Tizenhetedik évfolyam.

49-ik szám.
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Minden könyvárus és könyvkötőnél

kapható az 1871-dik évre szoló
átalánosan kedvelt dústartalmu

NAPTÁRAK
ugymint:

Lidércz-naptár. j Balpárti népnaptár.

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

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

Szerkeszti Vasgyuró 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 .Hajer 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.

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 krajczár.

Honvéd naptár.

Ofeuer tlíuftrtrter

für llngarn

un&

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

fr.

Határidő-naptár,

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

Elsö magyar

katonai naptár. Magy. nök 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. barátfulek naptára.
A magyar nép számára. Sok sikerült képpel szines borítékban.
Szerkeszti Áldor Imre. — Ára 40 kr.

Kiadó

Számos torz-képpel. — Ára 50 krajczár.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. - Nyomatott saját nyomdájában
Pesten 1870 (egyetem-uteza
4-dik szám alatt).
Pest, egyetem-uteza
4-ik szám.

Pest, deczember 4-én

1870.

Elöfizetési föltételek : a Vasárnapi Ujság 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 2ft.SO kr.
g
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszor- vagy
tSbbszöri igtstásnál 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,
megdöbbentö gyászhirt, hogy Balogh Péter, merkedett meg a tudományok első elemei- mily keserü harczokat kell (azon időben s
debreczeni lelkész és a tiszántuli helv. hit- vel: a betükkel. A falusi iskolákban akkor kivált Tiszántúl) a papoknak a világi urakvallásu 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 betüket. 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 kielégitésére; 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 férfiut 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 uton, 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 utlevelet tovább nem
hosszantartó búgás 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 birni, 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 elsö 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 állitotta, bár az a
ha azok ezt kivivni 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 lőn Balogh
harczában félelmet nem ismert.
Péter neve. Tiz évi lelkészi
A „Vasárnapi Ujság" 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- Kitünö 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 osztálytanitóságot
1855-ben Szoboszlai Pap István haláláfőharcza bevégzödött vala. Azért csak rövi- viselt s 1818-ban karczagi rektorságra ment, val megürült a tiszántuli superintendensi
den ismételhetjük itt élete főbb mozzanatait. akademika-promoczióra.
hivatal. A protestáns egyház joggyakorlata
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akkor fel volt függesztve a tényleges hata- S hol e siker?! Sok százszor és meg azázazor
lom által, s megszorítva a többi közt a rész- Födi verejték izzadt homlokod ;
ben is, hogy superintendenseket választania Mindig a legvégső koczkádra játszol
S remegve állsz, ha nem dobsz-é vakot?
meg nem engedtetett. Szoboszlai helye tehát Ezren mozognak egyetlen szavadra
nem töltethetek be rendesen; de az egyház És millióknak sorsa függ e szón —
régi gyakorlata szerint, helyettes superin- De megköszönhet'd, ha a másik napra
teudensi minőségben a kerület legrégibb Nem hagytad őket éhen, szomjazón!
esperesének kellett vinni a teendőket.
nézed: merre jár a szellő
Ez Balogh Péter volt, a igy ö lett a SAggódva
mily szóról ért a zajgó sokaság, —
tiszántuli kerület helyettes superintendense. S a tetszetős percz hogyha végre eljő,
Ez időtől kezdve a szalontai lelkészi és es- Hangzón adod szájába — önszavát;
peresi hivatal teendőihez a superintendens! És boldogit az olcsó taps jutalma, *
terhek is járulván, gondjai felettébb meg- Melyet szolgáid serge sokszoroz —
sulyosodtak. De vállai is erősek voltak hozzá. Rongy koldusok ! kik egyik a mást falva
Jutnak rongy asztalod morzsáihoz . . .
S hogy nemcsak vállai, hanem melle és
szive is, nemsokára bő alkalma nyilt tanusi- Hazug nagyságod s hited is hazug csak,
tani. Bekövetkezett a pátens ideje. A refor- És boldogságod fényes ámitás;
mátus superintendentiák közt a debreczeni A pillanattal kötött bölcs alkudnak
vitte az ellentállásban a vezérszerepet; s ott, Sikero is hazugság — semmi más!
hivatalánál fogva,Balogh Péter állott legelöl. Tűzhelyedért föláldozod nyugalmad,
S tűzhelyedet ismétlen a közért;
Visszanyervén a protestáns egyház a Adót fizotsz éjjelnek és nappalnak —
maga jogos állását, megválaszthatta super
S mindezt valóért, vagy egy — fantomért??
intendenseit is. A tiszántuli, természetesen,
a maga erős bajnokát Balogh Pétert emelte — — Oh jőj lakomba, jőj szegény lakomba!
Hol kisszerű és csöndes munka foly;
a superintendensi székbe, megjutalmazván De, ha távol kerül a hir s a pompa:
őt bátorságaért és hüségeért a legnagyobb Átok sem érhet senki ajkiról!
kitüntetéssel, mely protestáns papnak ré- S hol könnyü terhe békés napjaimnak
szébe juthat. A debreczeni egyház pedig Még könnyebbé lesz egy hiv kebelen,
nem tűrhetvén, hogy ne az ö kebelében és S az édes ábránd karjaiba ringat
lelkészei közül legyen a superintendens: a El-elbukó, gyügyögő gyermekem!!
Szász Béla.
Szoboszhii halála óta ürességben hagyott
elsö papi állomására meghívta a megválasztott superintendenst.
Egy városi irnok szerelme.
Balogh Péter azóta debreczeni papi la(Novella beszély-alakban.)
kában s superintendensi hivatala gondjai
PÁKH ALBERT-től.
közt, köztisztelet- és szeretetnek örülve, j
munkás csöndben élte napjait, nem ismerve
(.Folytatás.)
más pihenést a kötelesség óráiból, mint ha
Második fejezet.
egyetlen fiától származott kisded unokái térOh vannak dolgok, melyek . . . . !
deire csimpajkózva, mint repkényágak a vén
Irinyi József.
fatörzsre, vidámságukkal szétverték kissé { Ebben a nyájas olvasd észreveendi, miképen jelen kesergő
história hasonlit némileg a b. e „Debreczeni ripők" czimü
gondjait.
melyben 10 évig kegyetlenül üldözé a sors és az
Most már pihen; a nemesen kiállott drámához,
emberek Egressy Gábort (nem emlékszünk már miféle árnyéharcz s a jól végzett munka után. Áldás ki- kot képviselt tulajdonképen a müvész a holtak azon országában^ a darab végén kisül, hogy e rémitő üldözésnek oka
sérj« emlékezetét!
—á—r—
az volt, mertFáncsy a szinfalak megett roszul találta egy idő-

Egy fővárosi barátomhoz.
,.Mert, mig ember marad az ember,
Megverve a — áldva érzelemmel,
IS mig eget kérve, porba hull —
E dal. bár százszor ujrazöngve,
— Mint az iíiaz-kagylónak gyöngye
A sziv beljéböl forrva: új. . ."

il

Szegény koldus tel Hát még ez is élet?
Nagyságos rongyba öltözött rabok!
Kikhez ha olykor egy sugárka téved:
Csak üvegen át, s megtörve ragyog . . .
Szobáitok lágy szőnyeggel befödve,
Mert padlótok oly síkos, oly kemény;
S fületök csengne, lelketök remegne
A bátor léptek fölhangzó neszén . . .
Bezárt ajtódat őrzi fényes szolga,
Mint a pecsét a titkos levelet;
De rz a titkot még föloldja s toldja,
S kenyered mellett rágja nevedet . . .
Mert látva otthon, házi pongyoládban
S fényes diszöltönyöd ő adva rád:
Látja sebed, s jól tudja mi hibád van,
Ha festett tán az arcz s toldott a láb . . .
S belül az ajtón, hol íalán remélnéd
Hogy gögicsélő szó a hő csók fogad:
Aggódva nézed kicsid vánnyadt képét
S a szemrehányó pillantásokat.
Mert az időt, mit nagy munkában töltél,
S mely boldogit, mert hírben fölemel:
— Tagadd bár, de a vád szivedbon fólkél —
KiCíidtől s hitvesedtől loptad el!
-A nagy munkában — oh gúnyos nevetség!
Nagynak hivod, hogy ámítsd önmagad,
S íuzelg, hogy minden lépted aggva lessék,
S szemöldöd ha ijeszt s szód elragad, —
Pedig gyümölcsét tettidnok ha nézed,
S az áldást, mely kél munkádnak nyomán:
Pirosló bár, de magvában enyészet,
Föllianszó bár, de csak siker után!

ben rakni lábait," elbukott s megsértő orrát, a melynek
kifutott vérét azután Egressy által Fáncsyn elkövetett gyilkosság nyomainak tekintették a rövidlátók, pedig az egész
bajnak nem Egressy,se-m Fáncsy,haneni Szerdahelyi volt az
oka. A kanczellista lelki állapotja s szelid gyötrelmei szerelmes korában.

A fentebbi fejezetben elmondottak óta
Magyarország éghajlatával tökéletesen megegyező három hét mult le, s szeptember vége
felé járt az idö. Nemcsak a széna, hanem a
sarju is mindenütt betakarittatott; a gabona
kinyomtattatott s kicsépeltetett; a fecskék
és "gólyák, azon egyetlen utazók, kik nem
irnak utazási rajzokat, elkezdek bundáikat
kielégítőknek nem találni; az erdő-és kertekben lassu halál emésztett és itt-ott sárga
levél zörgött. Pest utczáin már melegebb- s
hosszabbra szabott öltönyök is sétálnak; s itt
is, ott is nagy tüzifa-halmazokat lehetett a
házak elött látni, melyeket az utcza közepén
fűrészeltek a szegény kalibák lakói, kik a
fahasábokat a mellettök elhaladó, palotákban
lakozóknak elöször lábikráikhoz vagdalák,
hogy onnan visszapattanva, a pinczelyukakba
hulljanak; a szüret ideje beállott.
A társasági körök, a színházak megnépesültenek, a fővárosnak falun s a zöldben
elszórva élt népe szobába szorult, a meleg
által netalán egymástól eltávolodott szivek
a közelgő hideg által ismét egymáshoz közeledének, a szétvált ezernyi apró életgondok
ismét összelapultak s összeforrt erövel működének, egészen a természettan szabályai
szerint, mely azt tanitja, hogy a testek részecskéi Meleg által eltávolodnak egymástól,
hideg által pedig összébb huzódnak. És az az
örök öszhangzás a természetben ! A külvilág
hidegét pótolja a felolvadt sziv s a — befütött kályha melege.

Azonban, ugy látszik, mintha feledném,
miről és kiről kell szólanom, s hogy nem
természet, hanem sziv rajzot irok. S ezennel
rendre Utasi?om magainat.
Elektorunknak, a szerelmes írnoknak —
mint mondók — az volt szerencsétlen szokása, hogy rendkivül hamar szeretett a szép
leányokba, különösen, ha azokat némi regényes távolságban látta magától, s történt
legyen ez bármily hölgy irányában, bárhol
és bármiképen, ő azonnal házassági tervekkel gyötrötte szegény fejét. Szive olyan volt,
mint a kénetlen gyufa, mely a legcsekélyebb
dörzsölésre azonnal lángra lobbant, s annyi'
esze ilyenkor nem volt, hogy e lángot, mely
keble oltárán lobogott, önmaga oltotta volna
el, még mielőtt megtudandotta, hogy nem
mozdul feléje semmiféle Vesta-szüz, ki azt
gyúlékony fidibus és tartós tüzü hasábokkal
örök életben tartsa. Ö a lángot rendesen
égni hagyta, mig az vagy magától aludt el,
vagy a körülmények által fojtatott meg, a
mire sohasem kellett több egy hónapnál.
Azonban az ily hónapban csordultig tele volt
ábrándokkal, vágyakkal, mik — mint kiki
képzelheti — mindig a legmerészebbek s
legtulcsapongóbbak valának.
És nem volt a világnak komorabb, ingerlékenyebb, szerencsésebb és szerencsétlenebb embere, mint Hektor, midőn szerelmes vala. Hogy is ne? Verseket irni nem
tudott: ezt nemcsak mi mondjuk, ezt maga
is átlátta nagy nehezen. Pedig elmondták
neki mások, elképzelé magának ö is, mily
kimondhatatlan kéj lehetne az a szivre való
nézvést, ha „lágy sóhajait, szende vágyait,
kriptaszagu komor resignatióját" versekbe
birta volna önteni! Lelke ilyenkor puszta,
elhagyott vár volt, s a szerelem annak düledező omladékain huhogó bagoly, mely különösen s rendesen az esti és éjjeli sötétben
rémitő siránkozással kuvikolt.
A nappalok csak megjárták, de az éjszakák szörnyűek valának Hektor körül. Nappal kenyérkereseti foglalkozásainak élt, s
itt csak az volt hibája, hogy gyakran nagyszerü kanczelláriai bakokat lőtt. Igy p. o. utlevelet irván egy utas számára, a személyleirási rovatokat ugy összezavarta egy izben,
hogy azon útlevél tulajdonosa ily tételekt-t
volt kénytelen olvasni, mint: orra: református, vallása: rendes, életmódja: nötelen, termete: gesztenye szin, haja: kék, stb. S az ily
baklövések miatt ö aztán illendöképen meg
is dorgáltatott. Ez nappal történt.
De midőn elvégzé napi szakmáját, taidön
besompolygott szobájába a szürke est, akkor
az ö lelkének mindenik moczczanáaa Idát
dudolt. És az ő dudolásai nem valának czél
és irány nélküli hiu álomképek. Ö nem tudta
ugyan, kicsoda és micsoda az ö Idája, s megelégedett azzal, hogy naponként elsétál egyszer ablaka alatt, a nélkül, hogy megpillanthatta volna; azonban ö mindamellett mélyen
szerété Idáját, és pedig Hektor ur, ki néha
napján desperátusan szeretett volna megházasodni, nemcsak azért szeretett, hogy szeressen, hanem mert tudá, hogy Idája (már
mint az ö Idája) szép is; remeié, hogy gazdag is; hive, hogy müvelt is. S mindezeknél
fogva képzelé ő, az esti órákban szerény
pamlagára dűlve, s szabad legyen képzelödését minden teketória nélkül elárulnom,
hogy az isten nem messzire teremthette azon
boldog órát, mely őt Idájával örökre cgyesitendi.
És az ö lelke szárnyas állattá vált azon
gondolatra, hogy ő nem sokára kopott butoru szük szobája helyett kényelmes bútorzatu nagyobbszerü szállást fog bérelhetni, s
a helyett, hogy, mint eddig, minden isten
adta ebédkor a pesti drága vendéglök étlapjainak tömkelegében syllabizálna, ezentul az

