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Köszvény, csúz s idegi áj dalinak ellen.

Kopal A.-féle köszvénjlliea.
Biztos gyógyszer inug azon köszvényben szenvedőknél is, kik abban j

évek hosszusorán íit szenvednek, mely mint a napi tapasztalás mutatja, külső i
szerek által nem gyógyítható.

Kopal A.-féle ízület- s ideg-liniment,
a cstízos, idtges s köszvényes fájdalmak minden nemei ellen."

Tekintetbe véve azon, a hihetetlenséggel határos eredményeket, melyek S
ezen szerrel elérettek, az egész gyógyászati tudomány, — melynél csak megkö- 5
zelitőleg is biztos eredményekre lehetne számitani, nem mutathat fel. Már 2
eddig is oly sikeres gyógyítások eszközöltettek, hogy azokat valósággal a tudó- •
mány pecsétjével lehetne megerősíteni. Számtalan köszönő s elismerő iratok l
kivonatban,valao.int hirlapi czikkek s arról tanúskodó orvosi vélemények ezen;
szerhez csatolvák, s levélbeli kivánatra irigyért s bérmente.'itve küldetnek meg.!

Fő- és szétküldés! raktár Mauer-toen Bécs mellett, =
mely ezég raktárak átvétele végett bármikor megkereshető, kapható Pes ten : '
TÖRÖK József gyógyszerésznél király-utcza 7. szám; Pozsonyban Bein- í
rici •"'.; Debreczenben dr. Rothschnek E., valamint az ország minden na-;
gyobb városaiban. \

Kgv csomag ára 50 kr., két csomagnál kevesebb nem rendelhető meg. ;
Egy üveg Liniment ára 1 ft. 50 kr., pakolás és bélyegdij 10 kr. ;

a más
ké

minden csoma

VHIÓ összeíévesz-
té>ek vagy után-
zíí?ok meggá'ol-
tathassiiuak , a ?

és üvegen látható védmarkom és saját kezem aláírását kérem fi-
K ó h á a k á p o l ó i t é e t e k és s e g é e k háai a szétküldó <

minden csomag és üvegen látható védmarkom és saját kezem aláírását kérem fi-
gyelembe venni. — Kórházak, ápoló-intézetek és szegények há/ai, a szétküldó
raktár részéről, mint elébb ugy most is jelentékeny záralék: leengedésben
részesittet nek " 1021 (2 — 8)részesittet nek.

g
1021 (2 — 8)

Kész öltözékek és menyasszonyi ruhák.
A derék mérték szerint készíttetik, az alj mindig a legutolsó párisi divat után.

v idéki megrendeléseknél kérem a mértéket, Cent.irnétorrcl mérve;— vagy egy jól
álló derekat, a ruhaalj előhossza mértékét, a netaláni egyéb megjegyzésekkel együtt
beküldeni.

1 moll öltözék, kész derékkal, övvel és alsószoknyával együtt, 30, 36, 45, 50,
60 forint és feljebb.

1 tárlaton öltözék, övvel és alsószoknyával együtt, kész derékkal 30, 36, 40,
50 forint és feljebb.

t menyasszonyi moll ftltöseék, myrtussal diszitvií, 40, 50, CO, 70 forint
és feljebb.

1 menyasszonyi öltözék, illufrionból vagy briisseli túliból, myrtussal diszitve,
70, t>0, 90, 100 forint és feljebb.

1 menyasszonyi atlasz vagy tafota öltözék diszitve 80, 100, 120, 150 forint é s l
feljebb.

1 menyasszonyi sima fátyol 2 75, 4, 8 forint; hímzett 4.75, 6—20 ftig.
Az emiitett szöveteken kivül más szövetekből is készíttethetnek ruhák.
Mirtus koszorúk uj kötéssel, 3.75, 5, 6, 8, 10 forintig.
Csipke kendők, 1.20, 1.75, 2.50, 3.7 5, 5. 6 ftig és feljebb.
Az öltözékhez külön szükségelt alsoszoknyák, 0.75, 8, 10. 15 ftig.

