány J. Forencz, számos értekezését.
** (A kolozsvári színház) az ő Felsége udvarelőkészületi intézkedés is mutatja, hogy az aka- fametszvénynyel, bő szépirodalmi és ismeretterdémia nem közönséges fontosságot tulajdonit az jesztő tartalommal, terjedelmes tiszti czimtár- tartási javadalmazásából művészi czélokra átenindítványnak. S méltán. Toldy indítványai az ral; ára 1 ft. — „Az „Athenaeum" kis képes nap- gedett 294,000 ftnyi összegből egy évre 15,000
akadémia munkálkodásában uj korszakot vannak tára 187 l-re" szerkeszté szintén Sárkány J. F., frtnyi segélyt nyert.
hivatva jelölni. Az akadémia eddigi munkásságá- főleg néprajzi czikkeket tartalmaz; ára 50 kr. —
nak főiránya az anyaggyűjtés volt, nyelv- és tör- „Az „Igazmondó" naptára 1871-re", balpárti
Ipar, gazdaság, kereskedés.
téneti irányban kivált. Nem ismerjük félre ennek népnaptár, több balközepi képviselő arczképével;
roppant fontosságát sem; de azt hiszszük a tudo- ára 50 kr.
= (A magyar gőzhajó-társaságok) régóta
mányok mivolése és terjesztése által teljesítheti az
tervezett
fúzióját bevégzett tény gyanánt tekint(„A protestantismus élet-halálharcza a jeakadémia legjobban a maga nemzeti 8 közművelő- zuitismus ellen Magyarországon") czimü kétköte- hotni. Nov 22-én az első magyar, 23-án pedig a
dési föladatát. Nagy reménynyol nézünk azért tes munkára nyit előfizetést (2 írtjával) Egervári magyar Lloyd gőzhajótársaság tartott e tárgyban
elébe a bizottsági tárgyalásoknak és az akadémiai Ödön. A munka január hó elején fog megjelenni. rendkivüli közgyűlést, mindkettő elfogadván a
határozatnak, mert nem kételkedünk, hogy az Az előfizetési pénz szerzőhöz, nyár-uteza 26. sz. fuzionális tervezetet. Az egyesülés az öt magyar
eredmény Toldy indítványainak elfogadása leend. alá küldendő.
társulat összes vagyonának hiteles megbecslése
** („Szinlapok") czimet visel azon közlöny, alapján történik. E becslés alapját pedig a f. é.
— (A „Hódmezővásárhelyi Szemle") egy félaug. 31-én megállapított mérleg képezi. Mindenik
évi folyamával befejezte rövid pályafutását. Utolsó moly decz. l-jén indul mog Vajda Viktor szertársulat
vagyonának értékéből mindenekelőtt leszállítmánya a czimlapon, tartalomjegyzéken, rö- kesztése alatt. Czélja e vállalatnak, a külföldi
vonatnak
a terhek, melyek az uj társaságra szállvid számadáson kivül csak egy az előbbiekhez hasonirányu közlönyök mintájára, folytonos figyenak, a maradék pedig a részvényesek közt osztalemmel
kisérni
a
színészetet,
s
a
szinügy
terén
fölhasonlóan jól irt rövid czikket tartalmaz, „Pest és
tik szét uj részvények alakjában. A társulati
a Vidék" czim alatt. A mily örömmel üdvözöltük merülő minden nevezetesebb eseményt, könnyed
adósságok kifizetésére szükséges pénz és az üzleti
e szerény vidéki folyóirat első füzeteit, s a mily élvezetes modorban, s állandó kritikáját nyújtani
alaptőke elsőbbségi kötvények kibocsátása utján
érdekkel kisértük a továbbiakat, ép oly őszintén a magyar színművészeinek, kiterjeszkedve a képző
szereztetik bo, melyek elhelyezésére vagy eladásajnáljuk megszűnését. Igénytelenül lépett föl, de művészetek egyéb fajainak nevezetesebb mozzasára
a bécsi General-bank vállalkozott. Akarjuk
sokkal többet és becsesebbet adott, mint ígérni nataira is. A mutatványszám a nemzeti, és a budai
hinni,
hogy a ,,Generalbank" oly nagy készségélátszék. Irodalmi viszon} ainkról nem kedvező bi- színház szinlapjait s a heti rnűsorozatot, és a főváben
a
fuzio kereszt ül vitolére, nem rejlik semmi
zonyítványt ad a tény, hogy a vidéken egy ily rosi útmutatót közli; közöl továbbá fővárosi hireutógondolat,
mindazáltal a meghatalmazottaknak
komoly s emelkedett irányú folyóirat még akkor ket, színházi és művészeti újdonságokat, szinbiránem
lehet
elég
óvatosságot ajánlani a pénzügyi
sem élhet meg, ha oly gondot fordít eaját vidéke latokat és érdekes zenetárczát. Előfizetése 1 hóra
kérdések
rendezése
és az uj alapszabályok meg1 frt, egy évre 12 frt. Az előfizetési pénzek Barávalódi (kivált szellomi) érdekeire !
állapitása
körül.
Nekünk
nem olyan társulat keü,
— (Lévay József) szép emlékbeszéde, melyet tok tere 8 szám alá küldendők.
melyet
pénzügyi
zavarai
rövid idő alatt a szaba** (Az Eszterházy-képtár) két gyöngye máris
Borsodmegye tanácsteremében Szemero Bertalan
dalmazott
társaság
ölébe
hajtsanak, mely már
arczképének ünnepélyes leloplezése alkalmával elveszett ránk nézve, a kormány menthetlen haloannyi magyar vállalatot elnyelt, hanem kell egy
tartott, diszes negyedrétű kiadásban, egy ivén gatása folytán. A Bécsben maradt képek közül