ételkeresési nyomoruságos zavartól meg tótemberszerü derekat, egy pár lábszárt, mély elkeseredéssel pamlagáról fölemellesz mentve, s számára naponként hitves melyeknek talpaiktól fel egész a térdkalácsig kedve, Hektor — Gábor! mivel érdemlettem
társi szeretet fog találni s találtatni, anél- számitott része a pamlag alsó részén levö hogy egy idö óta minden legszebb szándékül, hogy valaha válogatni lenne kénytelen támaszáról lógott le, mint két nyélbe csi- kaimat akaratosan meghiúsítod ?"
— nagy lelki megnyugvására. Es a legbol- nált kasza, a pamlag felső vége felöli, szög„Mitbeszélsz, Hektikám?" — vágott közbe
dogabb embere a világnak bukott poéta volt letes fába végződő tíímaszán pedig tarkója> az ártatlan Gábor. De „Toldi nem hall már,
hozzá képest, ha meggondolá, hogy nem so- nyugodott, s a tarkóval összefüggésben levő harczok gondolatja mert fejében jár."
kára az irnokságtól is „saját kérelmére" ke- nyakról a boldog fej lógott le, mint indájáról
„Nem, Gábor, ezt nem érdemletf em tőled
gyes elmozdittatást fog nyerni , s hogy az uri tök. Azonkivül az egész alaknak alap- — folytatá a boldog-boldogtalan irnok
mindaddig, mig senatorrá lehetend s a maga ját a hát tévé, melyre fektetve a gyönyör- keble ingerültségével — én neked nem
érdekeit a városéval ugyanazonositania fog szomjas kebel dobogott. Mindezt azonban — sokára egy roppantul életbe vágó titkot
sikerülnie, vagy épen semmit sem ttend, mint mondám — Gábor a sötétség miatt fedeztem volna fel, s én nagyon sajnálom,
vgy pedig az általa mindeddig melőzött nem láthatá, kivevén csupán a két fehérlő életemet adnám oda, ha meg nem történt
irodalomnak (magyar vagy német — mind- ingujját, melyek egyikének tenyere Hektor volna, de a történtet az Isten sem teheti
egy) esendik neki, mire nézve nem épen ha- mellényének szivét takaró tájékán terpesz- meg nem történtté, s ha te engem ilyen
szonvehetetlen eszmesugót és születendő kedett öt felé, másika pedig a pamlag szoba embernek tartasz: — — váljunk örökre!"
müveinek (alkalmasint freskoképeinek) józan felőli elkeritetlen oldalán a szoba deszkáira S ezzel kinyujtá karját Gábor sötét alakja
korrektorát vélt imádott Idájában feltalál- futott le.
felé az asztalon keresztül, mialatt egy könyhatni. Szándékai tiszták valának és nemesek,
Hektor még mindig idézte Schiller ver- csepp pottyant le könytárából asztalán eltehabár kissé prózaiak, de hiszen ö, mint mon- seit, a belépett Gábort észre sem véve; de ez rült csekély könyvtárára. „Oh nézd, mivé
dám, nem irt verseket.
csakhamar utat tört bámulatának a sötét- levék általad! — Gábriel — — ! Isten veled
ségbe
ily szavakkal:
örökre!' — És Hektor ingerült lelki állaS mindezek után találkozik-e még va„Mit
csinálsz,
Hektor?
—
Bizony
észre
potján
senki nem csodálkozhatik.
laki, ki el ne higyje, ha mondom, hogy HekGábor e véletlen hangon rendkivül megtor három hét alatt nem aludt annyit, mint sem veszed az embert."
„Én — izé, csak ugy — olvasgatok." — hökkent, s minden kedvét elhordta a gólya.
egy füles bagoly? Ez idő alatt szobájából is
„Igy még soha életemben nem láttam,"
alig ment bi, csak nehány perczre is, a ren- s ezzel rögtön ülő helyzetbe rohant a hosz— kiáltá fel magában; azután észrevéve, hogy
des hivatalórákon kivül. A német szinház- szan elnyúlt s felriasztott Hektor.
„Ebben az egyiptomi sötétségben?" ta- e dolog őt kissé sérteni kezdi s ugyanazért,
ban alig volt 2—3-szor, a nemzetiben pvdig
máskodék
Gábor.
elhatározott kebellel barátja félé fordult s
egyszer sem, a hova bizonyos, nem ugyan
„Azaz:
hogy
—
nem
is
azt
akartam
tuigy
szóla hozzá: „Egyébiránt komolyan
nemzeti, de annál fontosabb városi okok
lajdonképen
mondani
—
hanem
hogy
hát
—
mondod
azt, Hoktor?"
miatt, különben is csak felette ritkán —
nevetni
fogsz,
hehehe
—
szokásom
néha-néha,
Hektor
lesüté fejét a sötétben; kezeit
legfölebb, ha ingyen jegyre tett szert —
de
ne
nevess,Gábor."
S
elkezdenek
mindketleejté, a meddig csak ejtheté, s nemcsak
szokott elmenni, Nem azért nem ment pedig
ö ide, mintha nem tudta volna, a mit a Fóti ten egymás szeme közé szélesre rántott mo- hogy habozott feleletével, hanem egészen oly
dal tót fordítója mond, hogy t. i.: „Kazsdi solyokat villámlani. „Oh, ismét ez a szeren- némán viselé magát, mint hal a habokban.
,,E szerint ugy látszik, el kell távoznom
cslovek nyeh je cdovek, a magyar", hanem csétlen Gábrielt" - tévé aztán hozzá gondomert: Accessorium sequitursuumprincipale latában Hektor, s a világ valamennyi intri- uraságodtól?" — folytatá érzéstől elfojtott
hangon Gábor.
— igy szokott vala Krajczer Hektor elméncz- gánsára átkot mormolt foga között.
kediii — s az én princzipálisaim a városiba
Hektort az „Uraságod" megindítani lát„Ugyan ne tarts bolonddá, Hektikám —
járnak, tehát stb., s meg kell vallani, hogy szóla Gábor, megunván végre a sikertelen, szott, mert egy lábával kilépett állásából
Hektornak ezen elménczsége, ha nem volt is néma vigyorgást — jol hallottam, midőn az Gábor felé, egyik kezét is fölemelé térdéről,
üoz-féle, de mindenesetre boczi witz volt. imént beléptem ajtódon, hogy deklamáltál. szemei is alkalmasint megmozdulának, mit
Még csak kávéházban sem járt ez idő alatt, s Halld inkább, miért jövék hozzád."
azonban a sötétben nem lehete észrevenni,
egy a /corona-kávéház egyik asztalánál ren„Mi kell hát no? beszélj!" ragadá meg a I ajkain pedig^ az igen és nem szócskák egydesen politizáló s a írakkok legujabb szabá- szót Hektor, örülvén, hogy oly könnyü szeri- mást kergetek.
sáról, a hajviselet legujabb divatáról nemes vel menekedett meg a faggatástól. Azután
„ o , Isten önnel,, uram! Az ingyen„Ugy
tüzzel elméiké Jő klubb nagy lelki szájtátás- gyufa után nyult, s miután egynéhányat hi- jegyre kapok embert akármennyit." És Gásal bámulá Hektor kimaradását, mely bá- jába dörzsölt volna el a szoba kénkő-foltos bor ajtóhoz kapott.
mulatot ök testi szájaik fvitatása által is falán, végtére csizmája talpához dörgölt
Azonban szavainak záradéka megtevé
szerettek volna ugyan gyakrabban kifejezni, egyet, mely lobot vetett, s melynek segitsé- hatását. Hektor föleszmélt, s átlátta hirteazonban az utóbbit rendesen a kávéházi gével csakhamar meggyűlt a gyertya is, lenkedését. Egy lépéssel távozni akaró bagarcon török pipáinak csibukja töltötte meg kellemetlenül serczegve, mi nyilvános jelét j rátjának nyakában volt, s megragadván
feltáthatatlanul.
adá annak, hogy az a mult éjjel — s talán | gallérját, keblére voná azt, és engesztelö álAz első fejezetben emlitett jó barátja, a minden egyes elalváskor — örömkönyükkel I dozatul felcsattant egy kedélyes csók Gábor
tömör tekintetü Gábor irnok, ki sehogy"sem ! áztatott, koppantó-helyettes ujjakkal oltatott I arczán, oly nagyszerü , hogy a szomszéd
tudta kitalálni, mi lelhette Hektikáját, nem j el.E gyujtogatás bevégezte után letelepedett ! szobában lakozók bizonyosan azt hivek, misokára elhatározá magában, személyesen j Hektor árva pamlagára s elkezde fülelni, j k é P e n a z i r n o k szobájában a falat vakolják;
győződni meg Hektor rendkivüli lát hatat-1 Barátját azonban ugy nézé most a gyertya- j e gy szóval: Hektor és Gábor ismét jó bará
o k l lőnek
ö n e k 8 su ugy összesimulának, mint
lansága szülő okairól. íly dicséretes szándék- fénynél, mint nézheti a rengetegek tigrise a ! ttok
gy összesimulának, mint még
kai megtömött kebellel kapta magát Gábor vadászt, ki őt csendes nyughelyéből felri- soha össze nem simult senki. A hosszu ölelegy csendes alkonyatkor — napi munkáinak | asztja; csakhogy talán még sem egészen kezésböl csak ily tört szavak szabadulának
teljes bevégzése után — s felszuszogván a ugy. De mit ott barátság, hol szerelemről ki, mint: „Gábor — — ! Hektor . . .! — Meg
szellemdús Hektornak 3-ik emeleten lebegő van szó? Mit ott Gábrielek, hol Idák „báj- fogsz-e bocsátani ? — Mit beszélsz Hektikám?" stb.
süállására, épen Hektor szobájának barna honában leng a képzelet?"
Lássátok, feleim! ily rosz következései
kilincsére tévé jobb kezét, mialatt keresztbe j
Azonban Gábriel nem ugy gondolkodott.
vannak
a német színházba való járásnak : a
nyult baljának púpra görbült középujjával
„Mire való mindez, Hektikám? — kérdé
beteges
kedélyességet és ál sentimentalisaz ajtón szokatlanul kopogást affektált, a ; Gábor. — Nem akarom én most sem a gyermust
igy
teszi ott az ember sajátjává.Morál:
midön a kulcslyukon s az ajtó hasadékain j tyavilágot, sem azt, hogy ismét nekidülj
ne
járjatok
német színházba, hazám fiai!
keresztül a sentimentális Hektor által mód! gyönyörűséges kanapédnak. (Hektor észre(Vége kóvetk.)
felett kedvelt Schillernek ezen, általa — ! vévé a vakmerően hideg és metsző iróniát,
mondhatnók (ha aesthetikai nem sértenénk) | de még nem szólott semmit.) Hetek óta nem
—• elvonitott szavait hallotta kiömleni: „Hek- i láttunk társaságunkban. A városházán többCsendélet a franczia határon.
tors Liebe stirbt im Lethe nicht!" Ugy lát- í szőr Ígérted, hogy közénk jösz, s nem jöttél.
szőtt mintha Hektor épen Idáját vigasztalta i Ma, most tüstént el kell velem jönnöd;
(Baseli naplómból.)
s biztatta volna, nem testben ugyan, de j elébb a magyar színházba rendelkeztünk
lélekben.
| mindnyájan, a hol ma bécsi tánczosok lépI.
És Gábor nem tudá, mit higyjen hamar- | nek fel; onnan majd közös erövel vacsorálni
Ha hat hónap előtt valaki azt mondta volna
jában, a midőn benyitá az ajtót. A szoba megyünk. De minek pazarlód miattam azt a nekem Magyarországon, hogy az idei novembert
gyertyát, Hekti?" — S egy könnyü sóhajjal Busel mellett fogóra tölteni egy eldugott völgyben
sötét volt, mint a kalamáris nedve,
— akkor legalább is kissé kétkedőn ráztam volna
e betüket halászgatja a jelen sorok „csekély ; elfuvá a még alig pislogó fagysyuszálat. fejemet.
Ha pedig az illető még azt is meg tudta
érdetnü" irója, s abban egyelöre nem látott Azonban a pamlagról rögtön egy nehéz volna jövendölni, hogy ugyancsak e hónapban essemmit, mint egy, a fent leirt özönvíz előtti sóhaj követő az elfujt sóhajt.
ténként egypár partie dominót fogok eljátszani
pamlagon végig nyuló, ingnjjra vetkezett,
„Gábriel!" — kiáltá szenvedélyes hangof^ Saint-Louis határszéli franczia városka érdemes
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gyógyszerészével , akkor tán szeme közé nevettom volna ezen furcsa augurnak. Pedig mit
akkor majdnem hihotetlennek tartottam volna, az
valóban beteljesült, és most jól esik visszaemlékeznem a közelobb mult pár hétre, melyet a fran czia határon éltom át, egyik lábbal svájczi, másikkal franczia terüloten.
Ablakom alatt elnyúlni láttam a jelenleg oly
szerencsétlen Francziaország határait. A ház,
melyben tanyáztam , svájczi területen áll ugyan,
de a lég, melyet a reggoli szellő hozott szobámba,
már Francziaország levegője volt. Ha fölkelés
után lebámultam az emelet ablakából, előttem
láttam a Vogesek kopár és ködfedte hegyormait,
hallottam az elzászi tehéncsordák kolompcsengését.
Azon egyszerü faoszlop, mely alig 200 lépésnyire
emolkedett házamtól a fehér országut mellett, a
határvonalat jelölte Svájcz és Francziaország között. Az a pirostotejü torony, melyet balról láttam
fölnyulni a síkságon, a közel Saint-Louis franczia
helység tornya volt. Tábori üvegemmel tisztán
kivehetőm a kis városka minden egyes házát, és
ha festő volnék, egyedül emlékezetem után le tud-

rányi torületen! Baselban valósággal három tel- vérmes franczia rokonszenvüktől elragadtatva,
jesen különböző népet tanul ismorni az idegen. csupa hősöket látnak az elzásziakban, ép oly téAblakom előtt, mint említem. Francziaország ha- vi-désbon vannak, mint azok, kik minden roszat
tárai nyultakeljha pedig átmentem a Rijna-hidon, hiresztelték a német származásu népről. Szerintem
pár percz mulva már német, illetőleg bádeni terü- az igazság a középuton fekszik. Az elzászi nép
letet érintettek lábaim. Basel mellett Svájcz, mint ugyan semmivel sem roszabb katona a galliai ereegy ék, benyulik franczia és német területre. Ba- detü francziánál, du nem is áll fölötte semmi tesel ezen földrajzi fekvéseh-»dáázatilagkedvezőtlen kintetben sem. Sokat i/tak továbbá az elzászi nép
ci
lőhet Svájczra n z e, de kereskedelmileg bizo- intelligent;ájáról is. En ellenben ugy tapasztalnyára annál előnyösebb. Basel gazdagsága köz- tam, hogy az elzászi földnép műveltség tekinmondásos volt mir a régibb századokban is, s tetében csak egy szinvonalon áll a szomszédos
ujabb időben az itt öszpontosuló vasuti hálózat departementok tiszta franczia ajku lakosságával,
csak emelte e város vagyonosságát, melyben több de nem múlja fölül azt. Átalán véve a tősgyökeres
a jómódu, mint a szegény ember. Ha igaz azon ! franczia szelleme élénkebb, leleményesebb és képaxióma, hogy egy város jóllétének megítélésére zelgőbb, mint az elzászié, kiben ollonkezőleg némi
mindenekelőtt Környékét kell figyelembe venni, nehézkesség mellett több a kitartás és fáradhatakkor tagadhatlan, hogy a báseli lakosság a legva- lanság. Az azonban kétségbevonhatlan, hogy az
gyonosabb, melyet életemben valaha láttam. Basel elzászi rendithetlen jó hazafi Oly hévvel szereti
környéke egy nagy kert, mely be van hintve a leg- Francziaországon hogy az idegen szinte meg van
pazarabb fényű villákkal. A báseli pénzaristokrá- lepve ennyi hazafiui tüzet látni azon népben,
tia izléssel bir, és ezt nem lehet a pénzaristokrá- mely egész a legujabb időkig meglehetős mostoha
tiáról átalában moidani. Egy-egy gazdag gyáros, bánásmódban részesittetett a nagy Francziaország
bankár, vagy kereskedő nyaralója oly kifogástalan által. Sőt még a háboru kitörése alkalmával, ta-

A jó ég tudja, mikor fogja kiheverni az elzászi nép azon sulyos sebeket, melyeket rajta e háboru
ütött. Az ember azt hinné, hogy soha. Saint-Louis
kis város, alig 2000 lakóval, és mégis pár hó
alatt nagy lett benne a nyomor. Olyan gazdák,
kik azelőtt 6 — 8 tehenet és 2 —3 lovat tartottak
istállójukban, örülnek, ha lesz mit enniök a téli
hónapokra. Ha délutánonként átmentem SaintLouisba, mindig ujibb és ujabb szomoru hireket
hallottam elbeszélni. És mindezt a logfrisebb forrásból, mórt szerencsém volt tagja lehetni azon kis
társaságnak, mely az „Arany hattyú" külön szobájában esténként összegyűlt, meginni egy pár üveg
zamatos fehér elzászi bort, és megbeszélni a nap
nagy és kis eseményeit. Beh sokat hallgattam végig csendes áhitattal a saint-buisi érdemes gyógyszerész merészröptü csatatéri kombinácziók, yagy
az adószedő ur szörnyűséges hazafiui dikezióit. —
Az asztalnál ott ült esténként Saint-Louis egész
notabilitása: névleg az ép most megnevezett két
úron kivül a polgármester, a plébános, a vámfelügyolő, az orvos, és még egy pár tehetősebb kisbirtokos. És beszéltünk estenként mindenről, biz-

Mort vannak térképi viszonyok és helyzetek,
melyek közt harcziassá válnak vagy azzá képeztétnek erre kevesb hajlammal biró népek is. Schiller
mondta egyszer diák korában, hogy sárgarépából
is farag egy kapitányt, s midőn a vizsgán elnöklő
tábornok eiőtt és annak parancsára a sárgarépát
csakugyan el kezdte faragni, a tábornok nevetve
mondta, hogy vegyék el tőle, mert „biz utóbb kitalálja faragni a kapitányt."
És épen a mi, igen előre haladt korunkban a
katonaság inkább a képeztetés tárgya, mint valaha.
Mig a dárda, kard és buzogány döntött, könnyebb
volt születni katonának, mint mai napság, de már
az ujabb hadtörténet számos példáját mutatja annak, hogy kevésbbé harczias nomzetek, magasb
müveltség fokán állván, oly hadsereget képeztek
ki, mely nálánál sokkal harcziasabb fajokat volt
képes legyőzni. Midőn e század elején a francziák
Európán végig rohantak, főleg a keleti harczias
fajok ámuldoztak e győző hadsereg legénységének
láttán, mely föltünőleg apró, gyönge alkatú éi
nagy részben épen nem harczias kinézésü emberekből állott. Már akkor a folytonos háboru meg-

lett gyakorolva, még mindig nem volt jó katona,
mert tűzben edzettsége hiányzott. A háboru elsö
két évében olyroszul állottak mög helyöket, hogy
Európa állandó hadseregei csak mosolyogtak műveleteiken. Csak pár évi folytonos tűzben forgás
után váltak igazi katonákká.
Ime a franczia köztársaság — 36 milliónyi
lélek szám mellett — sem képos három hó alatt
oly sereget kiállítani, mely kiűzze a kevésbbé
harczias porosz hadakat az országból. Pedig a mi
a begyakorlást illeti, erre még lovasságnál is —
sürgös esetben — hat hét elegendő. Már t. i.: ha
van hajlam, és elegendő tanitó, a mi a századokon
át önálló — még pedig mintaszerü — sereggel
biró Francziaországban lehet elegendő. Do elvégre
a franczia pór som kész katona, vagyis, a mi a katona erkölcsi tulajdonát, az edzettséget illoti, azt
természettől nem, csupán huzamos fegyelem és
tűzben forgás után nyeri mög.
Arra, hogy ez erkölcsi részt, az egyességet,
valamint egy tökéletes veterán katona bátorságát
valamely nép a természettől kapja, s hogy ugy
mondjuk, ezzel jöjjön világra, példát csupán a

Honvéd dandárgyakorlat Nagyszombatban.
Elzaszi kép.
nám rajzolni az egész tájképet. Ez a szépen fehérre meszelt ház a főuteza bejáratánál — a vámház. A zörejre, melyet a Basel felől jövő kocsik
okoznak, megnyilik ajtaja, 8 a küszöbön nyomban
rá egy magas szikár alak jolonik meg, mérgesen
kisodort bajuszszal, kopott kék egyenruhában. Ez
„monsieur Pierre", az őrmester. "Jól ismertem az
öreget, és sokszor negyedóra hosszant néztem őt
üvegemmel. Szerettem nyers és mégis vonzó katonás modorát, és sokszor el-elbeszélgettem vele,
ha esténként hazafelé tértem elzászi kirándulásaimból. Sokat ültünk künn a vámház előtt, nem
törődve a csipös őszi léggel, és elszomorodva szemlélve, a mint észak-nyugot felől gyakran hirtelen
pirosodni kezdett az éjjeli láthatár. Tudtuk mindketten, mit jelent e fény. Elzászi falvak égtok ott,
és mi borzadva néztük a rémletes pir terjedését.
Monnyi mondhatlan nyomort rejtettek magukba
ezen éjek! Mikor a bádeniak Uj-Broisachotlődözték, éjjel minden egyes lövés moraját hallottam a
vámház előtt ülve. A bombavető mozsarak torapa,
mély bömbölését tisztán meglehetott különböztetni
a huszonnégyfontos ágyuk élesebb ropogásától.
És monnyi ellentét, összehalmozva egy pa-