P e s t e n v á c z i - u t e z a , a n a g y K r i s t ó f m e l l e t t ,
§jGF~ Az árak készpénzfizetés, vagy utánvétel mellett értetődnek.' ' i

Menyasszonyi vavzoi)készletek<t, ugvmint: egyes darab ingek, ágynemű,!
nadrágok, éjjeliköntösök, zsebkendők stb., bármily árban. yg6 (3 — 3)

Csak alapos KyÓKyitá* t>izt»
sit utohajok ellen.

T i t k o s

betegségeket
8 tehetetlenséget,

elgyengült férfleröt,
gyakori magömlések, sőt a végképeni
lehetetlenséget katonai és polgári kór-
házakban sikerrel használt egyszerű
módszerrel bámulatos gyorsan és ala-
posan (az újonnan keletkezetteket 48
óra alatt) gyógyítja Weiss J. gyak.
orvos és szülész, az itteni es'. kir. gar-
nison fAkórházban kiszolgált osztály-
orvos, minden alkalmatossággal ugy a
titoktartág, mint a gyógyczélokhoz jól
beosztott rendelő-intézetében Pest
Sebestyén-tér 1-dik szám 1-só emelet,
(a „2 huszárhoz" czimzett kávéház fe-
lett), naponkint reggel 7 órától 10-ig
és délután 1 — 4 óráig.

Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.

Díjjal ellátott, levelekre leggyorsnb
ban válasz, és kivánatra gyógyszerről is
gondoskodik. 952 (4—12)

Csász. és kir. enge-
délyezett egyetlen pat-
kány- és féreg-kiirtó

'szer. Ara egy bádog
szelenczének I ft. o. é.

IKT A legkisebb megrendelés is rögtön
teljesitettetik akár az összeg beküldésekor,
akár utánvét mellett.

Reisz és üai,
az első magyar kir. engedélyezett gyára az
apróférgek kiirtására szükséges vegytani
készítmények, Pesten, király-uteza 46.
szám alatt. 983(16—25)

Dicséretesen ismert szépitöviz,
úgynevezett:

HERCZEGNÖ-VIZ,
Bennard Ágosttói Parisban,

mely a bőrnek ifjas frisseségét visszaadja, s az arcz-
szinét a legkésőbb korig, fehéren, nyulékonyan, tisz-
tán s lágyan fentartja, az arezot, nyakat, kezet s a
kart minden bőrtisztátalanságtól, u. m. szeplö, máj-
folt, napégetés, sárga-foltok, pörsenések, orr-vör-

heny7sömör, hőpörsenés, égetés s arezredőktól megóvja. Minthogy a herczegnö-viz
semmiféle tisztátalanságot a bőrön nem szenved, s igy annak tulajdonságaiért kezes-
ség nyújtható, bátran ajánltathatik a szépnem számára. 1003 ( 3 - 4 )

1 íivegcse ára 84 krajezar.
A függvényeken levő bélyt'g a viz valódiságát biztosítja.

Főraktár Magyarországra nézve

a „Minervához"
v á c z i - u t e z a 21-ik szám alat t .
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Vetemény-magvak. s vetnivaló gabna-fajok
ajánlása.

Bo^cliatl testvérek nagybani inagkereskedők Bécsben,
iroda: Stadt, Sterngasse Xr. 6.

ajánlják kitűnő minőségű e.rdei-. ÍÜ-, liicz i" a- s rrpa-ma^vak raktárát kitűnő válasz-
tékban. — A magvak vaiodixáKáért s csHJiképességért jótállás biztosittatik.

A ltigolcsóbbra szabott árjegyzék, kivánatra bérmentve küldetik meg.

1871-fii árjegyzékünk kivonata:

z=Fiffyelme7iíetésI=
Több évek óta, a kfihöices, rekrdt-

sé(í s beszédközbeni ^zájkixzáradás
ellen a legjobbnak bebizonyult szer az
aráblai guniini, — czukorral.