életrevaló vorsonyképes társulat, mely a szab.
megjelent. A kiállítás és nyomtatás ízletes csínja ugyaniskettő : Ruisdael ,,Vizesés"-e és Reni Guido
társaság
monopóliumát valahára megtörje.
méltó a beszéd emelkedett hangjához s belbecséhez. „Lucretiá"-ja idegon kézre került. Egy bécsi mű** (Az „Athenaeum" kiadásában) ogy nagy kereskedő vette meg a napokban, a többit pedig
Közlekedés.
csomó uj könyv jelont meg egyszerre. Ezok: valószínűleg megveszik mások s számunkra nom
„Egyetemes földrajz, tekintettel az országok ter- marad egyéb, mint a szégyenitő tudat, hogy egy
** (Péczelről), félórányi távolságra a fővámészeti, politikai és társadalmi, ipari, kereskedelmi, visszaszerezhotlen kincset könnyelműen kibocsá- rostól, irják: Pár hónap óta szigetlakók vagyunk.
közlekedési és közművelődési viszonyaira." Szótár- tottunk kezeinkből.
Kocsival az alsó részén egyátalán nom, gyalog is
© (Uj zenemüvek.) Táborszky és Parsch csak életveszélylyel járhatunk. A faluba negyedszerű tárgymutatóval ellátott földirati kézikönyv,
újságolvasók, kereskedők, iparosok, gazdák s áta- zeneműkereskedők kiadásában három mű jelent órai kerülővel juthatnak csak bo, mert a főutat
lában a művelt magyar közönség számára. Inak meg, melyek érdeke legszorosabb összefüggésben elöntötte a viz, a hid megigazitásáról pedig a faBallági Károly és Király Pál. Első kötet, 28 iv. a nap eseményeivel, a történet által nyert szente- lunkban lakó főszolgabíró tudni sem akar. Közsé— E munkában figyelemre méltó kézikönyvet bi- sítést. A francziák „Marseillaise"-je, a^Girondiak günk, melyet érzékenyen sújtott már a nyári árvíz,
runk, minőkben oly végtelenül szegény irodal- dala" fChoeur des Girondins) s a németek „Wacht rideg télnek és szomorú esztendőnek néz eléje,
munk. A mű, mely a legújabb források nyomán am Rhein"-ja, Bayer T. zongora-átiratában. — mert a munkát a legjobb akarattal sem lehet folykészült, két kötetből áll, de a második megjele- A Marsoillaise a nagy franczia forradalom csata- tatni, miután a sártengeren négy ökör alig képes
nése, mely Európát tartalmazza, visszatartat ik dnia; Rouget de l'Isle lelkesítő szózatának hire, egy üres szekeret olvontatni.
addigra, mig a jelenleg folyó háború eredménye- történeti jelentősége nem mai kelotü; felhangzott
** (Szibériai vasut.)~&gy berlini lapnak irják,
képen az országalakulás bizonyos megállapodásra ez Francziaország mii;de;\ forradalmában, e nemzet hogy rövid idő múlva megkezdődnek a munkálajut. Ára az első kötetnek 2 frt 50 kr. — ,,A bölcsé- ujabb életének minden nagy perezében, benn a tok egy vasút építésére, mely Szibériát e»ész terszet története." Kézikönyvül és mugántaDulmányo- zsarnok, künn az ellenség előtt. Hangjai hallatára jedelmében át fogja szelni, s nem kevesebb, mint
idegent is lelkesedés szállja meg, e dal tüzot 1200 werst hosszú lesz. A vasút Nishni Nowgozásra kidolgozta Domanovszky Endre, a soproni
ág. hitv. theologiai intézetben a bölcsészet tanára. önt ereibe, mint hazájának pezsgő borai,— milyen rodnál fog kiindulni, s lehetővé fogja tenni e hely
Első kötet: ó-kor. Ára e kötetnek 2 frt 80 kr. — e hatás még a francziára nézve, kinek szivéből és kereskedelmi forgalmát északi Ázsiával, Persiá„A társadalmi gazdaságtan vázlata pariskolák, szivéhez szól a dal. — A „Girondiak dala" nyu- val és Turkesíánnal.
polgári és középtanodák számára." Az orsz. ma- godtabb, komolyabb menetű; a Marseillaise csagyar iparegyesület megbízásából irta Mudrony tára hí, e dal kísér a csatában, s nem egy hős
Ili ujsaj
Soma. Iparogyesüloti tankönyv, melynek f>z aján- utolsó lohelletével forrt össze a „mourir pour la
patrie"
ünnepélyes
dallama.
Még
komolyabb,
mondlat eléggé előnyös bemutatásul szolgálhat. Ára 50
** (Honvédzászlók.) A Félegyházán állomákr. — „Bauer őrnagy, Bem tábornok föhadsegé- hatni ünnepélyes, hymnusszerü a németek harczi sozó pest-solti 2-ik honvédzátizl^alj, e napokban
dének hagyományai 1848 és 1849-bb'l." Közli Mak- lala : a „Wacht am Rhein", mely már a 40-es kapta meg zászlója szalagját, Károlyi Edéné, Korray László képviselő és volt honvéd-alezredes. — években készült s lett népszerű Thiers miniszté- nis Klaríssa grófnétől, mint zászlóanyától. A két
Bem hadjáratainak élénk képét és számos okmányt riumának a Rajna felé vetett pillantásaira válaszul. szalag nehéz vörös bársony, két nagy arany bojta forradalmi időkből vesz o kötetben az olvasó. Akkor gunymosolylyal fogadta a világ oz éneklő tal. Az egyik szalagon aranybetükkel következő