épitészeti szépséggel bir, hogy mintául szolgál- I lálkozott egypár párisi lap, mely azzal merte
hatna mindazoknak, kik lakásaik külsejében pá- gyanusítani az elzásziakat, hogy sok rokonszenvrosítani akarják a csint a fénynyel és komforttal. vol viseltetnek a porosz hitrokonok iránt. Minő
De épen e szemkápráztató pompa rideggé véikes igazságtalanság ez egy oly nép irányában,
teszi a báseli életet. A gazdag ember hozzáfér- mely már a nagy forradalom idején oly kiváló
hetlen a maga házában, melyet angol módra éjjel- férfiakat adott Francziaországnak, minők egy
nappal zárva tart, a szegény gyári munkás pedig Hoche, Kellermann, Rapp, és mely azóta is mintulságosan alázatos a vagyonos bennszülöttel s az den jó- és balsorsot hiven megosztott az egész
idegennel szemben. S ez utóbbiakkal egész Basel franczia nemzettel!
el van árasztva, örömére a vendéglősöknek, kiknek
Most persze senki sem mer kételkedni Franüzlete itt dúsan jövedelmező aranybánya. Az cziaországban az elzászi nép hazafiságán, mert a
egész város környéke — egy négyszögmérföldnyi strassburgi polgárság hősies magatartásán kivül
területen — el van lepve ugynevezett „pension"- számos jelét adta Elzász népe valódi franczia
intézotekkel, a hol főleg nyáron át olcsó pénzért érzületének. Én hat heti idő alatt temérdek elzáminden ellátásban részesül az idegen. Én azt vá- szival jöttem össze, köztük oly strassburgi csalálasztottam közülök lakhelyemül, mely legközelebb dokkal, melyek körülbelül tönkre jutottak a háfeküdt a franczia határhoz, hogy szomszédságában boru folytán; fölötte jellemző azonban, hogy e
legyek elzászi ismerőseimnek.
különböző társadalmi állásu és müveltségü embeAvatott és avatatlan, szellemdús és nem rek között nem találkozott egy sem, ki óhajtotta
szellemdús tollak sokat irtak a jelenlegi háboru volna a háboru megszűnését egy megszégyenítő
kitörése óta az elzászi népről, de nekem ugy tet- béke árán. „Mi harczolunk az utolsó vércseppig"
szik, hogy e leirások közül csak igen keveset le- volt beszédük stereotyp refrainje. És ezért emel
het forrásul használni az elzászi nép jelleme és most mindon franczia kalapot, ha Elzász népéről
sajátságainak alapos megítélésére. Azok, kik tul- beszélnek neki.

tatva és bátorítva egymást, és beszéltünk mindaddig, mig csak komorrá nöm tett a Breizach vagy
Schlettstadt felől mind erősebben idehangzó ágyudörgés. Olyankor nyúltunk kalapjaink után, és
nem volt egy sem közülünk, ki lelkesedéssel ne
hangoztatta volna a „Marseillaise" refrainjét,
molyet az orvos intonált érczes tenor hanggal, és
melybe rendesen bevegyült mademoiselle Flóré
a kedves vendéglősleány csengő szopránja is :
,Aux armes citoyens !
Formez vous bataillons!
Marchons
"

Borostyám Nándor.

Honvéd dandárgyakorlatok.
I.
Az bizony csodálatos játéka a sorsnak, hogy
a kerek világ épen azon nemzete ne birjon önálló
saját hadsereggel, melyről ha csak azt mondjuk,
hogy a föld legharcziasabb emberfaja, még keveset, s legalább is nem eleget mondtunk.

lehetősen elfogyasztotta a harczképes férfi nemet,
elannyira, hogy a magasság mértéke öt lábnál
lejebb szállíttatott, s oly egyének is alkalmasoknak
találtattak, a minők nálunk még békeszolgálatra
sem vétetnének föl. De a kiképzés és a lángeszü
vezérlet mindent pótolt, és e hadsereg a „nagy"
nevet méltán viselte, miután Ázsia harczias kozákjait Moszkváig kergette. Az újabbkori történelem
tehát mindenütt azt bizonyitotta, hogy a képezés
a fődolog, mely előtt a természeti harcziasságnak
is hátrálnia kell.
E szabály alól csupán egyetlen kivételt mutat fól jelenünk, és e kivételt a mi történetünk
mutatja föl. Csak a magyar nép bizonyitotta be
fényes példákban, hogy ő mint kész katona születik a világra.
A katonaság tökélye ugyanis két elemet
föltételez, ezek egyike a gyakorlottság bizonyos
mértéke, a másik amaz edzettség, melyet mint a
vasnak a tüz, csakis a csata szerez meg. Minden
nemzotbeli ujoneznak e kettőre van szüksége, hogy
jó katona legyen, s ohhez képest bizonyos időbe
kerül, mig abból jó katona válik.
Mikor az erőteljes amerikai nép még csak be

magyar nép története, és nevezetesen legutóbbi
— 1848 — 9-i forradalmi háborúnk szolgálhat. Windischgratz januárban a Tiszáig vonult sorege
a legszigorubb katonai szempontokat kielégitette,
valódi minta-hadnak volt nevezhető, s annak képzettsége, száma, fölszerelése, fegyelme a legvérmosebb hazafi kebleket is megdöbbentette. Finis
Hungariae! gondolták sokan, a kik nem sejtették,
mi lakik a magyar emberben, miután egy század
óta nem adta példáját annak, mire képes ő, ha
igazán akar csatázni a hazáért, a csaták téréin.
Arra, hogy e fényes sereget megszalaszsza, az
országból kiűzze, a 19 éves magyar ujoneznak
nem volt egyébre szüksége, mint hogy
félig
meddig katonai egyenruhát, és legalább egy darab
fegyverfélét kapjon, s az alatt, mig falujából a csatatérig haladt, némi legszükségesebb, ugy szólván
elemi gyakorlatokban részesüljön. Teljesen fölruházva és szerelve csak igen ritka csapat.Ja — kinek
bakancsa volt, annak nem volt nadrágja vagy kabátja; többnyire a köpönyeg volt azon átalános
flastrom, mely minden nyomort eltakart. Hogy a
puskát föl lehet-o huzni, az mellékes dolog volt;
a honvéd csak azt nézte, van-e rajta szurony? Ez
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\ olt a iónve£os, a mit sennni esetre el nern on£*e- méltó; megérdemlik, hegy velök és történetökkel . van a tenger partjától. A galamb lábait eczetbe
dett. Iía ágyujok kevés vagy egyátalán nem volt, kissé hosszasabban foglalkozzunk.
j mártották, hogy mindig hűvösek legyonek, igy
erre nézve azzal vigasztalták magukat , hogy |
A posta-galamb nagyobb, mint a közönséges akarván elejét vonni a madár abbeli vágyának,
„majd hoz azt a német." Hozott is valóban, és | giiL mb, mert rendesen 15 hüvelyk hosszu és 1 — hogy, ha vizet vesz észre, leszálljon s az obből
csakugyan ott is hagyta az ujoncz honvéd kezé- l 1 2 fontmi sulylyal bir. Tollazata többnyire sö származható késedelemnek. A legjobb galambokat
ben, ki ágyút foglalt el akkor, mikor életében j tétl ama vagy fekete szinü. Mellizmai a szokottná Aleppoban mindig külön galambházban tenyészelőször látott ütközetet. Mert a mi nz edzettséget nagyobbak s e körülmény teszi képessé oly orő tették, s igy a gyermekek miatti gond és aggodailleti, ő már < dzett volt akkor, a mikor a honvéd- teljes és kitartó repülésre. A mi az ösztönt illeti lom ösztönzé leginkább a szülőket a hazasietésre.
ruhát rá adták, a nemzeti zászlóra íölerküdött, s vagy bár hogy nevezzük is azt a sajátságos ter- Ugy tapasztalták, hogy valahányszor a galamboha épen Kossuth egy beszédét is hallotta, akkor mészetet, mely a posta-galanibot oly csodálato kat 14 napnál tovább tartották Skanderunban,
már épen olyatén ,,szent haddá" lett avatva, mely mérvű repülésekre készteti, e tekintetben a ter- sohasem lehetett biztosan számitani többé rájok,
egykor Thebát emelte a többi görög tartomány mészettudósok mindnyájan ugy vélekednek, hogy hogy Aleppoba visszatérnek; az „édös haza" emnemes irigysége tárgyává.
az két elemből áll: t. i. hazaszeretetből és finom lékei elhalványultak és meggyengültek nálok.
Ilyen a magyar nép, ilyen a honvéd, a mikor éleslátásból. Rennie, angol természettudós a töb- Skanderun és Aleppo között a Libanon és a syriai
tudja, hogy igazán hazájáért kell harczolnia. Nem bek között ezoket mondja: „Nem kételkedhetünk hegységek magas lánczolata emelkedik; a madaöndicsőités, csak történeti tényekkel bizon\ itott a felől, hogy a posta-galamb leginkább szeme, rak, a helyett, hogy apránként fokozatosan szállszáraz tény a mit mondunk, hogy a föld népei segitségével viszi végbe azokat a rendkivüli lég tak volna oiind fölebbfolebb e hegylánczok tetőközt egyedül ő szük tik katonának. És e nemzet- utazásokat, melyek már a legrégibb időktől óta pontjáig, rendesen azonnal, mihelyest szabadon bonek nem volt saját nemzeti hadserege századokon mindig bámulatra ragadták az embereket. Magunk csáttattak, iszonyu magasságra repültek föl, a
át? Mintha csak bántotta volna a többi Európa is gyakran voltunk már tanúi ama kísérleteknek honnan áttekinthették az egészet. Mondják, hogy
nagy mihaszna népeinek hiúságát, egyedül ő melyeket közönséges galambokkal eszközöltek i egyszer egy aleppoi kereskedő elfogott egy ilyen
volt eltiltva e téren szerepelni, hogy ők tündököl- végre, hogy vajjon, ha őket jókora távolságra galambot, elolvasá a leveleket s megtudta belőlök,
elviszik, galambdúczaikból, vissza tudnak-e azok- hogy Angliában az aleppoi gubicsnak nagy szűhessenek a dicsőség mezején.
De végre tán elmulik e természetlen állapot, hoz találni,s ha igen, mi módon történik az? — és kében vannak. Az ujságokat megtartá magának,
és talán lesz teljes nemzeti hadseregünk, a mint- e kísérletek eredménye mindig egy és ugyanaz összeszedett a vásárokon minden gubicspt, mielőtt
hogy félig-meddig van is már, legalább annak a t. i. kedvező, kielégitő volt. Mikor a zsákból ki- a társaság, melyé a galamb volt, csak sejthetett
doreka: gyalogság és lovr.sság. A nemzet öröm- bocsátották, melybe azért rekesztették vala, hogy volna is a dolog sorja felöl valamit és roppant
mel szemléli a vívmányt, azon reményben, hogy az utba eső tárgyakat ne láthassa, rögtön felre nyereségre tett szert az árak ilyetén gyors fela mi hiányzik, majd meghozzák a vész napjai, a pültek, a levegőben egy darabig ide s tova kó- szökkenése fől) tán.
mint meghozták 49-ben, és énem régi dicsőség nap- száltak, mintegy meg akarván győződni szabadNagy dolog volt ám ez a galamb-tanítás a
jai megújulhatnak. Mert az bizonyos, hogy arra, ságuk valódisága felől, hogy aztán nyilsebességgel régibb korban. Görögországban a hőslelkü bajnomiszerint e sereg olyan jó legyen, a minő a ma- szálljanak vissza elhagyott hazájok felé. Mikor kok, a kik az olympiai játékoknál diadalmaskodgyar képes lenni, okvetlen szüksége?, hogy saját észrevették, hogy teljesen szabadok, egy ideig ott tak, ilyen galamb-sürgönyök által tudatták a jó
tüzérséggel birjon és a kellő műszaki csapatokkal. röpkedtek széles körökben ama hely fölött, a hö hirt távoli baráta;kkal. Mikor Mutinát (a mai
Addig e sereg szelleme, erkölcsi eleme nem lőhet szabadon bocsátották őket, és nemcsak hogy min- Modenát) a rómaiak ostromolták, Dec imus Brutus
emelkedett, mert kételyek férgei rágódnak szi- den uj kerülőnél folytonosan szélesbitették röp- és Hirtius között galambok tartották fenn a közvén, nem alaptalan élczelések lelkesedését le- köroiket, hanem ugyanakkor egyszersmind foko- lekedést s e különös hírnökökön maga Plinius is
lohasztják, önbizalma hiányzik. Reméli e sereg, zatosan magasabbra is emelkedtek. A madarak annyira elbámult, hogy igy kiáltott föl: „Mire
hogy majd foglaland el ágyút az ellenségtől, és szakadatlanul igy tettek mindaddig, a mig csak valók az őrök, sánczok és árkok vagy a folyókats
az aztán az övé lesz . . . . No, mert hogy valamely szemmel kivehetők voltak, e ebből azt következ- elzáró hálók, mikor a tudósításokat légi hírnökök
sereg azért foglaljon el ágyút, hogy azt ogy más teti ük, hogy körben repülésöket azután is folytat- viszik tova?" Későbbi napokban, a keresztes haseregnek kolljen átadnia, más — (fekete-sárga) — ták, mikor szemeink elől elvesztek — szüntelenül dak idejében még átalánosabban használták a
zászló alá adnia — ez bizonynyal oly természet- növekedő köröket csinálva egészen addig, mig posta-galambokat. Példákat hoznak fel, hogy az
len valami, a mi még nem történt és tán nálunk valamely ismeretes tárgyat vettek észre, mely ostrom al^á vett városokból kibocsátott galamboav.után egyenes irányu repülésre képesithette kat az ostromlók elfogták s olyan tudósításokkal,
sem fog történni.
melyek az illetőket, a kixhez a galambok saánva
Ha o remény teljesül, akkor teljes alapunk őket.
van e seregtől a legjobbat várni, és pedig azért,
A léggömb csolnakából kibocsátott galamb voltak, tévutra vezethessék, ismét szabadon bocsámert ennek begyakoroltsága végié is teljesebb a épen ellenkező eljárást siokott követni; egy da- tották. A sói- mokat meg ugy betanították, hogy
49-inél, és az ujabb gyors fegyverekkel és az ezek rabig ugjanis függélyesen csap alá, ekkor nagy a galambokat lehozták a nélkül, hogy bántották
által módosult uj harczászattal szembon e begya- körökben kezd mind alább-alább ereszkedni, röp- volna. Tehát az ilyen hírnökök alkalmazásának e
koroltság nagyobb tényező, mint volt még csak körét folytonosan szélesbitvo, mignem valamely cselfogás igen kényes árnyoldala, főleg ha fontos
ezelőtt két évtizeddel ie. A mi pedig gyalogsá- már elöbb is jól ismert tárgy ötlik szemébe, mely titkokról van szó. Mikor a keresztyének Acre-t
gunk fegyverét illeti, ez a legjobb jelenleg az egész aztán repülését egyenesen hazafelé irányozhatja. ostromzár alá fogták, Saladin pedig épen akkor a
világon. Mig a Dreyse-féle porosz csak 53/4, a Láterojök minden bizonynyal szerfölött éles. Va- várostól csekély távolságra volt sorgeivel, ő is
Chassepot 8: honvédeink Wörndl-féle puskája 12 don állapotukban, mint pl. Amerikában, iszonyu ilyen posta-galambok által tartá 'fenn a közlekelövést tehet egy percz alatt a csatában. Ezt tehát nagy számmal röpülnek át néha nagy terjedelmü dést az ostromlottak kai. Hanem egyszer egy ilyen
Kerkápoly hamarjában jól ki találta választani. vidékek fölött, mindig magasan a levegőben le- szárnyas hirnököt egy katona lelőtt nyilával; a
És mig 48 — 9-i honvédeink legfölebb zászló- begve s nie?sze kiterjedő arczvonalban hatolva hirt, melyet magával vitt volna, megtudták 8 e
aljban gyakorolták magukat csatába indulásuk előre, ugy hogy egyszerre száz meg száz mérföld- tudósításból azt a megbecsülhetetlen hasznot
előtt, a jelenlegiek jól fölszerelten mór ez év őszén nyi területen is végig tekinthetnek. A terméke- huzták, hogy a város kapituláczióját biztositották
dandárokban tartottak hadgyakorlatokat, melye- nyebb téreket bámulatos távolságból fölismerik, maguknak, mielőtt Saladín segítségre jöhetett
ken, fájdalom, az ágyuk helyét még csak egy-egy és sohasem tévedhető bizonyossággal szállnak alá volna.
fölemészteni mindazt, a mi csak rájok nézve élvörös zászló jelölte.
Mikor még Tyburn, Angliában, ki> égeztetési
Képünk egy ilyen dandárgyakorlatot ábrázol, vezhető utjokba akad.
hely volt, sok bünös épon a bitófa lábainál kapott
egy ott jelen volt főtisztnek rajza után. A dandárt
Bármennyi mindenfélét összebeszéltek é« ir- kogyelmet vagy legalább is időhaladékot. Az a
Dobay ezredes vezényelte Nagy-Szombatban, s tak is már a posta-galambok ösztönéről, azért a bizonytalanság, melyet az elitélt egyének rokoállott az 5(5. számu trencsén-nyitrai, 57. sz. észak- hosszas és fáradságos betanítás mégis mulhatat- nainak és barátainak a dolog kimenetele iránt ki
pozsonyi, 58. sz. dél-pozsonyi, (ÍO. sz. nyitrai gya- lanul szükséges arra, hogy megbizható hirnökö- kellett állniok, e nehány óra borzasztó aggodallog zászlóaljakból, és a 22-dik száma csallóközi kül használhassuk őket. A törökök nem kevés mait a pokol kinjaihoz'tette hasonlókká; főképen
huszár századból.
gondot fordítottak e sajátságos hirhordó talál- pedig abban az időben, a mikor nem ritkán jóUgy tudjuk, hogy átalán a honvédek eddigi mány tökéletesítésére. Mikor a fiatal galamb módu családos embereken volt végrehajtandó a
begyakoroltsága a várakozásnak meglepő mérvbon szárnyainak teljes erejéhez kezd jőni, szemoit be- halálos itélet, képzelni lehet az.illetők szivrázó
megfelelt, s részünkről azon reményünket fejezzük kötik vagy sötét kaliczkába zárják, és igy sötétben kétségbeesését. Ilyenkor aztán posta-galambokat
ki, hogy ha jelenleg csupán azon gondolatokat olviszik hazulról fél-, vagy néha több mérföld- küldöttek Tyburnba, mielőtt az itélet végrehajtáfejezhettük ki, melyeket a jelen honvédség esz- nyíre is. Ekkor aztán szabadon bocsátván, a madár sának órája elérkezett volna, s mihelyst a két
méje bennünk kelt, egy közelebbi háboruban azonnal fölszáll, élesen körülnéz, irányt keres és eset közül valamelyik bekövetkezett, akár a mogmajd az ő dolguk lesz, tetteket vinni végbe, me- haza repül. Ezután egy, két, három, négy, öt és kogyelmezés, akár a kivégzés, e tollas hírnököket
lyok a jövő történet és hősköltemény íróinak méltó nyolcz mérföldnyi távolsággal tesznek kisérletet, azonnal szabadon bocsátották.
ée lelkesitő tárgyakul szolgáljanak.
V. J.
mig végre a galamb képessé válik akár egy egész
Volt idő, mikor a posta-galambok még a
birodalmat is széliében hosszában végig repülni. politikában és diplomacziában is nagy szerepet
Ha pedig a galamb az első vagy második próba- játszottak. A különböző török tartományok basái
kor utját eltéveszti, félre dobják, mint az ilyen 2gykor mindnyájan ol voltak látva Konstantinámesterségre teljesen alkalmatlant. E törökországi polyban, a szultán palotájában, fölnevelt és betaA lég hírnökei.
galambokat a régibb időkben rendesen használták nított galambokkal. Ha fölkelés! vagy bármiféle
(Vége.)
hirközvetitésre. Russell, „Aleppo története" czimü más fontos hirt kellett a szultannál tudatni, renA posta-galamb szintén egyik neme azon munkájában beszéli, hogy e városban az ott léte- desen galamboktól küldötték el a kényes tartalmu
hírnököknek, melyeket a harczoló felek a jelen zett európai és török kereskedelmi társulatok ^veleket. És o szárnyas hiruökök, bárminő távolra
háboru alatt a levegőben küldöznek szét, rövid ilyen posta-galambok segélyével kaptak híreket vitettek is házájoktól, mindig meglelték az utat
tudósításokat kötvén ritka ügyességgel a madárka Skanderunból, a Földközi-tenger legközelebb eső hazafelé; de hogy minden véletlen bajnak elojét
szárnyai alá. Az ilyen szárnyas hírnökök feltar- kikötőjéből. Ha valamelyik társulat hnjója ide vegyék, egyszerre ötöt-Jiatot inditottak utnak,
tóztatása nem egykönnyen sikerül a leskelődő érkezett, a hajó nevét, megérkezése óráját 3 ugy hogy ha csak egyotlen egy is eljuthatott renellenségnek. Belgiumban, Hollandiában s Német- egyéb apróbb részletekot egy darab papirra föl- deltetése helyére, a czél tökéletesen el volt érve.
ország némely részeiben, és a mint látjuk, Fran- írták s egy galamb szárnyai alá kötötték; 3 a Sőt végro a találékonyság e téren is annyira mont,
cziaországban is nagyon jól értenek a posta- madár szabadon bocsátva, két és fél vagy legfö- j hogy minden 30 — 40 mérföldnyire egy-egy kisded
galambsk betanításához. E kedves kis állatkák lebb három óra alatt visszarepült Aleppoba (ha- ' tornyot építettek az útfélre s minden toronyban
ösztöne és tanulékonysága valóbsn bámulatra- zajába), mely mintegy hetven angol mérföldnyire egy őr volt felállítva, ki az első galambtól szálli-