$j£F~ Az ebből készitett gammi-
| cznkorkák kaphatók:
I Pest-Buda és Pozsony minden
| gj'ógyszertárai és nagyobb füszerkeres-
| kedéseiben; továbbá GyArAtt: Kinder-
í mann J.; fi.-Váradon: Janky A.; Te-
í mesvárun: Babussnik A.; Aradon:
| Stróbl F.; Eperjesen: Galloczig J. V.;
' Za^ráhbnn: Sándor Alex. uraknál.

Egy skafulya ara 80 kr.1

Borsókas-perjeelső minőségűmázs. 20 ft.
» f r a n c z i a . . . 2 5 »
» o l a s z . . . . 2 7 »
» németországi . 15 »
» belföldi . . 12 »

Thymotheus fü-mag egész tiszta . . 25 »
Csomós-ebir első minőségű . . . 4 0 »
Pelyhes-czirok 17 »
Fiorin-czirok 28 »
Réti-csenkesz 38 »
Juhcsenkesz 30 »
Trespa. Schrader-féle rozsnok (Cera-

tochloa australis) rendkívüli sza-
pora takarmány 40 »

Réti perje 41 "
Len-inax, valódi ris«i mázsája ; 21 »

Ugyanaz eredeti tonnákban . . á0 »
Réti cs;behur 9 "
Muhar-mag 7 »
Pimpinella 18 »
Kukorieza vagy tengeri, amerikai . 15 »
Czukor-szirok, rendkívüli szapora

takarmány 15 »
Franczialuczerna első minőségű 54 »
Olasz » 45 »
Magyar » 44 »
Homok-luezerna (könnyű talajban

való) 80 »
Stíriai lóhere első minőségű . . . 42 »
Svéd-lóhere : . 70
Fehérvirágu réti here 50

ft.; Komló-here mázsa 17
. Bibor-here egész tiszta 35

Bui süiidi takarmány répa-mag-
vak hosszú és nagy 22 »

Burgundi takarmány-répa, kerekded,
tuskó-alaku 20 »

Burgundi sárga oberndorfi legna-
gyobb faj . . . : . . . . 26 »

Burgundi óriási, palaczk alakú . . 22 »
Lapos-répa, tányéralaku, kitűnő . . 22 »
Sziléziai ezukor-répa, valódi fehér . 31 »
Zab, valódi probstei-i, méreje . . 5 , »
Árpa, valódi probstei-i, ólmozott

eredeti zsákokban 200 vámfont . 20 »
Árpa, jeruzsálemi héjatlan (árpa-

kávé) méreje 8 »
Árpa. chevalier . . . . » 6 »
Búza, tavaszi-szakái . . . » 8'/« »
Rozs, tavaszi . . . . . » 8 »
Hajdinakása » 4% »
Fehér erdei fenyő . . . mázsája 120 »
Fekete erdei fenyő 100 »
Veres fenyő 55 —60 »
Bálványfa (Ailanthus glaudulosa) . 70 »
Fenyő, közönséges 32 »
Akáczfa _ • 35 »
Almn- és körte magvak . fontja 2 »
Nyirfa » 14 »

. . . . . » 15 »Kőrisfa
» Eperfa . . - • • • » 2 ' / 2 »
» Sima tömjén-fenyő . . » 4 »

Baltaczim" 18% »
W Megrendelések komló-flltetvényekre, valamint fa- és bokor-ültetvé-

ny. kr*\ a legpontosabban eszközöltetnek, s a lehető legolcsóbb árért számíttatnak.
JPF~ Musra-magvakkal ellátott ajánlatokat szívesen fogadunk, s azokat egész

készséggel viszonozzuk. 1022 (2 -)

Az ő Felsége első Ferencz József császár által egy kizárólagos sza-
badalommal kitüntetett, s biztosan ölő

Patkány- é r e g
valódi minőségben kapható

P e s t e n : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik szám. —
Továbbá a birodalom legtöbb fő- és mezóvárosaiban. Wm (1 — 4)

Ára egy darabnak 50 kr. a. é

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

12-ik szám Tizennyolczadik évfolyam.