Ára 1 frt 20 kr. — „A bécsi márcziusi napok 1848- német lelkesedést, ma a „AVacht am Rhein" dallama fölirás: „Lobogj dicsőn, hazáért! szabadságért!"
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ez alatt gyönyörűen kivarrva díszlik az ország czi- zetőr-kapitány, az országos magyar kir. nyugpénzmero. A másikon szines aranybetükkol: „Károlyi intézot aligazgatója, f. hó 20-án 60-dik évében
Kornis Klarissa gróf'né, a pest-solti 2-ik honvéd- meghalt. — Csorba János, ki a Bach-uralom alatt
zászlóaljnak 1870." A szalag végén a Kornis és Nagyvárad polgármestere volt, aztán e hivatalban
Károlyi családok czimere. — Sz 'nt-Iványi Már- — melyet jobb időkhöz érdemes buzgósággal vitonné, a liptói főispán neje az 54-ik honvéd-zászló- selt — Debreczenbe tétetett át, f. hó 12-én Nagyaljnak ajándékozott egy pompás zászlószalagot; szombatban 64 éves korában elhunyt. — N -Várajeligéje: „Haladj győzelemmel"; a zászlószentolés don pedig e hó 16-án Fónagy László ügyved halt
jövő tavaszon fog mogtörténni. — A veszprémi el 61-ik évében.
honvédek zászlójára b. Fiáthné díszes zászlószala— Lapunk bezártakor veszszük a gyászhirt,
got küldött „Istennel király és hazáért" felirattal. hogy Balogh Péter tiszántúli helv. hitv. superin** (A király, a közös miniszterek, s az osztrák tendens és debreczeni első lelkipásztor, f. hó 23delegátusok) fővárosunkba érkeztek s nov. 24-kén kán, Debreczenben meghalt. A protestáns-egyház
a delegáeziók — Pesten ezúttal 2-szor — meg- oszlop-emberei egyikét veszitette el benne. Béke
kezdették ülésezéseiket, az osztrák delegáczió d. poraira. (Jövő számunkban részletesebb nekroe. az akadémia kis termében, a magyar d. u. a lógot adunk róla).
nemz. múzeumban. Először is elnököket választottak, az osztrákok Hopfen lovagot, a magyarok
— A háborúból. (Léghajótudósitások PaBittó Ietvánt. Mindkét ülésben jelen voltak a kö- risból) nov. 19-ről jelentik, hogy a poroszok e nap
zös miniszterek: Beust gróf, Lónyay és Khun br. kezdették meg az Issy erőd lövetését, melyet
A költségvetés, vörös könyvek kiosztattak. Az azonban erélyesen viszonoztak, s egy óra múlva
előbbiből megemlitjük, hogy a nettó szükséglet az ágyuk elhallgattak. A távirda-igazgatóság tu100 millió frtra rug, miből 12 millió vámjövedelmet datja, hogy a távirati szolgálat galambokkal renlevonva, marad fedezendő 88 millió; ebből esik Ma- desen foly. Trochu akkor akar kitörni, midőn a
gyarországra a quota aránya szerint 2 6 V 2 millió. loirei hadsereg ágyudörgéseit hallja. — Parisból
** (Átlyukasztott pénzek.) A hivatalos lap léghajón menekült angolok erősítik, hogy a város
egy pénzügyminiszteri rendeletet közöl, melynek 3 hónapra el van látva élelemmel, a lakosság maértelmében az átlyukasztott, vagy bármiként meg- gatartása nyugodt, a csapatok hangulata kitűnő.
csonkított pénzok 1870-ki november 1-től kezdve Ezzel ellenkezőleg Berlinből mindennap érkeznek
az államkincstári pénztáraknál se fizetésül, se be- táviratok, melyek Paris kapituláczióját az élelemváltásra el nem fogadtatnak, hanem kizárólag a hiány miatt és a loirei hadsereg bekerítését és
pénzverdéknél és pénzváltó-hivataloknál fém-ér- elfogatását a legközelebbi napokra hirdetik. Az
eldöntés nem késhetik soká.
tékük szerint váltatnak be.
** (Hontmegyében) Szuhány falutűzkarosult** (Eredeti távirat). Az „Ellenőr" berlini
jainak ő Felsége 400 irtot, Borsics falu sok kárt távirata szerint porosz kormánykörökben azt hivallott lakosainak podig 300 frtot adományozott szik, hogy a keleti háború csak a franczia befejesaját pénztárából.
zése után fog kitörni, a midőn Porosz- és Oroszor•* (Az 1000-dik zerge.) A király okt. 19-én, szág közösen lép fel; hír van egy orosz-porosz
a neubergi hegyen lőtte az ezredik zergét. Ritka megállapodásról, mely szerint Ausztria német révadász, ki hason értékű vadból ennyit felmutathat. sze Poroszországnak, Galiczia és Bukovina OroszAz olasz király, ki valóság03 Nimród s a vadkecske- országnak, Erdély Oláhországnak, Horvátország
vadászatot üzi legszenvodélyesebbeu, eddig 862-őt és Slavonia Szerbiának jutna. Mindenesetre eredeti távirat!
ejthetett el.
* * (Öngyilkosságok Pesten) Vasárnap reggel j
** (Bismarck tanácsa.) Bismarck elé a minap
egy öngyilkost hoztak a Rókusba. A szerencsétlen egy fogságba esett franczia tisztet vittek, kinél
golyó által vetett végett életének. A bonczolás- Cambriel franczia tábornoknak a toursi kormánynál ugy tűnt ki, hogy a pisztoly mindkét töltését hoz intézett irata volt. A porosz miniszter elolelsütötte, a második szivén furódott át. Az ön- vasta a levelet, mely igy szólt: ,,10,000 emberből