tott hireket egy másodiknak adta át és igy tovább,
ugy hogy minden egyes madár csak egy óra hoszszat utazott s ezáltal a netalán fölmerülhető véletlen balesetek valószínűsége is csekélyebbé lőn.
A galambok rendkivüli nagy röptehetségéről
számtalan sok példát hagytak az előbbi évek az
utókorra. Volt eset rá a mult században, hogy
egy galamb két és fél óra alatt hetvenkét mérföldnyi utat tett meg. 1819-ben harminczkét galambot, melyek Antwerpenben nőttok fel s onnan
Londonban vitettek, egy bizonyos napon szabadon
bocsátottak; mindenik galamb szárnyára e két
szót „Antwerpen" és „London" irták fől megkülönböztetésül. Reggel 7 órakor indultak utnak,
az egyik már az nap délre Antwerpenbe érkezett,
egy másik egy negyed órával későbben, tizenkét más galamb pedig a következő napon ért oda;
hogy a többi tizennyolezcza! mi történt, sohasem
tudták meg. 1829-ben negyvenkét galambot vittek Londonba Maestrichtből, születésök és neveltetésök helyéről. Miután mindeniket pontosan
megjegyezték, egy meghatározott reggel fél kilencz órakor szabadon bocsátották. Az első Maestrichtbe érkezett egy nogyed háromkor, negyvenöt
mérföldet repülvén óránként (ha pedig talán körutakon repült, még annál is jóval többet); a
második ea harmadik félnégy körül; tizenhét más
galamb a következő három nap alatt ért haza,
mig a többiek nyomtalanul eltüntek. Azoknál,
melyeknek három napra volt szükségök, mig haza
találtak, még csak sejteni sem lehet sem azt az
utvonalat, a melyet követtek, sem pedig a sebességet, melylyol röpülhettek.
1830-ban száztiz galambot vittek Londonba
Brüsszelből. Egy meghatározott időben elbocsátva
őket, közülök tizenkilencz nyolcz óra mulva Brüszszelbe érkezett, egy( pedig e 186 mérföldnyi távolságot 5 és fél óra alatt hagyta hátra. Hogy a
többivel mi történt, nem tudják. 1831-ben két liskeardi galambot vittek Londonba és ott szabadon
bocsátották. Liskoardba — valami 220 ang. mérföldnyi távolságra — körülbelől hat óra alatt érkeztek vissza. Az egyik egy negyedórával mag
előzte a másikat és e rövid idő, röpsebességöket
véve tekintetbe, épen kilencz mérföldnyi előnyt
biztositott számára. Említenek azonban-repülési
sebességükről olyan példákat is, melyeket alig hihetünk el. Egy alkalommal, a mint mondják, egy kölni
uri embernek dolga levén Párisban, fogadott barátaival, hogy Párisba érkezését, ettől számitva
három óra alatt tudatni fogja. Persze hogy szivesen
fogadtak vele, mert mindenki meg volt győződve
merész állításának lehetetlensége felől. Az uri ember tehát elindult Pári-s felé s egy pár galambot vitt
magával, melynek otthon, Kölnben, apró fiókái
voltak. Megérkezett Párisba egy reggel 10 óra
tájban, a galambokat szabadon ereszté ll-kor
s ezek egy óra tiz perczkor már Kölnben voltak.
Ez majdnem 150 mérföld lenne óránként — oly
csoda, melynek teljességgel nem ártaná egy kis
megerősítés. Audubon azt állitja, hogy mikor
Uj-Yorkba néha vadgalambok érkeznek, soknak
a begye még akkor is tele van emésztetlen rizszsel, melyet°C3akis Georgiában vagy Carolinában
vehettek magukhoz; s abból az időből, a mennyi
a galamboknál az emésztésre szükséges, kiszámitotta, hogy röpsebességök perczenként egy mérföldnyi volt.
Ime az emberi találékonyság mily ügyesen
tudja kizsákmányolni e kedves kis állatkák csodálatos ösztönét s ennél is csodálatraméltóbb
ügyességét s fáradhatatlan repülő tehetségét. E
kis légi hírnökök, melyeknek legelső rendeltetésök valamikor talán az epedő vagy boldog szerelem bánatot vagy örömöt szülő izonetoinek tovaszállitása lehetett, ma már a harczok vészeitől
Kujtott szerencsétlen francziák hírvivőivé lőnek.
Venust Mars váltotta föl s a véres háborúk miatt
remegő emberiség hiába várja Noé galambját,
melynek a szent béke olajágával kollene megjelennie.
S
L
S. L.
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Törökország hadereje.

Törökország gyors hanyatlását nem an nyire
hibás intézményeiben és czélszerütlen kormányrendszerében kell keresnünk, — hisz vannak
europai államok, melyeknek kormányrendszere ép
oly kevéssé illik bele a jelen század keretébe, mint
azt a török kormányról hiszik, — hanem keresnünk köll azt haderejében, mely nem áll azon
fokon, hogy Törökország érdekeit kellőleg védhesse a külollennel szemben, mely bátran daczolhat az oszmán uralkodók tekintélyével és hatalmával.