Pest, márczius 19-én 1 8 7 1

Előfizetési feltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok egyfltt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt.
| f > Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

BBT" Hirdetési dijak, a Vnsárnapi UJság és Politikai UjdonságokAt illetőleg: Egy ne'gyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
tSbbazSri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadóhivatalunk szamara hirdetményeket elfogad BécNbrii: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Hnasnistrin é» Vogler, Wollzeile Nr. 9.—
Belyeg-dij, külön minden igtatas at&n 30 krajezár.

Kié e sajátságos, szigorú, ódon erények
kinyomatát viselő s mégis megnyerő arcz?
Mintha nem a mai kor sima aristokratája
volna, hanem legalább is az erdélyi nemzeti
fejedelmek korából való: egy érdesebb kor
szülötte, a minek egész kinyomata és tar-
tása mutatja. Pedig a még élő nemzedék
kortársa, báró Perényi Zsigmond ez, egykor
ugocsai főispán, septemvir, az 184%-diki
felsőház alelnöke — s az 1849. októberi vér-
tanuk egyike. Arczképe, mely eddig köz-
kézen forgott, nem mondható hűnek erede-
tijéhez, s már csak ez egy
(mellékes) körülmény is iga-
zolja jelen közleményünket,
melyhez az arczképet a dicső
atya egyetlen fiának birtoká-
ban levő hű képről s az élet-
rajzi adatokat is első kezekből . ' '
vettük.

A Perényi család a Dobos
nemzetségből vette eredetét,
melynek II. Endre király 1243-
ban adományozta Perényt s
vele a család uj nevét. Az első
szerző unokája, I. Miklós, főis-
pán lett még az Árpádok ko-
rában ; s ez ágon le, Imre vá-
radi püspök — ki a mohácsi
csatában esett el, — a dics-
vágyó Péter, ki koronát ál-
modva magának, hét évig szen-
vedett börtönben kihallgatat-
lanul, — Gábor, a Péter által
alapított pataki iskola bőkezű
pártfogója, — a török kezes-
ségben elhalt Ferencz, — s
egész sora a kitűnő férfiak-
nak, mindkét ágon, igazólja az
ősökre büszke jelszót, melyet
a nagynevű család egyik tagja
a klasszikus rómaitól vett ma-
gának: „Te páter Aeneas exei-
tet et avanculus Hector."

E családból született Bereg-
szász-Végardón 1782-ben Pe-
rényi Zsigmond. Atyja István Ungmegye
főispánja s a debreczeni ker. tábla elnöke,
ősmagyar jellemü, szelíd lelkületű férfiú,
gondos nevelésben részesité a gyermekkorá-
ban is éberszellemü s nagyratörö fiút; előbb
a nagyszombati nemesi konviktusban, utóbb

B. P e r é n y i Z s i g m o n d .
(1782—1849.)

Kassán, hol a jogtant hallgatta, majd Pesten
és Pozsonyban, hol a közélet pályájára gya-
korlatilag is készítette magát s alapos mű-
veltsége és szabad irányú gondolkodása
által tűnt ki legtöbb kortársa közül.

Befejezvén készülését, beregi s ugocsai
birtokára tért vissza s az akkor alig lüktető
megyei élet egyhangúságába azonnal na-
gyobb elevenséget öntött. Beregmegyében
lakván rendesen, hatása is itt volt érezhe-
tőbb s a megye csakhamar kezébe adta a
főjegyzői tollat, melyet közmegelégedésre

B. PERÉNYI ZSIGMOND.

forgatott, mig lelkes szónoklataival nem-
csak közvetlenül megyéje, hanem az egész
felvidék alkotmányos érzülete megszilárdí-
tására s szabadabb irányban fejlesztésére
határozott befolyást gyakorolt.