gyilkos zsebében egy papírba göngyölt krajezár álló segédceapatra van szükségünk.*' Bismarck
volt s a papíron o pár szó: „Isten velőd világ! Én sajátkezüleg oda irta a levélre folytatólag: ,,nieg
már boldog vagyok! Hátra hagyott vagyonomat egy generálisra." S ezzel útnak eresztette a fran(1 krajezár) a szogényeknek hagyom. K. S." — czia tisztet a levéllel együtt. Bismarcknak igaza
Egy napszámos hétfőn reggel a városligetben egy volt, s Toursban meg is fogadták a jó tanácsot, a
fára felakasztva találtatott; a szerencsétlen hullája mennyiben a tehetetlen Cambriel csapatait Garia Rókus-kórházba szállíttatott. — Egy tisztessé- baldinak rendelték alá.
ges öltözetü nő kedden reggeli 9 órakor a láncz** (A léghajókra) a poroszok vadászatokat
hidról a Dunába akart ugrani, Prokop József és akarnak tartani. E végből a Krupp-gyártelep
Stieba József budai lakosok által azonban feltar- aczélágyukat készít, melyeknek átmérője nem
tóztatott. Zsebében egy papírdarabot leltek e fel- több másfél hüvelynél, hossza pedig öt láb. E csöirattal : „Kellner Emilia 23 éves, férjes, két gyer- vek egy oszlopra vannak illesztve s minden oldalra
mek anyja; gyermekeim a jó indulatuak kegyébe irányíthatók, mint a csillagász-távcsövek. A Parisajánlom." A nő elmebetegnek találtatván, a Rókus- ból érkező léghajókra fognak belolök lőni, mert
kórházba vitetett. — Béla Ignácz betűszedő a rendkívül messze s nagy pontossággal hordanak.
Heckenast nyomdában, serfőző-utezai lakásán főbe
— (Kényelemszeretö kapitány.) Orleansban —
lőtte magát; szerelmi bú vitte a kétségboe-ett lé- írja a „Standard" levelezője — egy magánháznál
pésre. — Khloyber Frigyes hajóskapitány ugyan- elszállásolt bajor kapitány erősen meghagyta szolcsak kedden tükör-utezai lakásán pisztolylyal gájának, hogy reggel őt semmi szin alatt fel ne
vetett véget életének; hosszas és súlyos betegsége költse; eközben a francziák visszafoglalák a várost,
folytán buskomorságba esett.
de a szolga nom mert ellenállni a parancsnak.
** (Nyitráról irják,) hogy e hó 18-án a város Reggel a gazda e szavakkal rázza fel a tisztet:
egyik jeles ügyvédét vesztetto el. Kapronczay ,,Uram, ön tegnap vendégem volt, ma foglyom,
Ferencz, ki egykor a forradalom után kivégzett adja ide kardját." ,,Hogy-hogy ?" kérdi az báb. Jeszenák titkára volt, reggel saját szobájában mulva, ,,tehát nincs menekvés?" „Nincs," válahalva találtatott. A szerencsétlen golyó által ve- szol emez, és elmondá a történteket; erre a tiszt szoltott véget tletének. Kapronczay, mint mondják, gájára kiált: „Fritz, add oda kardomat, foglyok
Jeszenák halála óta folytonosan búskomorságban vagyunk," — s azzal befordult és aludt tovább.
szenvedett. A közszeretetben álló férfi a megtestesült becsület s a szó szoros értelmében valódi
magyar ember volt.
Péntek, nOv. 18. „Trónkeresö." Szomorujáték 5 felv.
— (Halálozások.) Idősb Belányi Ferencz,
Irta Szigligeti.
jiyug. m. k. tud. egyetemi nyomdai felügyelő,
Szombat, nov. 19. „Alarczos bál." Opera 5 felv. ZeBuda sz. k. főváros képviselője, 1848. évi nom- néjét szerz. Verdi.
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Szerkesztői mondanivaló.
— B—k. A beküldött életrajzot a nagy érdemü férfiú
arczképével együtt szívesen közölnők. De lehetetlenné
teszi azt a szerző következő jegyzete: ,,styl-, constructio- és
szavakban nem engedek javíttatni." Ily feltételt, nincs a
világon szerkesztő, a ki elfogadna; kivált oly czikkel szemben, mely — a dolog lényege megtartása mellett, épen „styl-,
constructio- és szavakban" bizony sok javítást igényelne.
— Tamási. Dr. K. J . Az érdekes tárgyú s érdekesen
is irott vázlatokat az élettan köréből közölni fogjuk. Lapunk terét mostanában a minden érdeket magához vonó
háborúra vonatkozó közlemények szokatlanul igénybe
vették; de igyekezni fogunk e czikksorozatra lehetőleg
hamar sort keríteni.
— M.-Vásárhely. S. K. ,,Eredeti elbeszélés a nép
és népszokásokról." Hogy elbeszélésben jöhetnek elő népszokások, azt tudjuk, de hogy elbeszélés épen azokról szóljon, az furcsa. A széptani műnek önmagáért kell lennie,
nem oly mellékességekért, melyeket Erdélyi János egykor
kelmeiségnek nevezett. Különben az elbeszélés átalában véve
is gyönge mii s azért nem is közöljük.
— Pest. S. E. A vers nagyon gyönge.
— Sz. J . Ősz felé. Nincs benne serami; kezdetleges
kísérleteket, közhelyekkel, nem közölhetünk.
— Rozsnyó K . . .r . . . r. A hosszú rege vagy krónika
csak lapos elbeszélés, minden költői alakítás nélkül, még
kidolgozásában sem látszik semmi nyoma a költői tehetségnek. Nem közölhető.