Ha Törökország haderejével fogla'kozuok és látták. De ha mégis tudni akarod, ezek a jatiicsáannak mind számerejét, mind erkölcsi értékét I rok laktanyái (kursun chanlar) voltak!"
A kik a janicsárok közül megtnenekedtek
szemügyre veszszük, nem volna épen okunk becs- j
mérlésre: de ha a jelen mivelt századnak oly bar- ama végzetes napon, az uralkodó ház iránti gyübarizmussal viselt háborúira tokintünk, nem kis löletet és átkot csepegtették gyermekeik és unoaggály fog el, vajjon megfelelhet-e Törökország káik szivébe.
A janicsárok buktával Törökország elvesztette
hadereje a mostani háborúk követelményeinek ?
vajjon önerejére támaszkodva, nem kell-e ku- tekintélyét és bizonytalan jövőnek néz elébe.
„Megverte az isten nemzetünket — mondá
darczot vallania egy vulkánként elseprő ár roegy török — mert megtagadja önmagát és máhamával szemben ?
A század felvilágosodott, a miveltség, tudo- soknak lőtt majma!"
E mondásban annyi igaz, hogy a török aligha
mány győzedelmeskedett a nyers erő fölött, s a
janicsárok helyén voltak a XVI-ik századtól a fog boldogulni az európai intézmények mezében.
XVIII-dikig, do az ilyen szellemben szervezett Neki sajátságos élete van, sajátságos intézmémiliczia nem illik a XIX-ik század keretébe, s nyekre is van szüksége!
A katonaság tehát európai módon szervetennélfogva ,,a janicsárok eltörlése a humanizmus
tetett.
Sorozó bizottmányokat neveztek ki, int-követelménye" — ezt a tanácsot adták a török
lyok minden 20 éves ifjut mint katonakötelezettet
kormánynak.
a hadseregbe soroztak. Katonaköteles azonban
A török uralkodók, kiknek igen sokat kellett csak a mohamedán, s jóllehet az 1856. febr. 18-ki
szenvedniök a tulnevekodett katonai hatalomtól, Hatti humajum (császári irat) 13-ik pontja a nem
kik egyremásra veszélyeztetve látták hatalmukat a mohamedánok ujonczását elrendeli, mindazáltal ez
gátot nem ismerő miliczia által, készséggel meg- foganatba nem vétetett, s ezek a katonaköteloragadták az alkamat, hogy a saját érdeköknek is zettsóget egy adónemmel róják lo.
hizelgő tanácsot megfogadják és kövessék.
A török hadsorog a következő fegyverneA janicsárok (törökül jeni cseri = uj serog), mekből áll: Gyalogság (piado); lovasság (szuari) ;
kiket Orchan elointe keresztyén gyermekekből tüzérség (topcsi) ; árkászok (lagundzsi); pattanszervezett volt, — a bektasi dervisekkel szoros tyúsok (kumbaradzsi) és utászok (baltadzsi).
köteléket képeztek, s mint ez utóbbiak, szintén
Az egész haderő alkatrészei a következők:
fehér nemez föveget viseltek, s mollé evőkanalat
1-ör
a rendes sorkatonaság (Nizam), 2-or a tartüzték annakjeiéül, hogy jól vannak ellátva. Mintalék
(Redif), 3-or a eegédeaapatok, 4-cr a rendden janicsáregyszorsminddervis (szerzetes) is volt,
kivüli
csapatok.
mi által fanatizmusuk annyira fokozódott, hogy
A rendes sorkatonaság áll 6 hadtestből (ordu)
dicsőségnek tartották a harczban elesni.
egy-egy tábornagy (müsir) alatt. Minden hadtest
Harczvácyuk a sok hadviselés folytán oly áll 2 hadosztályból (férik), parancsnoka feriknek
nao-yra növekedett, hogy háboru nélkül nem élhet- neveztetik. Minden osztály áll 3 dandárból (livas),
tek. Ilyenkor aztán lázadást támasztottak az ural- parancsnoka a miri liva. Az ezred (áláj) parancskodó szultánok és nagyvezérek ellen. Ep oly noka miri alaj. Minden ezred áll 4 zászlóaljból
rakonczátlanok voltak mint a római praetoriánu- (tabur), élén az őrnagygyal (bimbasi). Minden
sok. Ha valamely uralkodó nem volt kedvükre, zászlóaljnak van 8 százada (bulak) a kolaszi veazt rögtön elfogták és megfojtották, s mást tettek zérlete alatt. A kolaszi utáni rangfokozat követhelyére, a ki kedvüket megnyerte. Erro számtalan kező : jüzbasi (százados), mülazim evvel és mülazim
példát mutat a történelem. II.Bajazid, IL Oszmán, szani (hadnagy és főhadnagy), onbasi (tizedes) és
IV. Muhammed, III. Szelim, IV. Musztafa, mind nefer (közlegény).
a janicsárok által vesztették el trónjukat és legMinden orduban van 6 gyalog, 4 lovas és 1
többen életöket. A lázadás minden uj szultán
tüzér ezred. A rendes hadsereg összes létezáma
trónraléptekor kiütött, ugy hogy majd mindegyik
éhez képest 192 ezer.
elődjének hulláján át lépett a trónra.
A rendos hadseregben töltött 5 évi szolgálat
Többen megkísértették e veszélyes kaszt ki- után az illető katona a tartalék-seregbe lép át,
irtását; I I I . Szelim 1802-ben már egy uj sereget mely szintén oly számu és berendezésü, mint a
(nizami dzsedid) akart szervezni az európai rend- rendes sereg, tohát szintén 192 ezer.
szer szerint, de a janicsárok meghiúsították szánA segédcsapatok számát 130,000 emberre
dékát.
lehet tenni.
Mig végre ILMahmudnak (Esz szultán MahA rendkivüli csapatok a gyalog és lovas csendmudnak chan gazi), a jelenlegi uralkodó atyjának őrök, kavaszok, szubasik, a dobrudzsai tatárok , a
sikerült a janicsárokat kiirtani. 1826. junius 15-én csorkeszek és lengyel önkéntesekből állanak s az
éjjel 30,000 janicsár lázadt fel a kormány ellen, 50 ozoret meghaladják.
mivel ez a janicsárokat ujra akarta szervezni.
E szerint az összes szárazföldi haderőt 564
Mahmud rendelete, mely a janicsárok állitó- ezerre lehet tenni.
lagos átalakítását czélozta e szavakkal végződik:
A tengeri erő áll 80 hadihajóból 40 ezer ten„Boszut, Muhammed népei, boszut! Birodal- trerészszel, kik részint hajószolgálatra, rés/int fedemunk hű népei, boszut mindaddig, mig a világ zetül vannak. Van továbbá egy tengeri gyalog
állni fog. Minden rangu tisztek, vallásunk meg- ezred (bahrie áláj).
A hadügy a szeraszker (hadügyminiszter) és
védői,seregeijetek körülünk! Javitsuk ki egyesült
erővel bástyáinkat, szemben az egész világgal, s kapudan pasa (tengorügyi miniszter) kezében van.
épitsük fel egy legyőzhetlen sereg védfalát. Hiu- A főhadvezér (szerdar- i-ekren) jelenleg Omer
pasa, kiről tudva van, hogy horvát származásu,
sitsuk meg a keresztyén Európa cseleit!"
Mahmud egy 50 ezer emberből álló hü sere- született 1801-ben Vlaszkiban azogulini kerületget gyüjtött maga mellé, megtámadta hajnalban a ben, 30 mérföldnyire Fiumétől. Családi nőve
janicsárokat és több mint 20 ezerét konczoltak fel Lattasz. Tanulmányait Erdélyben kezdte s az
közülök. Azon tanyák romjai, melyek Stambulból osztrák tüzóri iskolában folytatta, hol összeütközbúsan néznek a Márvány-tongerbe, egy hatalmas, vén egyik főnökével, elhagyta a szolgálatot és
a világot rettegtető katona-kaszt kiirtását siratják, 1830-ban kezdte pályafutását a török hadseregben.
A tengorészetnél a rangfokozat következő: a
s az égnek meredező kopár falaik a törökök dicsőségét gyászolják. De nemcsak Stambulbao, ha- kapudan pasa után 5 tengernagy van, kik közül
nem az egész birodalomban ütött a janicsárok vég- 3 tettleges szolgálatban van, 1 kapudana vagy
órája; s utánok a bektasi derviseket is kiűzték a raj-parancsnok és egy kikötő-parancsnok (liman
Stambulból. S csak egy muzeum tartja fenn em- keiszszi) ; 3 altengernagy (bahrie livaszi), a teniéköket, mely laktanyájok romjai felett áll s élet- gerészeti műhely igazgatója (iplikane mudiri),
és a tongerészeti iakola igazgatója (mektebi bahrie
nagyságu szobrokban mutatja alakjaikat.
müdiri),
8 másodtengernagy (bahrie mir áláj) stb.
Mily baljóslatú eljárás! A janicsárok megKonstantinápolyban van egy fegyveroyár
semmisittettek, az ellenség kárörvendve kaczagott,
a törökök könyes szemmel emlegetik ajanicsárokat, (tophano), van katonai iskola (mektebi harbije),
kiknek helyébe „a gyözelmes mohammedán serege- tüzér iskola, várnok iskola (mehendiszhane) és
ket" szervezték.( Aszakiri manszurei mohammedie.) Chalki szigetén van a tengerészeti iskola (mekMidőn tavaly nyáron Rumeliában utaztam, tebi bahrie) és az arzonál (terszane).
StanibulbaD a hires Gülhauéban van a katona
minden 4 órányi távolságban roppant épületek
romjait találtam. Kérdeztem a népet: miféle ro- orvoai akadémia (mestebi tebbije) és e mellé renmok ezek? Kérdésemre senki sem felelt, csak bú- delve az egészségügyi bizottmány (szanitat).
A hadi tudományok művelésére nagy gondot
san rázta fejét s tovaballagott, mig végre egy
öreg török igy szólott: ,-,E romok a nemzet nagy- forditanak, a koronként megjelenő katonai munkák
ságának romjai, a sors ugy akarta, hogy nemze- | száma eddigelé száznál többre megy, van azonkitünk ne külellenség, hanom saját in-igától kapja j vül két katonai szakközlöny (dzseridei aszkerie).
Mindez arra mutat, hogy a hadügyre elég
az utolsó döfést. E romokat ismernünk nöm sza- |
bad. Jaj azoknak, kik e romokat még épségben gondot forditanak.
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A „Hurriyot" (Szabadság) Londonban mogléghajó Ferriersben porosz kézbeesett. Mit történt
Egyveleg.
jelenő török lap azonban szemére veti a kormánya másik léghajóval, még nem tudjuk. A levelek
nak, hogy a hadügyre forditott 950 ezer zacskó
** (Párist élet.) Egy angol lap párisi leve- mind az elfogott „Daguerre"-ben voltak, de mint
(47 millió 546 ezer 300 forint) hallatlan pazarlás. lezőjének naplójából veszszük a következő közleA török katona edzett és szükség esetén so- ményeket: „Nov. 14. Az idő valóban hideg; a galambpostától tudjuk, egy zsák a legfontosabb
kat tud kiállani. Vallási fanatizmusa az igaz a mészárszékek belől csaknem üresek, azonban sürgönyökkel meg van mentve.
Még egyszer visszatérve az élelmi viszonyokra,
nem oly nagy, mint a janicsároké volt, kik egy- annál nagyobb a nők száma, kik künn ácsorognak
szersmind szerzetesek is voltak, és minden har- egész órákon át a hidegen 50 grammnyi husért, oda jutottunk, hogy patkányokat, egereket s más
czot vallási szompontból fogtak fel, s minden bele levén ebbe tudva természetesen a csont is, ily kedves kis állatokat is megeszünk. Egy macska
ellent vallásuk ellenének tartottak. Ezen szellem u gy h°gy a tiszta hus alig több egy uncziánál. hat frank, s az ebezomb valóságos idényszerü
most sincs egészen kihalva még a katonaságból, Azonban e csekélységhez sem lehet jutni minden- csemegeétel. Azonban marha- és juh-húsunk még
de nem a fő, annál kevésbbé egyedüli érdek többé. nap, igy például az én városnegyedem mészárszéke épen nincs fogyatékán; van roppant mennyiségü
A legelső lépést e részben Omer pasa tette, midőn négy napon át zárva maradt egymás után. De ne sózott húsunk is. — A párisi szegények házainak
a. katonaságot nem vallásukra, hanem őseik dicső- gondolja ön, hogy én saját személyemet ille- ajtain a következő figyelmeztetés olvasható:„A ki
egy macskát, egy ebet, avagy három patkányt hoz
ségére hivta fel.
tőleg panaszkodom. Nem, sőt inkább szégyennel magával, itten szabadon reggelizhet és ebédelhet.
Midőn az Oroszország elleni hadüzenet ke- kell megvallanom, hogy tudok egy jó angol házat, Megjegyzendő, hogy ez állatok élve hozandók
zében volt, igy szólott a katonákhoz: „Őseitek hol mindenkor jól és mérsékelt áron étkezhetem, be; bőrüket el lehet vinni."
vére nem egyszer pirositá e földet, melyet az és hol a ló-, öszvér-, vagy szamárhus iránt ellen** (Bátor báró.) Furcsa bátorságról emléellenség tőletek el akar ragadni. Őseitek szégyen- szenvvel viseltetők ürüczombot, valóságos marfolt nélkül hagyták azt számatokra. Tudjátok-o, hahúst, vagy legalább is skót módra készitett , kezik meg a „D. News" párisi levelezője. E szehogy egy lépést sem tehettek a nélkül, hogy egy ürüfejet kaphatnak. — Most már patkányokat is I rint ugyanis Páris egyik külvárosában élt félrehang igy ne kiáltana hozzátok a fold alól: ez a kezdenek árulni az utczákon, darabját 3 — 6 sou- I vonultán s öregsége által karosszékéhez kötve N.
por, molyet lábaitok érintenek, a mi porunk, ősei- val. Egyik barátom oda nyilatkozott, hogy ő any- báró, kinek rendes szokása volt reggelijét elköltve
tek pora, védjetek azt a legutolsó lehelletig. nyira megkedvelte a macskahust, miszerint ha a magas falakkal környezett kert közepén fekvő
Katonák, esküdjünk meg, hogy kiontjuk utolsó visszatér Angliába, háza környékén egyetlen lak verandáján foglalni helyet rendes támlás-szécsepp vérünket a mi szeretett császárunk és macska sem lesz tőle biztonságban. A „Jardin kében, hogy a napsugarak jótékony behatása közurunk Abdul Medzsid trónjának fentartására."
des Plantes" ritkaságai egymás után vágó hidra l ben lapok olvasásával töltse idejét. Az ostrom hi
j rére azon töprenkedett az agg férfiu: elhagyja-e
Omer pasa azon férfi, ki egy koleti hadsereget kerülnek. Ma épen bölény, medve, kanguru és
j Párist, vagy maradjon? „Ha elmegyek, ugy mond,
fegyelemben tud tartani, és ha kell tüzbe és majomhus volt asztalunkra feltálalva.
• gyávának fognak tartani s feldúlják lakomat. Nem,
lángba vezetni.
Erődi Béla.
A nevezetesebb élelmiszerek ára jelenleg kö- én nem távozhatom." Egyetlen szolgája leboszélni
vetkező : Egy font sonka 3 frank, lyoni kolbász iparkodott urát e szándékról s igérte, hogy ő talál
Elzászi népétet.
módot a feltünés nélküli távozásra. Az ostrom beálltával a
^ Nöm lesz érdektelen nehány
szomszédok naponként szokott heszóval megemlékezni a jelenleg
lyén látták az öreg bárót, „ez az
sokat emlegetett Elzász lakóiról
igazi hazafi, — kiáltanak föl, — ő
és népéletéről. A ki Badenból
nem fordit hátat Párisnak, mint
megy át Francziaország azon résok mások. Nem tehet érettünk
szébe, mely Elzász név alatt ismesemmit, de legalább velünk szenretes, azonnal észreveendi, hogy e
ved. Igazi hős!" A mészáros pehajdani német tartomány lakosdig panaszkodott, hogy a báro
sága igen sok tekintotben majdaz ostrom kezdete óta sokkal vánem szeplőtlonül megőrizte még a
logatósabb lett s étvágya napról
német származás sajátságait és
napra növekszik. Egyszer azonszokásait. A nyelv főleg a kisebb
ban még késő este is karosszékóvidéki városokban ugyszólva egébonkünn ülni látták a szomszédok
szen német még, és csak a naa bárót egyik hírlapba mélyedve,
gyobb városokban lett uralgóvá a
sőt a mi rendkivül feltünt, másfranczia szó. Egyáltalán az elzánap kora reggel is azon helyzetszi nép művelt osztályai kizáróben ült ott. Semmi kétség többé,
lag csak a franczia nyelvet haszmondák, a báró meghalt. Betörnálják társalgási nyelvül a ^közvén a kertbe, a támlás-székben az
és magánéletben. A közelebb mult
aggastyán ruhájában egy bábot
évtizedek alatt a földnép körétaláltak, mig az öreg báró hiheben is igen elterjedt a franczia
tőleg idejekorán elhagyta Párist
nyelv használata, azonban még
8 villáját a faképre és szolgájára
igen gyakran találkozhatni idő°
hagyta.
sebb elzászi parasztokkal, kik német tájszólásukon kivül nem ér** (Kivándorlottak.) Statisz*
tikai kimutatás szerint az osztenek más nyelvet. A német szártrák-magyar birodalomból 1850mazás sajátságai sok egyéb tekintől 1868-ig összesen 57,726 emtetben is föltűnően megőrizték
ber vándorolt ki, a mi a német és
magukat az elzászi nép körébon.
Porosz tábori csendőrök egy elzászi helységben.
angol kivándorlottak számához
Az épületek külseje lépten-nyoképest nem nagy, de eléggé temon a szomszédos Báden falvaira emlékeztet,
és a germán architektúra csak Elzász nyugoti (szamárhussal) fontonként 16, lóhus 2%, szamár kintélyes szám. Átlagban minden évre 3038 esik,
szélein kezd elenyészni, hol a német elem már vagy öszvér 6, egy lud 25, egy tyuk 15, egy pár de legkevesebben vándoroltak ki 1850-ben, mikor
galamb 12, egy pulyka 55, egy házinyúl 18, egy csak 508-an hagyták el hazájokat s legtöbben —
erősen vegyülve van a francziával.
ponty 20, egy tuczat tojás 4y 2 , egy tök 1%, egy 9299-on — 1867-ben.
Az elzászi népéletben is kirívóan sok a német kartifiol 2, egy font fris vaj 15, egy font irós vaj
© (Structstenyésztés.) Afrika déli részében
vonás.^ Ha az ember esténként végig megy egy 14 frank.
az úgynevezett Foktartományban régóta tenyészelzászi falu utczáin, és figyelemmel kiséri a ház
Ma reggel az orleansi vasut indóházát kereselőtti padokon ülő öregek csendéletét, vagy a tem fel, melyet léghajó-műhelylyé változtattak át, tik a struezmadarat. Ujabb időben Algierben ia
falu kútja körül öeszegyülokező ifjuság enyeígé- s melyből ma két léghajónak kellett felbocsáttatni nagy sikerrel űzik a strueztonyésztést, mely a
sét és társas játékait, könnyen azon hitbe esik, „Niepee" és „Daguerre" névvel. Ezeknek rendel- strucztollak drága és kerosett volta miatt igen
hogy valahol a Schwarzwald vagy a thüringai tetése feleletet hozni a Párisból korábban kiindi- jövedelmező kereset-ággá nőtte ki magát. E haerdő tövében van. Az elzászi pórnők viselete sem tott levelekre. Az emlitett indóházba érve, legelőbb talmas madár jérezéje igen sokat tojik (néha50-él
sokat különbözik a badoni Rajnavidék falvainak is az ott levö nagymennyiségü kész léghajó vonta is többet), melyeknek nagy része táplálékul szolnői visoletétől, s a sötét szinek ép oly kedveltek és magára figyelmemet. A vasuti kocsik eltávolíttat- gál ; jércze és kakas fölváltva kotolnak; csirkéikgyakoriak az olzaszi nők öltözetében, mint a szom- tak, s helyöket léggömbök foglalták el. — A kel nem igen törődnek, mig ellenben tojásaikat a
szédos Báden pórnőinél. Az elzászi földnép fér- kém-léggömb, moly a felszállás előtt a szél minő- legnagyobb gonddal őrzik.
** (Ajapániak tengerészeié.) Japán hajóhada
fiai azonban már levetették nemzeti öltözéküket, ségének s irányának kipuhatolására felbocsáttaegyenlő
lépést tart a czivilizált európai nemzeés helyette a cosmopolita kék blouse-t (zubbonyt) tott, sebesen keletnek tartott, s Godard még sem
fogadták el, melyet ugy szólva egész Francziaország habozott utnak indítani két jármüvét, remélvén, tekéivel a tökélyesbülés felé. A mult év elején aföldnópeegyarántvisel.CsakaBretagne.Gascogne', hogy szerencsésen ki fogják kerülni az ellenséget. kormány egyik legkitünőbb európai hajógyárban
da pyrennei hegylánczczal szomszédos megyékben Előszőr a „Daguerre" bocsáttatott fel hat zsák le- egy erősen pánczélozott csavar-korvette-t rendelt
meg s készíttetett el, melynek neve Iho-scholáthat még az idegen eredeti népviseleteket.
véllel, a kormány egy külön sürgönyével és négy maru, egy 1500 tonna hordképességü háromárboKépeinkhez kevés magyarázó szót kell hozzá- kalitka galambbal; felszállván a léggömb, egye- ezos hajót, legnagyobb fajtáju 10 ágyúval s 250
tennünk. Az egyik a jelenlogi háborura vonatkozik, nesen keletnek vette utját; mintegy három percz lóerejü gőzgéppel. E hadigőzös a japáni kormánys azt ábrázolja, a mint porosz tábori csendőrök egy mulva ezt követte „Niepeo" ugyanazon irányban, nak 433,000 tallérjába került.
porosz rendeletet magyaráznak elzászi póroknak. magával vivén Dagron jeles fényképészt, segédei** (Párisi élez.) Egy párisi népgyülésen felMásik képünk egy jelenetet ábrázol az elzászi nép- vel s műszereivel együtt. Dagron hivatása leend
áll
valaki
a nagy pathossal szavalja: „Miért nem
életből, s az egész képen elömlő idylli nyugalom Clermont-Ferrandba menni, s ott az egész országazt sejteti velünk, hogy a festő azt még azon időben ból Párisba szánt leveleket lofényképézve, galam- mozognak Francziaország nagy emberei? Miért
vesztegelnek hidegen és mozdulatlanul hazánk
készitette, midőn Elzász áldott vidékei meg voltak bok által a franczia fővárosba juttatni.
ily
veszedelmében?" — „Mert bronzból vannak
kímélve a háboru borzadályaitól. Most csak szoNovember 16. Ma öt postagalamb érkezett öntve" válaszolt valaki a népből.
moru arczokkal találkozik Elzászban az utazó.
hozzánk azon szomoru hirrel, hogy a „Daguerre"
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irodalmi Közlöny" szerkesztését újévtől kezdve, segélylyel. Elfogadtatott s a miniszterhez kérvény
hir szerint, Benedek Aladár (mint szerkesztő) és fog intéztetni.
— („A királyföldi viszonyok ismertetése.") Rádl Ödön fiatal kritikus (mint főmunkatárs)
** (A nemzeti torna- és tűzoltó-egylet) torna— ez a czime Jakab Elek azon művénok, mely fogják átvenni. Szana Tamás „Figyelő" czim alatt csarnokának felavatási ünnepélye vasárnap decz.
Heckenast Gusztáv kiadásában a napokban hagyta uj lapot indit, a melyett Aigner L. ad ki. Mint 4-kén megy végbe az ősz-uteza 17. sz. a. emelt uj
el a sajtót. Tárgya a királyföldi (erdélyi szász) halljuk, Marosvásárhelyt is indul meg egy szép- épületbon. Reggel 8 — 9 óráig az önkéntes és váautonómiának bölcsőkorától máig való története; irodalmi lap, Tolnai Lajos szerkesztése mellett, rosi tüzoltóság tartott gyakorlatot; az ünnepélyes
az ispáni hivatal, a szász nemzeti egyetem, a l l „Erdély" czimmel.
felavatás elnöki beszéddel és gyakorlatokkal ll 1 /,
törvényhatóság és központi városok, mint az auto** („Magyar Gyorsíró") czimü gyorsirászati órakor lesz. D. u. 3-kor közebéd, este tánczvigalom.
nomia szegletköveinek ismertetése, kiterjedve a szaklap indult meg nov.-ben, kiadja Kónyi Manó, Hétfőn, decz. 5-én reggel 8 órakor a torna-egylenemzeti vagyon keletkezése, jogalapja, kezelése és szerk. Vándory Gusztáv. Ára félévre 2 ft. Máso- tek képviselőinek értekezlete a torna-csarnokban,
a kezelésnél fölmerült visszaélésekre s az azok kö- dik száma következő tartalommal jelent meg: A d. u. 3-kor a tűzoltó-egyleteké ugyanott.
rüli hivatalos nyomozások viszonyainak előadására római konczilium gyorsirodája. Tanácsos-e Mar** (Balaton-Füreden a „szeretetháza") megis. Fölemliti szerző a nemz. egyetem alkotmány- kovics gyorsírását tanítani középtanodáinkban ?
nyilt. Nov. 23-kán tartá a népnevelési egylet
ellenes túlkapásait, rámutat a hiányokra, előadja Andrássy Gyula gr. a gyorsirodalomban. Irodalom.
rendkivül népes közgyülését, melyen a „szeretetaz indokokat miért, és a módozatokat miként a Tanügy. Példatár. — Andrássyról azt irja, hogy
házat", mint az intézet védője, pártfogója és
reformot alkalmazni kell. A mű jellomzésére fel- a forradalom után egy ideig Drezdában tartózkodigazgató-hatósága egyhangulag és nagy lelkesehozzuk, hogy irója az alapos tanulmányozáshoz ván, dr. Zeibig fölhívására leforditotta egy 1843déssel gondjai alá vette. A Molnár Aladár és
minden irányban való tájékozottságán kivül teljes ban megjelent magyar gyorsirászati munka beveWéber E. által előterjosztett alapszabályokat elelfogulatlanságának is kitünő bizonyitékát adta zetését. Dr. Zeibig egy magyar embert keresvén,
fogadták, s azok értelmében az intézet fölé 31 tagu
részrehajlás nélküli ítéletei, a kor szellemében tett az osztrák követség utasitotta Andrássyhoz; ez,
igazgató-tanácsot állitottak, melynek állásuknál
reflexiói és a kérdés megoldására nézve nyilváni- akkor még emigráns, kissé furcsán nézett az ajánfogva tagjai: az intézet igazgatója, orvosa és a
tott szabadelvü nézetei s javaslatai által. Elmond- latra, hanem a dolgot elvégezte. Dr. Zeibig „Gemegyei tanfelügyelő; a netán adandó államsegély
hatjuk e munkáról, hogy ajánlásra nem szorult, schichte der Geschwindschreibekunst" jeles műmennyisége szerint nevezhet a kormány 1 2 taírójának elismert neve és azon körülmény, hogy vében ma is nyoma van Andrássy Gyula gr.
got, 26-ot az egylet választ tagjai közül. Az
mint az erdélyi volt kir. fő kormányszéki levéltár szívességének.
igazgató-tanács elnöke Molnár A., helyettea eligazgatója az adatok forrásának közvetlen közenöke Écsy László fürdőintézeti igazgató, pénztár**
(,,A
Századok'')
a
történelmi
társulat
közlében él, s mindent pragmatikai adatokból menoka Orbán F. lett. Eddigelé öt növendék vétetett
lönyének
f.
évi
8-ik
füzete
következő
tartalommal
ritett : elég ajánlat lehet mindenki előtt. A mü
jelent meg : A vármegyék olső alakulásáról és fel az intézetbe.
ára 1 frt 60 kr.
őskori szervezetéről, Botka Tivadartól. Az erdélyi
** (A nemzeti dalkör) mult szombaton tartá
= (Aigner Lajos kiadásában) megjelentek : honismertető-egylet tudományos munkássága ered- a lövöldében zászlóavatási ünnepélyét. Az első
„Részletes statisztikai kimutatások Abaujmegye ményeiről, Jakab Elektől. Á magyar nemzetsé- szeget a zászlóanya, Vidacs Jánosné verte be, a
elemi tanodáiról" (Ára 60 kr.) Gyüjtötte és össze- gekről, Nagy Gyulától. Könyismertetések, birá- másodikat Liszt Ferencz „éljen a haza!" szavakállitá Schvarcz Gyula. Az egyes községek tan- latok.
kal, azután Ábrányi Kornél a zenészek részéről,
ügyi állapota lelkiismeretes buzgósággal gyüjtött
** („A nemzeti szinház könyvtára") czimü Gyulai Pál az irodalom részéről, Erkel Ferencz a
statisztikai adatok alapján ismertetve. Vajha minél vállalat indul meg, Pfeiffer Ferdinánd kiadásában. nemzeti szinház részéről vert be egy szeget. A
többen érdeklődnének e dolog iránt magánosok is Az első füzetet Szigligeti „Török János 1 ' czimü felavatási ünnepélyt hangverseny s ezt tánczviganálunk, s vajha minden megye tanügyi állapotá- drámája képezi. A szinház igazgatósága átalában lom követte.
nak ilyen kimutatását birhatnók, minél több oldal- minden előadandó színművet és operaszöveget ki
ról, s nem bizva mindent a kormányra, hogy vala- akar nyomatni e füzetekben, melyek esténként a
Egyház és iskola.
hára tudnánk hányadán állunk iskolák és iskoláz- pénztárnál is kaphatók lesznek.
tatás dolgában. — „Magyarország földrajza, az
** (A katonatiszti iskolák) decz. 5-én nyilnak
** (Ifj. Csáthy Károlynál) Debreczenben csiátalános földirat rb'vid vázlatával." Népiskolák nos Tárcza- és Lap-naptár jelent meg: az elsőnek meg minden kerületben s az előadások ápríl vészámára irta Schwicker J. H. (Ára 40 kr.) Eövid, ára 20 kr., a másodiknak 16 kr.
géig tartanak. Részt vehetnek benne a szabadsá68 lapra terjedő kézikönyv, a melyből 38 van
= (Liszt Ferencz legujabb szerzeménye,) mo- golt állományu tisztek is, sőt ez idő alatt rangMagyarországnak szentelve, a többi Európa, s a lyet a nagy mester Szegszárdon készitett, a , (Mo- jokat megillető fizetésben is részesülnek azon
többi világrészek föld- és néprajzi ismertetésének. sonyi gyászmenete" már nyomtatás alatt van, és esetben, ha az oktatás miatt más városba kellene
Sok anyag van benno felhalmozva, s a tanitó ügyes legközelebb Táborszky és Parsch nemzeti zene- költözniök.
magyarázattal hasznos könyvvé teheti. — „A ma- műárusok kiadásában megjelenik. A nevezett ki** (Hódmezővásárhelyt) m. hól9-en Szeremlei
gyarok története rövid előadásban." Népiskolai adók a jeles műért 20 huszfrankos magyar aranyt Sámuel választatott meg ref. lelkészszé.
használatra irta Führer Ignácz. A magyarok tör- ajánltak fel tiszteletdíj fejében, mely összeget a
** (A zágrábi érsekség kerületében) lövő népténete Atillától kezdve máig, 44 lapon, röviden nagynevü szerző a keletkező Mosonyi-zenetársu- iskolák tanfelügyelőjévé Veber Adolf zágrábtárgyalva. Inkább eseményhalmaz, mint azok ösz- latnak ajándékozott.
egyházmegyei kanonok neveztetett ki.
szefüggő elbeszélése, s az előadás itt-ott nem ment
** (Női gyorsíró-tanfolyam.) Illési Györgyné
némi naivaágtcl, az igazság rovására. — „Taneszasszony, ki a néptanitók gyűlésekor rendes gyorsKözintézetek,
egyletek.
kb'z-kiállitás." Jegyzéke azon tankönyvek és taníróként vott részt a gyülésen, tanfolyamot nyitott
szereknek, melyek az 1870-ik évben rendezett
*• (A magyar tud. akadémia) hétfői ülésén a gyorsirászatból leányok számára.
magyarországi I. egyetemes tanitó-gyülésalkalmá- Szily Kálmán olvasta fel Klein Gyula műegyeval kiállíttattak. (Ára 20 kr.) Iskolák és tanitók temi segédtanár. „A pilobolus gombának fejlődéipar, gazdaság, kereskedés.
számára hasznos kis füzet. A tankönyveknek s séről és alakjairól" czimü értekezését. Az érteketaneszközöknek elég gazdag gyüjteménye foglal- zés kiadatott bírálatra. — Ezután összes ülés
** (A magyar gözhajózási társaságok) fuziója
tatik benne, a nagy résznél az árak megnevezésé- következett, a mely csekély érdekü folyó-ügyek- akadály nélkül foly tovább; az elsö magyar és a
vel együtt, melynek a tanitók, választásaiknál kel foglalkozott.
magyar Lloyd gőzhajótársaságok után ujabban az
hasznát vehetik.
— (A Kisfaludy-társaság) november 30-kán Országos gőzhajótársaság közgyülése is elfogadta
** (Vértessy Arnold) beszélyeiből két kötet, tartott havi ülésében két felolvasás volt. Zichy az egyezményt, s igy már három társaság bele„Világ folyása" gyűjtő czim alatt, szintén Aigner Antal ismét két szatirát mutatott be a Horáczéi- egyezett.
kiadásában jelent meg. Vértessy kedveltebb" be- ból; egyiket barátaink hibáiról ( I. k. 3. sat),
** (A londoni kiállitás magyar biztosa) Posszélyiróink egyike; tárgyait érdekesen választja, másikat a valódi nemességről (I. k. 6. sat.), mely- ner Károly Lajos tudatja, hogy az angol kiállitási
alakitása ügyes, irálya eleven és festői. A két ben IL rabszolga-apjáról mély kedélylyel emlékezik bizottságtól nyert távirat szerint, a kiállitás 1871.
kötet ára 2 ft.
meg. Zichy fordítása folyékony, erőteljes, termé- május l-jén okvetlen megnyilik. A jelentkezett
** (Egy közhasznu munka,) Dipold Özséb, szetes s a mellett az eredetihez hű. Ugy tudjuk, kiállítók, valamint a még jelentkezni szándékozó
zircz-czisterczi pap s pécsi tanártól Pécsett a kö- Horácz összes szatíráival kész mars velök valóban művészek, gyárosok, iparosok, gyapjutermelők ea
vetkező czimü munka jelent mög: „Világtörté- gazdagítja irodalmunkat. Ezután Szász Károly kertészek ennélfogva értesittetnok, hogy kiállinelmi helyek zsebszótára, különös tekintettel ha olvasta föl Szász Béla három versét „Feleségem tandó tárgyaikat 1871. január l-ig a bíztossági
zánkra," 41 iv. A német irodalom számos ily kézi- verses könyvéből"; a csinos költemények közül helyiségbe (Pest, Erzsébettér 1. sz., I. ein.) szálkönyvet mutat fel, melyekot azonban e munka isko- egyiket mai számunkban közöljük. — Ezután tit- lítsák. Rendkivüli kitűnőséggel biró kiállitási tárláink s tanférfiainknál annál is inkább ki fog kári jelentések következtek, melyek közt legfon- gyak kivételképen a január l-re kitüzött határszoritani a használatból, mert a hazai viszonyokra tosabb Tomory Anasztáz ujabb áldozata, miszerint időnél később is elfogadhatók, ha kiállítóik ebbeli
is kiváló tekintettel van, mely a német müvekben az ő költségén létesült magyar Shakespearet kívánságukat alaposan indokolják és e tekintetben
többnyire teljesen elhanyagolt, s különben is bő- egy széptani, magyarázó pótkötettel kivánja kie- a kiállitási biztossal 1871. január 1-je előtt értevebb, mint a legtöbb ilynemü német kézi könyv. gészít* otni. A társaság köszönettel fogadta az keznek.
ajánlatot s Tomory kifejezett óhajtásával öszÁra 2 frt, s kapható Pécsett a szerzőnél.
if (Lókivitel Oroszországba.) Ujabb időben
** (Hirlapirodalmi mozgalmak.) A Deutsch- hangzólag Greguss Ágostot bizta meg e pótkötet Magyarországban és Edélyben nagyobb lóvásárfélo nyomda lapjainál átalános változás állván be, megírásával. — Skakespeare „Violá"-ja Lévay lások történtek, s pedig, mint később kitünt, orosz
a „Képes Világ" szerkesztését Kiss József, a József és .,Vihar"-ja Szász Károly fordításában ágensek számláira. Ennek folytán a kormány, hir sze„Divat"-ét Wohl Stephanie vette át. A „Pesti elfogadtatott. Gjulai a magyar népdalok dalla- rint, S2igorubb utasitásokat küldött a hatóságokHetilap," melyet eddig Csukásy szerkesztett most mainak gyűjtése iránt tett inditványt, mely sze- j hoz, s egyuttal meghagyta a vasut-igazgatóságokKecskeméthy Aurel kezébe ment át, a ki „Kákay rint a kultuszminisztertől e gyűjtés eszközlésére | nak, hogy nagyobb lószállitmányok előfordulása
heti krónikája" czim alatt folytatja. — A ,,Szép- Bartalus Istvánt kérje a társaság kiküldeni állam- esetében orrol a kormányt különösen értesítsék.