! Damen

.

Bei einem concessionirten ('entral-Barean werden an allén Orten Europa's
sowohl schreibkundige Damen als H e r r e n jeden Standes unter guten Gehalts-,
Provisions- und Pensions-Bedingungen zu engagiren gesucht.Diese Anstellungen
eignen sich besonders für ein rentables Nebeneinkommen, indem ein Verlassen
des Wohnortes dabei nicht nöthig wird. — Die Beschaftigung besteht in leichten

nagy választékban bámulatos olcsó árért.

den in Anspruch. Dem Offert sind 50 kr. in landesüblichen Briefmarken oderPapiergeld für Rückantwort und Frankatur gefalligst beizufügen und dasselbe sub C. B. F.
Nr. 1766 zur Weiterbeförderung an die Annoncen-Expedition der Herren Sachse
& Comp. in Bern (Schweiz) zu adressiren.
953 (1—g)

Legnjabb női ruha-kelmék
©

Telips ruhához való legszebb kelmék 3, 4, 5, 6 forintért; ugyszinte a
legfinomabb bársonyok- és fekete selyem-anyagok

OD

tel
© '

1
1

SAKKJÁTÉK.
574-ik sz. i. — Blumenthal
(Berlinben.)

Oscartól

SfttéJ.

Hamburger Adolf
Pesten, uri-utcza 3-dik szám, Söja kávéháza átellenében.
£ J V Mustrák mindenfelé bérmentesen küldetnek, e megrendelések
utánvét mellett azonnal eszközöltetnek.

950 (2—10)

£. 1
£ i

1

üzletében,

A süketség gyógyítható!
Azon legfényesb eredményekre támaszkodva, melyeket gyógyszeremmel ezeddig
elérni szerencsém volt,— a leglelkiismeretesbben ajánlhatom azt: nagyothallás, fűljtiigás és fftlfolyás ellen. — Egy adag ára 5 ft.
ÜST" A megrendelő levelek ekép czimzendők:

B*"" Asztal- és ágyteritők. < p g
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Az őszi idényre alkalmas

KERTÉSZ ÉS EISERT PESTEN,
Dorottya-utcza 2-ik szám, a „Magyar király" czimü szállodával szemközt.

Fűtő-szerek.

Tüzfuvót, horgot és szén-lapátot tartalmazó készletek 1.50 - 3
frtig, valódi angolok 3.50—7.50. Kandalló-állványok fűtőkészlettel felszerelve 3.20, 3.60, 4 - 1 0 frt, szinte ilyenek kutyákat s egyéb alakokat ábrázoló festvényekkel 10—20 frtig. Kandalló-kerrtek öntött vasból és sárgarézből 2.70 —20 frtig.
Kályha elötalczák vasból és sárgarézből 1.75, 4.25 krig. Kö-,
szén- és coaks-kosarak, 1.80 — 7.50 krig. Fa-kosarak nádból
2—12 frtig, szinte ilyenek pléhből 6.50—15 frtig. Kályha- és
kandalló ernyők, különnemü kiállitásuak. Fnvók 70 krtól
4 frtig.

Legújabb gőz-fazekak raktára.
Ezen gözfazekak minden háztartásnak felette ajánlandóV, mivel kezelésük könnyű és veszélytelen, gyors főzésüknél fogva sok
idő, és a tüzelési költségeknek majdnem fele takarittatík meg
— az ezekben főtt hus és leves pedig hasonlithatlanul jobb,
tartalmasabb és izletesebb. Legjobb sikerrel használtathatnak
ezen fazekak burgonyák, borsók s egyéb ázalékok főzéséhez,
valamint husnemiiek változatos mód szerinti párolásához és
sütéséhez is.
5,
8,
11, 18 itezének valók.

c

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

Az 569-ik számú feladvány megfejtése
(J. W. Abbot-tól Londonban.)
Világos.
Sötét.
1. Fa6—fi
c6 -c5
2. Ba7—a5
cö-c4
8. f3—f4
Ke3—e4:
4. Ba5—eö matt.
Helyesen fejtették meg : Veszprémben:Fülöp József.
— Jáazkiséren: Galambos István és László — Zámolyon:
Parragh József. — Nagy-Szalontán: Kovács Albert. — A
pesti sakk-kör.
— (A pesti sakk-kórben) a tornák igen élénken
folynak. A győztes Tarába Károly lett, az első
dijat nyervén el (3 arany). A második torna is
vége felé jár, 5 arany első díjjal. Az első tornához
Madarassy László ur, a másodikhoz pedig Fahnrich ur adományozták a dijakat.

A honvédelmi minisztrium vezetői (három arczképpel).
— Hazámról. — Egy városi írnok szerelme (folyt.) -- Utazás az alföldön (képpel). — A „vörösek" Parisban (képpel).
— A lég hirnökei. — Kirándulás Rumeliába, II. (vége), I I I .
Porosz őrszem (képpel). — Egyveleg. — T a r h á z ; Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közlekedés. — Mi újság? — Nemzeti
szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. —
Heti naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. sz.)

Herren!

WF* Szép, ió és olcsó! ~ ^ §

következő czikkek dús választékát ajánliák

TARTALOM

hoss „

HIRDETÉSEK.

Vasárnap, nov. 20. „Czigány." Eredeti népszínmű
3 felv. Irta Szigligeti.
Hétfő, nov. 21. „Közönyt közönynyel." Vigjáték 3 felv.
IrtaMoreto; ford. Győri Vilmos.
Kedd, nov. 22. „Afrikai nő." Opera 5 felv. Zenéjét
szerz. Meyerbeer.
Szerda, nov. 23. „IV. Henrik király." Szomorujáték
5 felv. Irta Shakespeare; ford. Egressi.
1
Csütörtök, nov. 24. „Lalla Eoukh.' Opera 2 felv. Z enéjét szerz. Dávid F.

-ek.

I
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Thea-eszközök.

Saniovárok 3.50—4.50 krig, valódi oroszok 12—35 frtig.
Thca-iistök Berczelius-lámpákkal 1 0 - 2 0 frtig. Thea-Ü8tök
állványokon 2 10 csészének, fénymázolt pléhből, sárga és vörös rézből, 4 50—26 frtig. Thea-kamiák, brittania érozből
1—12 csészének 2.80 — 12 ftig. Thea-talczák fénymázolt pléhből minden nagyságúak 1—10 frtig, fából készültek 3.50—12
frtig. Thea-asztalkák 15 frt. Thea-szíirök. pakfong, alpacca
és chinai ezüstből 35 krtóí 3.50 krig. Thea-golyok. Tojásfözök, tojás-főző fövény-órák, gyors-forralók. thea-szelenczék, palaczkok és s z e k r é n y k é k stb.

Légvonat ellen mentő uamnt-liengerek,
az eddig ismert egyetlen előkészület, melynek segítségével ablakok és ajtóknál a légvonatot tökéletesen el lehet zárni. Egy
középnagyságú ablaknak elzárása körülbelől 50 krba kerül, s a
mellékelt utasítás szerint igen könnyen alkalmazható. A kengerek árai, ablakokra való fehérek 4 kr., barnák 5 kr., ajtókra
való fehérek 6 és 10 kr., barnák 7 és 11 kr. rőfje.

Kukoricza-morzsolók,

Louis Oelsner Berlin,

(Neue Schönhauser-Strasse Nr. 12.)

Titkos

betegségeket

még makacs és üdült bajokat is agy kórodában, mint magán gyakorlat folytán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkül,
hogy a beteg hivatásában vagy életmódjában gátoltatnék, gyökeresen,
biztosan és gyorsan gyógyit

Metí. úr. llelfer Vilmos

Pest, király-uteza 27. szám Medetz-házban, 1-ső emelet, délelőtt 7—9-ig, délután 1 —4 óráig.
Ü T Dijazoít levelekre azonnal
válaszoltatlk, s kivánatm a gyógyszerek is megkűldetnek.
931 (6—12)

Keresztelő készleiek,

vánkos, zsubbony és főkötő bármely
színnel bélelve 12ft.,15 ft., 20ft., 25 ft.
35 ftig.

Gyermek vászon lemíl

egy, ezen vetemény termellőinek igen ajánlatos kézi gépecske,
melynek segítségével egyes személy óránként mérő kukoriczát
minden áron
képes lemorzsolni. Darabja 60 kr.
darabja 6.75, 8.—, 10.50, 12 frt.
Tőrscfi
F.-nél
csesz
Ruha és bútor sepröcskék 55 kr., 60 kr.
4 6 8
10 feltétén
AIIKOI legging, lábtyük a (Camaschen)
Pesten, váczi-utcza 19-dik szám.
65 kr., legjobb nád butor-porlók 50
igen czélszerü, Angolhonban átalános ft. 3.60, 4.30, 5, 6, 7,~8.2ö, 9.50,
kr., czérnával befontak 1 frt.
Összes árjegyzék bérmentve.
használatban levő neme, lovaglók, vadá- IVon pilis ultra kávéfözö-ffépek, csak Legjobb Alpacca gyertyatartók, önszok, gazdáknak, sőt nedves idő alkalspiritussal használhatók, mint kitűnőek
tött természetes fehérségü érczből, raemávala városban is ajánlandók. AmeriHeckenast Gnsztáv könyvkiadó-hivataláátalánosan elismertek.
Ivek a tisztítás által csak szebbülnek.
csésze
kai bőrvászonból párja 4 frt, fényes
ban Pesten (egyetem-uteza 4. sz. a.), megjefeketének.
1
2
3
^
J
L
"
7
8
9
10"
orosz bagaria bőrből párja frt 6.50 7.50.
lentek és minden hiteles könyvkereskedésben
frt 2.25,
3.40, 3.80, 4.40 párja.
kaphatók:
Angol, mindennemű lábbelibe rakható
dugasz talpak, biztosan védik meg a! Franczia kávéőrié-gépek tetszés szerint Vajtányérok üveg-fedővel 1 frt6O,2.-~,
igazithatók,
elegáns
szegletes
alakúak
lábat nedvesség és meghűlés elől. Párja |
2 50, 4.50.
4
s z á m
!
l
2
3
45, 60 kr.
S» jt-tány érők, márvány lemezekkel, üvegHoaismertetA folyóirat.
Ancol utíi/.o plairiok 9—20 frtig.
ft. 1.25
1.70, 2.15, 2.50.
fedővel 3, 4, 5 frt.
Rugany fVli/.ipök párja 85 kr., 1.40 kr. Amerikai modornak, a falon erősittet- Angol kés-fenök és dugó-huzok.
Szerkeszti N a g y MiklÓS. Negyedrét.
Rngany esó-öltönyök és köpenyek
nek meg s igen gyorsan s könnyen őröl- CzukorváKÓ gépek, deszkácskán 2 frt
I. kötet 392 lap fűzve . . . 4 ft.
10.75—23 frtig.
nek darabja frt. 4.50
75 kr.
II.
R u s a n y légpárnák frt 3.50, 5.50.
384
Golyó alakú kávépörkölök, borszesz- Pezsgőt fagyasztó gépek 15 frt. Czu-jj
Riigany á g y t a k a r ó k gyermekek és bekor-szelenczék, kenyérkosarak, kávé és •:
szel használhatók
tegek számára 45 krtól 5 frtig.
Hetedik kiadás
pohár-tálezák,eczet- és olajtartók, asztali \
'/s
'/«
Ti fontnak
Rugany allövet fecskendők s egyéb
kés-kosarak, abrosztakarók, palaczk-|
(magyar nyelven negyedik).
ft. 2.80,
3.60,
4.50.
chirurgikus szerek.
dugók, gyermekszoptató üvegek, _réz]
Esernyők pamutszövetből frt 1.50, 1.75,Habverő-Képek üveg-medenczével, kitörő-mozsárak, vasalók, kolmizók, éjjeli íj
alpacca 3.25,4.—, tafota 5.60, 7.50, grossebbek frt 1.80, nagyobbak 2 frt.
lámpák, asztali csengetyük s a háztartás- j
denaples 6.50, 10.50, 12.—, bordásak
90 kr.
naksok egyéb czikkeit dús választékban. |
10.50—15 ftig.
Kis vajkészitö-gépek, a thea-asztalnál
Gazdasági lámpások, olaj-lámpákkal,
A lakszobák földiszitéséhez:
használhatók, dbja frt 4.20.
tűz és törések ellen mentesek, kicsinyek Metélt tészta-vágógépek, igen jó szer- Virágasztalok 6—32 ftig, papiroskosarak,
Értekezések a nemzés és nemi befrt 1.90, középszerűek 2.65, nagyok 3.40.
madárkalitkák asztalkákon és függeszkezetűek frt 9.50.
tegségekről, az utóbbiak óv- és gyógy,
Angol kézilámpások különféle czélszerü Amerikai hnskalapácsok és esonihateni valók, ágas gyertyatartók, függő vimódjaival.
954 (3—12)
nemekben 90 kr.. frt 1.60, 2.20, 6 frt.
rágkosarak, látogatójegy-tálczák, utánsitók dbja frt 1.20.
Függelékkel
a
bujakóri
ragályzásről
Angol sardinia-szelencze-nyitók da- Asztali kések és villák, valódi angolok,
zott márványoszlopok, szobrok, mellés Dr. t t o d é t , lyoni orvos
szobrok, angora lábszőnyegek, lábtörüjó styriak, csont-szaru, pakfong éschinarabia 50 kr.
lók tengerifú, rugan és cocosból. eserAngol, szénnel használható vasalók,
ezüst nyelekkel dús választékban.
ragftlyelleni legbiztosb óvnyöállványok öntött vasból stb.
Angol késtitztitó deszkácskák, igen
4" frt.
szeréről,
czélszerüek, darabja 50 kr., 1 szelencze
Rechand a fiaiiimo forcéc, kitűnő franMulattató
társasjátékok:
a
fér6
és
nói
ivarszerek
boneatani ábríival.
tisztitópor hozzá 60 kr.
czia melegitő szeszlámpa, tetsző nagyDam-, malom- és sakk-táblák, sakkalakok,
Ara:
1
ujforint.
ságú edények számára, kisebbek frt 2.75, Szarvasborök ezüstnemüek tisztításához,
dominójátékok, tartli-deszkácskák, játablakok mosásához, igen előnyösek, dbja
Postán megküldve 10 krral több ;
középszereük 3 frt, nagyok 3 frt 50 kr.
szó-kártyák, játékjegyek, kártyaprések,
80
kr,
90
kr.,
frt
1.—,
1.25,
1
frt
50
kr.
utánvétellel 4 0 krral több.
Aczél dló-tftrök 60, 90 kr., frt 2.40.
roulette,
tombola,
lutri,
versenyfutó
s
Megrendelhető szerzőtől következő
Excellens kávefózö-gépek,
ezekkel Kitűnő tisztitó-porok 5,6, 10 kr.
egyéb társasjátékok.
czim alatt:
1 0 - 1 5 perez alatt tűzhelyen v. spiritus- Amerikai patent nád-seprOk szőnyegek Szinházi látcsövek 4.50—36 ftig.
sal kitűnő kávét készíthetni.
' e ' s s z o b á l " ^ m á r & ^ Í ' P ! ' V ö / ö í t e t n e k a megrendelt tárgyra szánt árnak körülbelőli
Dr. Biber V. P.
írásbeli megbízásoknál, melyek gyorsan s kellő figyelemmel eszközöltetnek, a megrendelt
gy
g g 6 ( } j _ 4 )
Pesten, József-utcza 66-ik számú
. e g h a t á r o z á s a t j ^ ^
saját házában.