-"-'^* "* ^ —
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Mi ujság?

1

nemzetiségek passiv ellenállását ajánlá. Vádlott
Nemzeti szinház.
az esküdtek által bünösnek találtatott (7 szóval 5
Péntek, nov. 25. „A haza." Dráma 5 felv. Irta Sardou,
( franczia csatatereken) a közelebbi na- ellen) s 10 havi fogságra e 500 frt bírság fizetésére
ford. Paulai és Szerdahelyi.
púkban egyszerre több ponton ujult meg ismét a itéltetett
Szombat, nov. 26. „Álarczos bál." Opera 5 felv. Zeharcz : északon, délen, keleten és Parisnál. Az §gj ** {Udvari vadászatok Gödöllőn.') A király
északi csatatér (mintegy 15 mérföldre Páristól) nov. 20-án utazott ki Gödöllőre vadászni. Nov. néjét szerz. Verdi.
Vasárnap, nov. 27. „Viola." Népszínmű 5 felv. Irta
már nov. 27-kéo nagyobbszerii ütközet színhelye 23-án hajtóvadászat volt a babathi völgyben, meSzigeti; zenéjét szerz. Bognár.
volt. Manteuffel Iporosz tábornok itt előnyöket lyen részt vettek: József főhg, Lónyay pénzügyHét/S, nov. 28. „Közönyt közönynyel" Vigjáték 3 felv.
vivott ki a kisebbszámu franczia sereg ellenében, miniszter, Gablenz altábornagy, Krausz ezredes, Irta Moreto,
ford. Győry Vilmos
a mely azonban 10 óra hosszat, a német tudósí- L. hadsegéd és Benitzky Ferencz urod. kormányzó.
Kedd, nov. 29. „Troubadour." Opera 4 felv. Zenéjét
tók jelentései szerint ia, nagy vitézséggel állott Nov. 24, 25 és 26-kán kevés megszakitással a cser- szerz. Verdi. — (Kaltner Mari, elsö szini kísérlete.)
ellent. A poroszok e csata után megszállottak kész-vadászat folyt. Az egész heti vadászat alatt
Szerda, nov. 30. Vörösmarty születésnapjának eléAmienst. 28-án az ütközet megujult, de a fran- elejtetett összesen 15 szarvas-suta, 4 bikaborju ea 8 estéjén: „Az áídozaí." Szomorujáték 5 felv. Irta Vörösmarty.
cziák ismét visszanyomattak, s veszteségűk a po- róka,miből akirályra7 suta, 3 borju és 3 róka jutott.
Csütörtök, decz. 1. „Ernáni." Opera 4 felv. Zenéjét
rosz király jelentése szerint több ezer ember, 700
•* (Tegetthoff altengernagy) ez idő szerint szerz. Verdi.
fogoly, és egy zászló; a poroszok vesztesége is nagyon sokat emlegetett egyéniség. Beszélték
jelentékeny, ők maguk 74 tisztre és 1300-ra szá- felőle, hogy beteges levén, Stiriába ment üdülni s
Szerkesztői mondanivaló.
mítják. A poroszok az amionsi kis czitadellát is be- ott egy kedves stájer paraszt leányka hűségesen
— Vs — i. „Pákh emlékezete." Ne zavarjuk a derék
véve, sietve Páris felé nyomultak. — Legfontosabb ápolgatta, mi annyiia meghatotta a kemény tennyugalmát rosz versekkel. Életében is elég baja rolt
azonban a hadjárat jelen, második szakában, a mi gerészt, hogy elhatározta őt nőül venni. Később e velök.
a Loirenál történik, mert ugy látszik, ott van a hirt megczáfolták. Most ujra egy párbeszéd kering
— Paks. Gy. B. Lachambeaudie mesei valóban igen
franczia fősereg, a mely Páris fölmentését meg- a fővárosban, mely hir szerint József főherczeg szépek; s a fordítás, ha nem épen kifogás nélküli is, szintén
kisérelheti, mig az ország más részein levő fran- honvédfőj arancsnok s az altengernagy között elég jó az ismertetés czéljára. Fogunk belőle adni egyczia seregeknek inkább az lehet czélja, hogy a ment volna végbe. — „Meglássa" — mondá a fő- néhányat.
— Bogát. Sz. Örülünk s az ajánlatot szivesen fogadva,
Loiretól és Páristól tetemesb erőt elvonjanak s herczeg, a háboru eshetőségéről levén szó — „mily
megoszszák a német sereget. A Loirenál Aurelles bátorsággal fognak honvédeim harczolni!" — teljesitését elvárjuk
— Debreczen. Sz. J. A kegyelet az elhunyt jeles
de Paladiné vezérlete alatt álló franczia sereg „Bátorsággal igen", — felelé ez — „de ágyuk
iránt, dicsérendő. Az epigramm sem rosz; de nem is több.
ellen Frigyes Károiy 180 ezernyi hada már nov. nélkül."
A közölhetőségre nézve azonban valamivel többet kíván24-ke óta megkezdte támadó működését; több,
= (Halálozás.) Gr. Wimpfen Ferencz tábor- nánk, minthogy a vers csak épen — rosz ne legyen.
kisebb előőrsi csatározás után 28-án itt is na— Pest. S. E. Ez talán jobbacska a múltkorinál; de a
szernagy, Triost és a tengerpartvidék volt korgyobb ütközet volt Beaune mellett; mely után
mányzója 74 éves korában elhunyt. Kozel rokona közölhetőségtől még távol áll.
a győzelmet mindkét fél magának tulajdonítja. I
— Kolb . . . A. S. Azt hiszszük oly szomoru állapotok
volt a hasonnevü franczia tábornoknak, ki a sedani
A porosz jelentés szerint a franczia sereg telmás vidékein is /annak az országnak; ön azokat ismeri,
kapitulácziót aláirta. Az 59-ki olaszországi hábo- mások
másokat. Levelét a lapban közlés helyett jobbnak
jes vereséget szenvedett 1000 halottat hagyott
ruban mindkét Wimpfen tbk jelen volt, egyik a látjuk M. A. ur kezéhez juttatni.
a csatatéren, 1600 fogságba esett, mig a poroszok
franczia táborban, másik az osztrákoknál.
vesztesége szintén 1000 halott és sebesültre megy.
Az 1864-ki sorsjegyek decz. 1-soi
Tounsi jelentés szerint az ellenség a Loire mellett húzásának(Sorshuzás.)
Több felszólítás következtében tisztelettel tudat
eredménye: 3885 sor 64 szám nyer 250,000
kilencz óráig tartó csata után visszaveretett, frtot; 2446sor. 64 sz. nyer 25,000 frtot, 1542 sor 12 szám
juk, hogy a
Chatoaudunet és Chatauneuf-öt elhagyta. — Mig nyer 15,000 frtot, 2446 sor 6 sz. 10,000 frtot, 1542 sor
a loirei hadvonalon ez események történtek, az 6 sz. 5 0 0 0 frtot. EzekenkivUl még a következö sorszámok
alatt Páris is hallatott magáról. Nov. 28. és 29-én huzattak ki: 437,855, 2593,3450.
kisebb kitörések történtek. Nov. 30-áról a porosz
julius l-töl kezdve néhány teljesszámu példánynyal még
király ezt távirta a királynénak: „Ma jelentékeny
SAKKJÁTÉK.
kirohanások történtok keletnek a würtembergiek
szolgálhatunk.
575-ik sz. f. — Votruba Annától
és szászok ellen, Bonneuil sur Marne, Champigny
Elöfizetési ára:
és Villersnél, mely helyek az ellenség által elvé- |
(Bécsben.)
Félévre (julius —deczember)
3 ft. — kr.
tettek, de mire sötét lett, a 7-dik dandár segit- '
Sötét.
Évnegyedre (október—deczember) . . . . 1 ft. 5 0 kr.
ségével ismét visszavétettek. Ugyanazon időben j
észak-keletnek St.-Denis táján is könnyebb ki- I
A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok
rohanások intézteitek a gárda és a 4-ik hadtest
együtt:
ellen. Én nem hagyhattam el Versaillesi, hogy
Évnegyedre (október—deczember) . . . 2 ft. 5 0 kr.
a czentrumban maradjak. Az ellenség ugy látCsupán Politikai Újdonságok:
szik az orleansi győzelemre számitott s a győÉvnegyedre
(október—deczember) . . . . 1 ft. 2 5 kr.
zőknek akart elébe sietni, a mi nem sikerült." j
fl^* A juliushó elsejével a csupán Vasárnapi Újságra,
— A párisi erődök heves ágyúzása után d. e. 11vagy október hó elsejével a Vasárnapi Ujság és Politikor kezdetett meg a kitörés, s a csata esti 6 óráig
kaiUjdonságokra belépő t. előfizetőknek, — Munkácsy
tartott. Léghajói tudósitás Párisból azt jelenti,
Mihály kitünö festőnknek külföldön is oly nagy feltünést
okozott ,.Siralomház" czimü képével kedveskedünk.
hogy 2000 franczia sebesült mög, de a németek
vesztesége sokkal tetemesebb. Stuttgarti hivatalos
9^F* Rendkivüli előfizetés nyittatik továbbá fentebbi
lapokra — deczember l-töl kezdve azok számára, kiknek
jelentés szerint csak a würtembergiek 700 haelőfizetéseik november hó végével lejárnak.
lottat vesztettek.