Magyarország képekben

A n^nii élet

titkai s veszélyei,

l:

mn

Tizenhetedik évfolyam.

49-ik szám.
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Minden könyvárus és könyvkötőnél

kapható az 1871-dik évre szóló
átalánosan kedvelt dústartalmu

NAPTÁRAK
úgymint:

Lidércz-naptár. j Balpárti népnaptár.

Rémtörténetek, kalandok, bűnesetek, lélekjelenéeek
Sok képpel. Ára 60 kr„

stb. gyűjteménye.; Balpárti polgártársai számára. t)U

Szerkeszti Vasgyúró Tamás. - Ára

Krsi/jczíii*.

NEVESSÜNK! Scorpió naptár
Uj hninori8ztikiis naptár.

Számos torz-képpel. — Ára 80 kr.

Számos fametszetekkel, szines borítékban. — Ara 40 kr.

István bácsi naptára. nagy képes naptár.
Protestáns képes-naptár.
Mao var családi naptár.
Falud gazda naptára.
Nemzeti

Szerkeszti Majir István. — Ára 50 kr.

Szépirodalmi és ismeretterjesztő tartalommal, terjedelmes és pontos tiszti
névtárral, számos képpel. — Szerkeszti Áldor Imre. — Ára 1 ft.

Szerkesztette Ballagi .Mór, tanár. Ára 50 kr.

Ára 60 kr.

dltmx tlíuftrtrter

A földmivelés, kertipar és gazdaság évi közlönye, földbirtokosok, kertészgazdák, lelkészek, iskolatanitók és gazdatiszteknek ajánlva.
Szerkeszti D r. F a r k a s Ili h á l j , földbirtokos. — Ára 80 kr.

KOSSUTH NAPTAR.
Szerkeszti Honfi Tihamér. — Ára 40 krajezúr.

Honvéd naptár.

für llngarn

un&

SJJít otclcn #olsfd)mtten unt> colort'rtem Umfcfclag. —

fr.

Határidő-naptár,

A magyar nép számára. — Szerkeszti Áldor Imre. — Ára 60 krajezár. hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők, orvosok, gazdatisztek számára. Kötve
1 forint 20 krajezár.

E!sö magyar

katonai naptár. Hagy. nők házi naptára.

Magában foglalja a honvéd-törzstisztok arczképcsarnokát és az uj honvédtisztikar névsorát. Szerkeszti Bethlen Olivér,a ,,Honvél" lnp szerkesztője.
Ara 60 kr.

Szerkeszti Beniczky Irma. — Ára 60 kr.