Vasárnapi Ujságból
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** (Deczember elsejére) csakugyan beköszöntött a tél. Két napi verőfény után szordán este
sürü pelyhekben kezdett hullani a hó, s reggelre
kemény fagy állott bo.
** (Az Eszterházy-képtárról) a .,P. N." egészen hiteles forrásból hallja, hogy a kormány már
a
b
c
d
e
f
g
h
megvette s megkötötte a szerződést, természeteVilágos.
sen az országgyülés jóváhagyása reményében.
Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond.
** (Balogh Péter ref. superintendens) temetése nov. 25-kén ment végbe nagy ünnepélyesAz 570-ik számu feladvány megfejtése
séggel Debreczenben. — A halottas-háznál a tiszántuli ogyh.-kerület főkurátora, gr. Degenfeld
(I. H Au-tól Woetzben.)
Imre, minden vallásfelekezttü lelkészek, a városi
Világos.
Setét.
hatóság, a tanuló ifjuság s a boldogult számos
1. h2—h3
Kd4—dö:
tisztelője is jelen volt. Török Pál és Kun Berta2. K d 2 - d 3
Kdö—e6
3. c2-c4
Ke6—fő
lan, református superintendensek is Debreczenbe
4. Bc7-e6
Kf5-f4
siettek elhunyt társuk végtiszteségére.
5. Bc6 -f6 matt.
** (Esküdtsúki tárgyalás) volt nov. 29-kén
Helyesen fejtették meg: Veszprémben:Fülöp József.
Porutiu János, a „Federatiunea" szerkesztője ellen — Harasztiban:
g<J. Festetics Benno. — Já»zkiséren: Gaki lapjában az államegység megzavarását czélzó lambos István és László. — Nagy-Szalontán: Kovács Alczikkeket irt, s egy eshető háboru alkalmára a bert. — Zámolyon: Parragh József. — A pesti sakk-kör.

H E T I - N A P T Á R.
Hónapi-és
hetlnap

Katholika* és protentans
naptar

November

Izraeliták
naptara

Nov. (ó)

Kislav R.

H

IV'ap
hossza

kél

nyüg.

hossza

6. p. ó. P- t.
7 3u 4 9 32
2;5 Amphiloe
7 32 4 9 44
12
2ö4
24 Katalin
7 33 4 8 56
13
25 Kelemen
255
7 35 4 8 68
14
126 Alipius
256
7 36 4 8 80
255
7 37 4 7
'27 Perzs. Jakab Í15 Dániel
!28 István
7 38 4 7 104
Judit
116 l l Sabb. 258
Hold változásai. ® Holdtölte 8-án 3 óra 55 perczkor reggel.

R 2 Borbála sz.
Sabbás apát
Miklós püsp.
Ambrusfpüsp.
B. Assz. fog. (?)
9 Pént. Leokádia szüz
10 Szóm. Judith, Eulália
4 Vasár
5 Hétfő
6 Kedd
7 Szerd.
8 Csőt.

fiőröK-orosz
naptár

B 2 Borbála
Pelin
Miklós
Ágota
Szofron
Caesar

22 D 25 Phil.

f.

10 Benes
252
ll Benjámin 253

P8
9
10
ll
12
13
14

Id
kél | nyüg.

0

P-l 6. P-i 6. P28
341 2 45!
35! 3 6 4 31
161 3 32 5 33
8 4 1 6 37
4 4 37: 7 37
fi 5 19 8 3 8
14 6 8 9 32
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Elöfizetési feltételek:

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok

együtt:
Négy hóra (deczember—márczius 1870—71.) 3 ft. 4 0 kr.

Csupán Vasárnapi Ujság:
Négy hóra (deczember—márczius) . . . . 2 ft. — kr.

Csupán Politikai Újdonságok:

Négy hóra (deczember — márczius) . . . . 1 ft. 70 kr.
£IGF* Az elöfizetési pénzek beküldése legczélszerübben postai utalványokkal eszközölhető, melyekre —
bérmentesítésül, csak 1 db. 5 kros levélbélyeg teendő.
fiW* Félreértések kikerülése tekintetéből kéretik,
hogy a hónap elseje, melytől az előfizetés kezdetét veszi —
világosan kiirassék.

il Vasárnapi Ujság és P. Újdonságok
kiadó-hivatala Pest, egyetem-uteza 4. sz. a.

Bűí Mai számunkhoz van mellékelve: a
„Nefelejts" elöfizetési fölhívása, 13 ik évfolyamára.
TARTALOM.
Balogh Péter (arczkép). — Kgy fövárosi barátomhoz.
— Egy városi irnok szerelme (folyt.) — Csendélet a franczia határon I. (képpel). — Honvéd dandárgyakorlatok I .
(képpel). — A lég hírnökei (vége). — Törökország hadereje. - Elzászi népélet (képpel). — Egyveleg. — Tárház:
Irodalom és művészet. - Közintézetek, egyletek. — Ipar,
gazdaság,kereskedés. — Mi ujság? — Nemzeti szinház. —
Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21.sz.)

HIRDETÉSEK.
5 éri jótállás.

Fő-ügynöksége

Szepességi kárpáti növény-nedv,

5 évi jótállás. |

mell- s tüdőfájdalmakban szenvedőknek,

orvostudor F á y k i s s

mindennemü valódi amerikai

RRÓ-GEPEKNEK

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

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

Weiss R.-nél

Arak:

Pesten, régi posta-utcza.
ff

Ingyen tanítás.

933 (5—6)

Fizetési kedvezmény, j i

1 üvegcse növény-nedv használati utasitványnyal együtt
75 kr.
1 csomag thea
25
1 skatula növény-czakorka
3 5 ',
Ezen szerek megrendelhetők a készítőnél magánál Fáykiss József gyógyszerésznél Kézsmarkon (Felső-Magyarország) s kapható Pesten: Török József,
gyógyszerésznél király utcza 7. sz. a. s Thallmayer A. és társánál.

Az őszi idényre alkalmas
következö czikkek dús választékát ajánlják

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 fútókészlettel felszerelve 3.20, 3.60, 4 - 1 0 frt, szinte ilyenek kutyákat s egyéb alakokat ábrázoló festvényekkel 10—20 frtig. Kandalló-keretek öntött vasból és sárgarézből 2.70—20 frtig.
Kályha elötalczák vasból és sárgarézből 1.75, 4.25 krig. Ko-,
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. Fúvók 70 krtól
4 frtig.

Legujabb gőz-fazekak raktára.

ü.-től Kézsmárkon.

Ezen, a szepességi kárpátok virányain, a leggondosabban összegyűjtött s legalkalmasbnak talált növényekből készült nedv, következő bajokban, mint igen hathatós, jól kipróbált s kitünő gyógyerejü szernek bizonyult be és ismertetett el, u. m.:
köhöicés, rekedtség, a nyelő- s lélekzószervek gyenge hurotoslngerlése,
görcsös, ideges, rövid léltkzéssel járó köh-rohamok. szukmelluség, oldalnyilások s idült bnrntok ellen; továbbá: tudővészben szenvedőknél az izzadás
által előidézett elgyengülés eseteiben, — s a nedvtömegek olynemü betegségeiben,
melyek a táplálkozás processusából származnak.
940 ( 4 - 6 )
Épen azon hatással bir és sikerrel alkalmazható, a szepességi kárpáti nővénythea, s a szepességi kárpáti növény-ezakorkák dr. Fáykiss-től.

Thea-eszközök.

§amovárok 3.50—4.50 krig, valódi oroszok 12—35 frtig.
Thea-üstök Berczelius-lámpákkal 10—20 frtig. Thea-fistök
állványokon 2 - 1 0 csészének, fénymázolt pléhből, sárga és vörös rézből, 4 50—26 frtig. Thea-kannak, brittania érczből
1—12 csészének 2.80 — 12 ftig. Thea-lálczák fénymázolt pléhből minden nagyságúak 1—10 frtig, fából készültek 3.50—12
frtig. Thea-asztalkák 15 frt. Thea-szörök, pakfong, alpacca
és chinai ezüstből 35 krtól .3.50 krig. Thea-golyok. Tojásfözök, tojás-föző fövény-órák, gyors-forralók, thea-szelenczék, palaczkok és szekrénykék stb.

Függönyök

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

Türsch F.-nél

Pesten, váczi-ut 19-dik szám.
j j ^ Mindennemü himzések, csipkék, vászonnemüek bármely áron.
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Légvonat ellen mentő pamut-hengerek,

az eddig ismert egyetlen előkészület, melynek segitségével abEzen gözfazekak minden háztartásnak felette ajánlandók, mivel kezelésük könnyü és veszélytelen, gyors fözésükné 1 fogva sok lakok és ajtóknál a légvonatot tökéletesen el lehet zárni. Egy
középnagyságu ablaknak elzárása körülbelől 50 krba kerül, s a
idö, és a tüzelési költségeknek majdnem fele takarittatik meg
mellékelt utasitás szerint igen könnyen alkalmazható. A kenge— az ezekben főtt hus és leves pedig hasonlithatlanul jobb,
rek árai, ablakokra való fehérek 4 kr., barnák 5 kr., ajtókra
tartalmasabb és izletesebb. Legjobb sikerrel használtathatnak
való fehérek 6 és 10 kr., barnák 7 és l l kr. rőfje.
ezen fazekak burgonyák, borsók s egyéb ázalékok főzéséhez,
valamint husnemüek változatos mód szerinti párolásához és
Kukoricza-morzsolók.
sütéséhez is.
egy, ezen vetemény termellőinek igen ajánlatos kézi gépecske,
5,.
8,
ll,
18 itczének valók.
melynek segitségével egyes személy óránként mérő kukoriczát
darabja~6.75. 8.—, 10.50,~~12~frtT
képes lemorzsolni. Darabja 60 kr.
csésze
AlllfOl Iegging, lábtyük a (Camaschen)
Rnha és botor sepröcskék 55 kr.. 60 kr.
1
10 feketénsk.
3 4 6
igen czélszerü, Angolhonban átalános ft. 3.60, 4.30, 5, 6, 7, 8.2Ö, 9.50,
65 kr., legjobb nád bntor-porlók 50
használatban levö neme, lovaglók, vadákr., czérnával befontak 1 frt.
Non
plus
altra
kávéfózö-gépek,
csak
szok, gazdáknak, sőt nedves idő alkalLegjobb Alpacca gyertyatartók, önspiritussal
használhatók,
mint
kitünőek
mávala városban is ajánlandók. Ameritött természetes fehérségü érczből, meátalánosan elismertek.
kai bőrvászonból párja 4 frt, fényes
lyek a tisztítás által csak szebbülnek,
3 4 6 8 10
1
orosz bagaria bőrből párja frt 6.50 7.60.
7
8
9
10"
4.50,5.85,7,8.25,9.40,11,14.
Angol, mindennemü lábbelibe rakható
frt 2.25.
3.40, 3.80, 4.40 párja.
dugasz talpak, biztosan védik meg a ; Franczia kávéőrlő-gépek tetszésszerint
Vajíányérok i'iveg-fedövel 1 frt60,2.—,
igazithatók, elegáns szegletes alakúak
lábat nedvesség és meghűlés elöl. Párja
2 50, i.óU.
1 2
3
4 szám
45. 60 kr.
Sajt-tányérok, márvány lemezekkel, üvegAngol ufazó-plaidok 9—20 frtig.
iJÖ, 2Ab, 2T5Ö
'"
fedővel 3, 4, 5 frt.
Ragany felrzipők párja 85 kr., 1.40 kr. ft. l."25
Ragany esó-öltönyök és köpenyek Amerikai modoruak, a falon erősittet- Angol kés-fenök és dagó-hazók.
nek meg s igen gyorsan s könnyen őröl- Cznkorvágó-gépek. deszkácskán 2 frt
10.75—23 frtig.
nek darabja frt. 4.50
75 kr.
Rugany légpárnák frt 3.50, 5.50.
Rngany ágytakarók gyermekek és be- Golyó alaku kávépörkölök, borszesz- Pezsgőt fagyasztó gépek 15 frt. Czuszel használhatók
kor-szelenczék, kenyérkosarak, kávé és
tegek számára 45 krtól 5 frtig.
'/s
'/«
'/j fontnak
pohár-tálezák, eczet- és olajtartók, asztali
Rngany allövet fecskendők s egyéb
kés-kosarak, abrosztakarók. palaczk- j
chirurgikus szerek.
ft. 2.80,
3.(iO,
4.50.
dugók, gyermekszoptató üvegek, réz
Ksernyok pamutszövetból frt 1.50, 1.75,Habverő-népek üveg-medenczével, kitörő-mozsarak, vasalók, kolmizók, éjjeli
alpacca 3.25,4.—, tafota 5.60, 7.50, grossebbek frt 1.80, nagyobbak 2 frt.
lámpák, asztali csengetyüks a háztartásdenaples 6.50, 10.50, 12.—, bordásak
90 kr.
naksok egyéb czikkeit dús választékban.
10.50—15 ftig.
Kis vajkészitö-gepek, a thea-asztalnál
használhatók, dbja frt 4.20.
Gazdasági lámpások, olaj-lámpákkal,
A lakszobák földiszitéséhez:
tüz és törések ellen mentesek, kicsinyek Metélt tészta-vágógépek, igen jó szer- Virágasztalok 6—32 ftig, papiroskosarak,
kezetűek frt 9.50.
frt 1.90, középszerűek 2.65, nagyok 3.40.
madárkalitkák asztalkákon és függeszAngol kézilámpások különféle czélszerü Amerikai haskalapácsok és esőm huteni valók, ágas gyertyatartók, függő visi tők dbja frt 1.20.
nemekben 90 kr., frt 1.60, 2.20. 6 frt.
rágkosarak, látogatójegy-tálczák, utánAngol sardinia-szelencze-nyitók da- Asztali kések és villák, valódi angolok,
zott márványoszlopok, szobrok, melljó styriak, csont-szaru, pakfong és chinarabja 50 kr.
szobrok, angora lábszőnyegek, lábtörüezüst
nyelekkel
dús
választékban.
Angol, szénnel használható vasalók,
lők tengerifú, rugan és cocosból. eserAngol késtÍHztitó deszkácskák. igen
nyőállványok öntött vasból stb.
4~frt.
czélszerüek, darabja 50 kr., 1 szelencze
Rechaud a fiammo forcée, kitünő franMulattató társasjátékok:
tisztitópor hozzá 60 kr.
czia melegítő szeszlámpa, tetsző nagySzarvasbőrök
ezüstnemüek
tisztításához,
Dam-,
malom- és sakk-táblák, sakkalakok,
ságu edények számára, kisebbek frt 2.75,
ablakok mosásához, igen előnyösek, dbja
(lominójátékok, tartli-deszkácskák, játközépszereük 3 frt, nagyok 3 frt 50 kr.
80 kr, 90 kr., frt 1.—, 1.25, 1 frt 50 kr.
szó-kártyák, játékjegyek, kártyaprések,
Aczél dió-török 60, 90 kr., frt 2.40.
roulette, tombola, lutri, versenyfutó s
Exeellens kávéfózö-gépek, ezekkel Kitűnő tisztitó-porok 5, 6, 10 kr.
egyéb társasjátékok.
10 —15 percz alatt tűzhelyen v. splritus- Amerikai patent nád-seprök szőnyegek
és szobák számára frt 1.15, 1.30,1.50.
Szinházi látcsővek 4.50—36 ftig.
sal kitünő kávét készíthetni.
W Irásbeli megbízásoknál, melyek gyorsan s kellő figyelemmel eszközöltetnek, a megrendelt tárgyra szánt árnak körülbelőli
meghatározását kérjük. Meg nem felelő tárgyak visszaküldhetők.
936 ( 4 - 4 )
Raktárunk nj kimeritő árjegyzékét kívánatra bérmentve küldjük el.

forintig.
Ezüst henger órák 4 rubinra
. . 10—11
»
» arany foglalv. rugóra 12—13
»
» kettős födéllel
» 15—16
»
» kristályüveggel » 15,16—17
» horgonyórák 15 rubinra » 15, 16—17
»
»
15 » kettős födéllel 19
20—22
• angol horgonyórák kristályüveggel 19,
. 20—22-24
» ugyanazok kettős födéllel
. 24—40
» vál. remontoir kengyelnél felh. 28—32
» ugyanaz kettős födéllel 35, 38, 40—45
Arany órák 3. sz. horg.15 rub.36,40, 45—50
ugyanaz kettős födéllel 55, 58, 60—80
» valódi remontoir kengyelnél
felhúz
70, 80, 90—100
» valódi remontoir kettős födéllel .
. 100, 110,120, 130—206
Arany hölgyórák (3. sz.)
» henger 4—8 rubinra . . 25, 28—82
»
v 8 rub. kett. födél. . 38, 42—45
» horgonyórák 15 rub. kettős födéllel
50,55—60
» vál. remontoir kett. födéllel 70,80—100
» h. órák zom. gyem. . 60, 70, 80—100
Inga-órák hetenkinti felh. ft. 16, 20, 22—24
v órai és félórai ütéssel . .
30—32
» óra és negyedórái ütéssel 48, 50—55
Havi regulatorok
80—32
Ébresztő óra
. . . .
. . . . 6
Ezüst lánczok 4 ft 50 kr., 5, 6, 6ft. 50 kr.,
7 ftig; legfinomabb franczia alakúak 8 ft.,
é ft. 50 kr. 9, 10 ftig; hosszu nyaklánczok
7 ft.. 8 ft. 50 kr., 9,10, 15 ftig.
Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét mellett, gyorsan és pontosan teljesittetnek.
Egy inga-óra pakolásáért 1 ft. 50 kr.
Órák cserében is elfogadtatnak.
p r - Nem tetsző árn kicseréltetik.
Javítások legpontosabban és jutányos árért
eljesitetnek.
._ 874(13-0)
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50-ik szám.
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Koüarits József és Siaé

Tizenhetedik évfolyam.

i.SZOBA-ÜRSZÉKEK,

czimzett legelső

vászonruffa gyári raktárban
váczi-utczában Pesten,
kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban

mindennemü kész fehérnemüek férfiak, hölgyek és
gyermekek számára.
Férfi-ingek, rumburgi, hollandi vagy irlandi vászonból 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr.,
4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft.
Báli ingek férfiak számára 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft. Himezettek
6 ft., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft., 14 ft. egész 20 ftig.
Szines férfi-ingek, 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft.
Férfi-ingek fehér madapolanból 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft.
Férfi-gatyak vászonból, magyar, félmagvar vagy franczia szabásban 1 ft. 75 kr.,
2 ft., 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr.
Férfi-kraglik, kézelők, nyakkötök, kapczák és mindennemü vászon-és battisztzsebkendök.
Nöl ingek vászonból egyszerüen 2ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft.
hímzettek 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., jobban hímzettek 6 ft., 7 ft., 8 ft.,
10 ft., 12 ft., 14 ft., a legujabb franczia divat szerint 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6ft.,
7 ft., 8 ft., 9 ft., 10 ft,, 12 ft.
Nöi hálé-corsettek 1 ft. 85 kr., 2 ft. 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 2 ft. 75 kr., 3 ft.,
3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft., egész 12 ftig.
Női váll-füzök franczia alakban 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft.,
4 ft. 50 kr.
Női alsószoknyák és nadrágkák perkailból, ehiffonból, schnürl és piquetbarchet,
éjjeli és negligé-főkötök, kapczák czérnából, pamut, gyapot és mindennemü
vászon- és battiszt-zsebkendők.
Fia ingek vászonból, madapolanbő'. és szinesek is a legjutányosabb árakon, ugyszintén gatyák és kapczák.
Leányka-ingek kivarrva vagy egyszerüen, corsettek, nadrágkák és kapczák.
A legnagyobb választékban béllelt alsó-ingek és nadrágok nrak és
hölgyek szamara, agyszintén mindennemü téli szükségletek, legujabb flanell-ingek és shawlok.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat, rumburgi, hollandi s irlandi vászonból, darabját 25, 27, 28. 30, 82, 35, 38, 40, 50, 60 egész 120 ftig.
Creas-vászon l:; ft, 12 ft. 50 kr., 13 ft., 14 ft., 15 ft, 16 ft, 17 ft., 18 ft., 20 ft.
egész 25 forintig.
937 ( 3 - 8 )
Törflikozö-kendok tnczatját 5 ft. 80 kr., 6 ft. 90 kr., 7 ft. 50 kr., 9 ft. 50 kr.,
10 ft., 12 ft., egész. 20 ftig.
Asztalkendők tuczatját 5 ft., 6 ft. 60 kr., 6 ft. egész 12 ftig.
Szines canefat* ágynemfleknek 9 ft, 10ft..31 ft., 12 ft, 13 f t egész 16 ftig.
Asztalkendők és készletek damasztból 6, 12, 18 és 23 személy számára.
Föggönyök a legnagyobb választékban 4 ft, 5 ft, 6 ft., 7 ft, 8 ft., 9 ft., 10 ft.,
12 ft., 14 ft., 15 ft. párja.
Asztal- és agyteritök, kávé-abroszok és szerviettek.
Menyasszonyi-hozomány-kiállitások 200 frttól 2000 forintig, kész fehérriemüekben és vászonárukban a legnagyobb választékban kaphatók. Kimeritő árjegyzékeket kívánatra bérmentesen megküldjük.
g ^ * Levélbeli megkeresésekre még az^ nap, melyen megkapjuk, expediáljuk, és csomagolási dijt nem számítunk.

vizzel légmentesen zárolva (egészen szagtalan) 1 darab ára 6 ft, párnázott s lakkal
bevonva 8 ft., csinos formáju s finoman lakkozva kettős zárral 15 ft. — Árnyékszékbetételek, melyek Használatánál a légvonal s büz kipárolgása tökélletesen eltávolittatik ; e két tárgyra kizárólag szabadalommal birok.
Egészen teljes s csinosan felszerelt angol-árnyékszékek, viz-rezervoirral,
erős horgonyból, porczellán edénynyel, szilárd gépezettel, famunkálattal, minden már
fennálló árnyékszékhez alkalmazható, darabja á5 ft., keményfából fényesitve 45 ft.
(helyben a felállítás dij nélkül eszközöltetik). — Ezerszeresen megpróbálva, általam
feltalált és szabadalmazott

WtT KÉMÉNY-FEDÉLZETEK, " V I

négyszögüek vagy hengeralakuak, melyek használatánál, a füst, a konyhák s helyiségekből nyomtalanul eltünik, ára 10 ft.
Nagy választékban kaphatók még nálam fürdő- s ülökadak és znhanykésziilékek.
Teljes konyha-felszerelések, minden kigondolható lemez és érezböl.
Felvállalok épitészeti munkálatokat, háztetőzéseket, továbbá ereszek, csövek, ürszék-tömlők, mosléknyelók stb. készítését bárminemű érezböl, a legolcsóbb
árért s pontos szolgálat mellett.

Moderateur- s petróleumlámpák a legnagyobb választékban. Nagy készlet a legfinomabb amerikai petróleumból.
919 (6—6)

Miksits Károly, bádogos-mester.

Raktár: Rózsatér 2. sz. alatt, a városháza mögött. '

Pest, deczember 11-én

1870.

Elöfizetési föltételek : a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
Canpán Vasárnapi L'j»nic: Egész évre 6 ft Fél évre 8 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 60 kr.

Igen jutányos szépirodalmi könyvtár!

Hirdetési diiak , a Vasárnapi l'Jság és Politikai L'Jdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit 8or, vagy unnak helye, egynaeri iktatásnál 10 krajezárba; háromszor- vagy
m m r
többszöri igtatásná! csuk 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Béesben: Oppplik AlajoH. Wollzeile Nr. 22. es ItKAMrimtrin rm Vogler, Wollaeile Nro. 9.
Bélyeg-dij, külön minden igtatás utón 30 ujkrajezár.

P T 113 forint 31 kr. bolti ár helyett 31 forintért kaphatók. - W

Páris az ostromzár alatt.

Az itt alant következő szépirodalmi művek egyszerre rendelve meg

Ezekből — tehát esnje az itt alant lévőkből — választott 60 forint áru könyv 2 0 forintért,
30 forint áru könyv tZ forintért, 2 0 forint áru könyv 9 forintért kapható.
ft. kr.

Ki valaha Párist meglátogatta, s a nagy- ne érdeklődnék a szellemi élet, az eszmék e
világ e középpontján, a fény, müvészet és gyúpontja iránt, melyet nemcsak saját
élvek e ragyogó honában annyi időt töltött, lakói, nemcsak a francziák,hanem bizonyos
hogy ott némileg otthonossá vált, most csak értelemben minden mivelt ember magáénak
annál kevésbbé tudja elképzelni az óriási mondhat, s melynek veszedelme közepette,
változást, melyet a mai. az ostromzárral fenyegető balsorsában minden nemes érző
körülvett Páris föltüntet a rendes, a zajgó szivnek osztozni kell, az atlanti tengertől
és élvező Parissal szemben. Képzelete sze- az Uraiig, ha csak a zsarnokság és nyers erö
meit vágygyal és érdekeltséggel fordítja érdekeit nem vallja magáéinak?
ama pont felé,'mely az újkorban az, a mi
Páris eleste az összes mivelt világ, s a
egykor Róma volt a világnak; s kérdezi szabadság minden barátjának veresége volna.
magától: milyen élet lehet most e falak
Nem, az lehetetlen! kiáltunk fel önkényközött?
telenül, nem akarva — nem tudva elhinni a
S még ha soha nem járt is Párisban, ki borzasztó lehetőséget! Vagy csakugyan meg

kell-e barátkoznunk a sötét gondolattal,
y
Páris elestével a szabadságnak ne legyen
többé nyilvános temploma Európában, s a
szabad eszmék emberei csak földalatti rejtekhelyeken, titkon áldozhassanak istenségüknek, üldözve a caesarismus, rabszolgaság, álszenteskedés sisakos és csuklyás
papjaitól, mint másfél ezer év elött a keresztyének?
De ne veszítsük el reményünket! Páris
most, a végveszélyben lesz a legnagyobb.
Soká nem hitte senki, hogy a porosz
ostrom alá merje venni Párist. Ez valódi
merénylet a czivilizáczió ellen. De ennek is

Louis Oelsncr Berlin,

A süketség gyógyítható!

Azon legfónyesb eredményekre támasz
kodva, melyeket gyógyszeremmel ezeddig
elérni szerencsém volt, — a leglelkiismeretesbben ajánlhatom azt: nagyothallás, fülzugás és ffilfolyás ellen. — Egy adag ára
5 ft.
915 (8—9)
MF* A megrendelő levelek ekép czimzendők:

(Neue Schönhauser-Strasse Kr. 12.)

Titkos

betegségeket

még makacs és üdült bajokat is ugy kórodában, mint magán gyakorlat foly-

tán több ezer betegen legjobbnak

bizonyult mód szerint, eokszor a nélkül,

hogy a beteg hivatásában vagy életmódjában gátoltatnék, gyökeresen,
biztosan és gyorsan gyógyit

Meü. dr. Helfer Vilmos

9V Díjazott levelekre azonnal
válaszoltatik, B kivánatra a gyógyszerek is megkilldetoek.
931 (7-12)

Pest, király-utcza 27. szám Medetz-házban, I-ső emelet, délelőtt 7—9-ig, délután 1 —4 óráig.

Átvitel ft. 59.50
Abonyi Lajos. Regék a pásztortűz
Khern Ede. Szines könyv. Diszemlény. Számos magyar irónő és iró
mellett 2 kötet
1.40
közremüködésével. Malvina arczAbont E. Egy jegyző orra. Regény,
képével
2.50
ford. Beőthy Leo. 1 kötet . . . —.50
Kock Pál. A három szoknyás leány.
Ábrai M. A nagy hazafiak. RegéVig regény. Ford. Huszár Imre.
nyes korrajz. 3 kötet
2.80
Az eredeti franczia kiadásnak rézAszalay Jozsef. Pikant vázlatok az
metszetü képével 1 k ö t e t . . . . —.75
élet és történelemből. Diszkiadás 2.50
Aszalay József. A szellemi omnibus
— A vig czimborák. (Les cpmpagkis tükre
—.80
nons de la trufle.) Ford. Ágai A.
4 kötet
2.—
Bartalas István. Két dudás egy csárdában. Regény a magyar zenész— Fehér ház. Regény. Francziából
életből. 2 kötet
1.50
forditva
1.50
Lamartine Graziella. Ford. ThalaBeöthy L. A kék macskához, Goldbér György
—.60
bach & Cie. fűszerkeresk. Regény.
2 kötet
2.10 Meissner Alfred. Schwarzgelb. Hi— Puszták fia. Regény
1.40
res történeti korrajz a mult évti— „Ijaczikonyha." A legjelesebb mazedből. 8 kötet
9.20
gyar föszakácsok stb. közremunMészáros J . Szerelem és eskü.
kálkodasával. Torzképekkel . . 1.40
Regény
i _
Cherbnlier. Egy becsületes asszony
Nignet M. Stuart Mária. Ford. Berregénye. 2 kötet
2.—
zeviczy E
2.—
Degré Lajos. Kalandornő. 2 kötet . 2.45 Montépin Xav. de. Egy őrült szerelmei. Regény. Forditotta Ágai A.
De la Tour gróf. Jelenetek a magyar
2 kötet
1.25
életből. A t franczia eredeti után
forditotta Ágai Adolf. 3 kötet . . 1.50 Mühlbach L. Benyovszky gróf. TörDömas Sándor. Pokol torka. Regény.
téneti regény. Ford. B—s V—z.
4 kötet
2 kötet
2.—
3.—
— Jehu társai. Történeti regény a
— I I . Katalin utolsó napjai. Törtéconsulság korából. Ford. Huszár
neti regény. Ford. Friedmann B.
Imre és Nagy István. 4- kötet . . 2.—
1 kötet
-.75
— Utazás a Kaukázusban. Fordit.
— Négy nap egy szinészéletéből.
Ford. Kármán B
! Székely József. 4 kötet
2.—
—.50
Egy herczeg titkos neje. Regény,
— Rákóczy Ferencz. Magyar élet| francziából fordítva
1.05 kép. Ford. Ács Antal. 3 kötet . . 1.50
M limit X. Mirabeau gróf és a frani Egy szép vipera. Regény. Angolczia forradalom kitörése. Ford.
ból fordítva. 2 kötet
1.25
Szokoly. 5 kötet
Flygare Cárién Emilia. Szeszéles
hölgy. Svéd regény. Ford. Székely J .
Nixarpa Eiluj (Batthyány grófnő).
| 6 kötet
3.—
Ilona. Regény a magyar életből. A
; Gerstficker Frigyes. Az arkanzaszi
franczia eredeti után ford. Ágai
lókötök. Jelenetek az amerikai
Adolf. 2 kötet
1.—
erdöéletböl. Ford. Ágai A. és ZiRáhel. Természet ellen. Regény. Forlahy K. 4 kötet. 8-rét, füzve
. . 2.—
ditotta Beöthy Leo. 2 kötet . . . 1.—
Goldsmith. A Wakefieldi pap. (A
Shakespeare. Lear király. Fordileghiresebb classikus angol regény).
1.—
totta Vörösmarty M. .
Ford. Ács Zsigmond
1.25 Szabó Richard. Lassu viz partot mos.
Regény. 2 kötet
2.50
Gonzalés és Moléri. Buckingham
FRAY-BENTOS-ból (Dél-Amerika.)
herczeg két csókja. Forditotta HuP. Szathmáry Károly. Magyarhou
szár Imre. 2 kötet
1.—
fénykora. Történeti regény. 2-ik
LIEBIG-féle HUSKIVONAT-TÁRSULAT LONDONBAN.
kiadás
. . . . 3.15
Horváth Mihály. Zrinyi Ilona története. Diszkiadás füzve
. . . . 1.20 — Bethlen Miklós. Történeti reNagy megtakarítás háztartásra nézve.
gény
1.05
James. Robin Hood. Angol regény.
Azonnali eléállitása erőteljes húslevesnek, mely az árnak egy harmadával olcsóbba
Thackeray W. M. A négy György,
Forditotta Petőfi Sándor. 2 kötet,
kerül, mint a fris marhahúsból főzött. — Elkészitése s megjavítása mindennemü levesek,
korrajzi képek az angol udvari és
füzve
2.90
mártalék s főzelékeknek stb.
városi életből. Angolból forditotta
Jámbor Pál. A magyar irodalom
Erősítő eledel gyengék » betegek számára.
Szász Béla
1.40
története. 2-dik jutányos kiadás.
2 kötet
3.— Uchard M. Jean de Chazol. Regény,
Jutalmazva két aranyéremmel, Páris 1867; Hávre 1868. Jókai
francziából forditotta Huszár Imre.
Mór. Politikai divatok. Regény.
% nagy becsülctdiploma — mint legnagyobb kitüntetés — Am- 4 kötet
2 kötet
2.40
4.—
sterdam 1809.
Vadnai Károly. Eladó leányok. TárJósika Miklós. A szegény ember
sadalmi regény. 4 kötet . . . . 3.50
dolga csupa komédia. 4 kötet . . 4.—
Kisebb részletckbeni árak a magyar-osztrák birodalomra ném:
Vas Gerehen. Tekintetes urak. Tár— Klára és Klári. Regény az Anjou1 angol font tégely
% angol font tég.
'/« angol font tég.
Vg angol font tég.
sadalmi regény. 2 kötet . . . . 2.—
királyok korából. 2 kötet . . . 2.—
5 frt. 80 kr.,
3 frt.,
1 frt. ÍO kr.,
92 kr.
— Várt leány — várat nyer. 2 köt. 3.— — Garasos arisztokráczia. Regény.
2 kötet
2.—
Juste Tivadar. Mária magyar királyCsak azon esetben valódi, hogy
— Jurátusélet. Korrajz 3 kötet . . 3.—
né, I I . Lajos özvegye. Ford. Szász
ba minden tégely az itt oldalt
Károly
1.50 Verne Gyula. Utazás a föld központlátható aláírassál van ellátva.
ja felé. Regény, ford. Beöthy Leo.
Kákay Aranyos. Ujabb országos
Kapható: az ország minden előkelő kereskedés » gyógyszertáraiban.
2 kötet
1.26
árny- és fényképek . . . . . ^ . 2.—
Nagybani raktár a társulat levelező tagjánál:
összesen ft. 113.31
Átvitel ft. 59.50

HDSK1V0HAT

TIIAI.LMAYER A. és társánál Pesten, s Bécsben: KLOGER és fia s
VOI6T JOZSEF és társánál.
742(18-22)
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv.

956 (1—2)

R á t h Mór könyvkereskedése.

Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870 (egvetem-utcza 4-dik szám alatt).

A köztársasági kormány tagjai a párisi nemzetőrség közt.