Papramorgó

Népzászló-naptár. barátfülek naptára.
A magyar nép számára. Sok sikerült képpel szines borítékban.
Szerkeszti Áldor Imre. — Ára 40 kr.

Kiadó

Számos torz-képpel. — Ara 50 krajczár.

Heckenast Gusztáv.
Pest, egyetem-utcza 4-ik szám.

Kiadó-tulajdonos Herkfiiast (iijszfíiv. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870

(egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Pest, deczember 4-én

1870.

Előfizetési föltételek : a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ff,
Csupán Vasárnapi UJság: Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. .M) kr.
g
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszor- vagy
tSbbszöri igtstasnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bernben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenatein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. —
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Balogh

Péter.

(1792-1870.)

Mult számunkban csak röviden közölMindig a papi hivatalra volt kedve s arra
Szathmármegye Nábrád helységében
hettük már az épen lapunk bezártakor vett 1792. febr. 12-én született, s ugyanott is- készült egész iskolai pályáján. De látva,
megdöbbentő gyászhirt, hogy Balogh Péter, merkedett meg a tudományok első elemei- mily keserű harezokat kell (azon időben s
debreczeni lelkész és a tiszántúli helv. hit- vel: a betűkkel. A falusi iskolákban akkor kivált Tiszántúl) a papoknak a világi urakvallású egyház kerület superintendense, no- alig tanítottak egyebet, (sok helytt még ma kal vivniok, elidegenült a papi pályától s a
vember 23-án, élete 79-ik évében meghalt. sem sokkal többet!) mint a betűket. De a jogi és politikai pályát megkísértendő, háMegdöbbentőnek mondjuk e gyászhirt, kis Péternek ez nem volt elég tudásszomja rom évi rektorkodás után Pestre jött s kibár megaggott s az emberi élet kiszabott kielégítésére; s atyja, kéréseinek engedve, rályi táblai jegyzőnek esküdt fel.
véghatáraig elért, s nem pályája közepén, őt a debreczeni anyaiskolába vitte. A század,
De „nehéz neked az ösztön ellen rugómunkássága erőteljében álló férfiút ragadott mely azóta szintén megvénhedett, még csak doznod" hallá keblében nemsokára, mint
el benne a halál. De nem megdöbbentö-e a négy éves volt, mikor a tizenkét éves Balogh Pál
apostol egykor a damaskusi utón, a
százados cser kidőlte, habár kemény kérge Péter debreczeni kollégyistának felcsapott. krisztusi szót. A prókátorságba sehogy se
alatt a kor és villámok kortudott bele izeliteni s visszahadtságát rejté is? S Balogh
tért szive első választásához:
Péter egy erős, viharokat láa papi pályához.Külföldi egyetott cser volt, melynek kidöltemekre szándékozván, Bécsbe
tétől visszadöng a magány s
ment, de útlevelet tovább nem
hosszantartó bugás kél a rennyerhetvén, az ottani protesgeteg erdő sűrűjében. A matáns theologiai akadémián tölgyar protestáns egyház legjetött egy évet.
lesbjei egyikét gyászolja benne,
Lelkészi pályáját Nagys neve — kivált az 1859-diki
Szalontán kezdte meg, hova
pátens s a miatt folyt küzdel1822-ben először csak ideiglemek korszakából, nemcsak egynes lelkészül rendeltetvén, a
háza, hanem az egész haza előtt
gyülekezet szeretetét annyira
méltán lett tiszteletessé. Méltó,
megnyerte, hogy az, állandóul
hogy halála hirét is nemcsak
óhajtván öt bírni, rendes papegyháza, hanem az egész nemjává választotta. A buzgó fiatal
zet fájdalmas tudomásul vegye;
lelkész érczes hangja, férfias
az 1859—60-ki protestáns egyelőadása, beszédeinek belbecse,
ház-alkotmányi küzdelem egész
a közéletben komolysággal pánemzetünk alkotmány-küzdelrosult vidám kedélyessége, a
mének első éspedig diadalmas
közszeretet és becsülés azon
elö-csatározása volt, s Balogh
fokára emelték őt, melyen haPéter akkor az első sorban küzzánkban, kivált a protestáns
dött, a jók legjobbja között. Ö
egyházban, önválasztotta papmegállotta a helyet, melyre a
jait a buzgó nép tartani szokta,
gondviselés állította, bár az a
ha azok ezt kivívni s megtarhely igen veszélyes positio volt
tani tudják. Nemsokára azonabban az időben; de az ő szive
ban
szélesebb körben is isaz igazság és meggyőződés
meretes és tisztelt lön Balogh
harczában félelmet nem ismert.
Péter neve. Tiz évi lelkészi
A „Vasárnapi Újság" már
hivataloskodásaután, 1832-ben
1860. augusztus 26-ki (3/5.)
a nagy-szalontai egyházmegye
BALOGH PÉTER.
számában közölte volt Balogh
őt választotta esperesévé s e
Péter arczképét és életrajzát.
hivatalt huszonhárom évig viAkkori arczképe helyett most ujabbat és ta- Kitűnő tanuló volt mindig; tiz éven át foly- selte, vezetvén egyházmegyéje ügyeit s belálóbbat adhatunk. De életrajza akkori adatai- vást az első eminensek közt volt; s elvégez- folyván az egyházkerület minden tanácskohoz alig tehetünk valamit. Pályája tetőpont- vén a bölcsészeti, jogi és theologiai tanfolya- zásaiba és határzataiba.
ján állott már akkor s élete főeseménye, mokat, két évig iskolai osztály tanítóságot
1855-ben Szoboszlai Pap István haláláfőharcza bevégzödött vala. Azért csak rövi- viselt s 1818-ban karczagi rektorságra ment, val megürült a tiszántúli superintendensi
den ismételhetjük itt élete főbb mozzanatait. akademika-promoczióra.
hivatal. A protestáns egyház joggyakorlata