Lelkesedéssel választák meg ennek foly-

tán az alig 25 éves ifjút Beregmegye rendéi
követül az 1808-ki országgyűlésre, melyen
Somssich Miklóssal együtt ő képviselte az
„uj nemzedéket" — s melyen az akkori na-
póleoni háborúk által folyton szükségelt
hadisegélyek iránti tárgyalások képezték
a viták főtárgyát. Perényi azok közé tarto-
zott, kik a pragmatica sanctio alapján a
szükséges segélyt a közös védelemre nem
tagadták ugyan meg, de annak megadását
a viszonyok felőli hiteles fölvilágositások-
tól s a valódi szükséglet igazolásától felté-

telezték. Bátor és alkotmányhű
fellépése egyszerre az első
rendű hazafiak sorába emelte
őt a közvélemény előtt.

Megyéje első alispánná,
majd ismét az 1811-ki ország-
gyűlésre követévé választotta.
Hivatali pályára édesgették;
de ő ismét alispáni székére tért
vissza s megyéje érdekeit sie-
tett elömozditni; védve a „sze-
gény adózó népet" s egyike az
elsőknek, kik a közlekedési esz-
közök horderejéről meggyő-
ződve, e téren is tettek valamit.
Népszerűsége, melynek me-
gyéjében örvendett s melyet a
társadalmi téren is a szaba-
dabb eszmék terjesztésére hasz-
nált föl, csakhamar irigységet
költe; feladások következtek,
királyi biztos küldetett a me-
gyébe, s ö, miután magát telje-
sen tisztázta az ellene emelt
politikai vádak alól, sértett
önérzettel, de a közvélemény
tiszteletétől kisérve, vonult
vissza a hivatali pályától s
tért magányába.

Az alkotmányra szomorú
idők következtek. Azt lehet
mondani: a bécsi kongresszus
után a magyar alkotmány, ha
felfüggesztése kimondva nem

volt is, tényleg fel volt függesztve. De mi-
dőn a nemzet ismét hallatni kezdé szavát s
a törvénytelen visszaélések ellen a megyék
sorban szólaltak fel: Perényi Zsigmond is,
elélépve magányából, az ébresztők közt volt.
- Az elvé|re összehívott 1825-ki ország-



gyűlésen ismét ott találjuk, edzett bajnokát
már az alkotmányosságnak, a szabad hangú
ellenzék soraiban: Nagy Pál, Balogh, Platthy.
Borsiczky, Niczky s több jelesekkel együtt.

Ellenzéki magatartása nem gátolta Jó-
zsef nádort, hogy benne a szilárd, elvhü
hazafit őszintén ne becsülje; s nem kívánva,
nem várva tőle elvei s hazafisága feláldozá-
sát, rábírta végre, hogy 1880-ban, midőn a
kormány komoly hajlamot kezdett mutatni
az alkotmányos útra téréshez, helytartósági
tanácsosságot fogadjon el, melyet 1835-ben

• Ugocsamegye főispánságával cserélt föl,
csaknem egyidejűleg a hétszemélyes tábla
közbirájává is mozdittatván elő. Ü ez állá-
saiban is egyesitette a király iránti hűség-
gel a hazafiasságot s kötelességét mindkét
irányban teljesítve, a közbecsülésben egy
perczig sem ingott meg. Folvvást a reform-
párt hive az 1832—36 és 39—40-ki ország-
gyűléseken az örök váltság, a hűbéri viszo-
nyok eltörlése vagy korszerű szabályozása,
a közteherviselés —• szóval a reform-eszmék
mellett küzdött s a felső tábla szabadelvű
kisebbségének hu tagja maradt. A szólás-
szabadságnak is törhetlen bajnoka: főispán
és septemvir létére határozottan kikelt a
szólásszabadságon ejtett sérelmek s a Wes-
selényi és Kossuth irányában követett tör-
vénytelen eljárások ellen. Mint a legfőbb
törvényszék tagja: ítéleteiben szigorú tör-
vényességet emelkedett méltányossággal
tudott egyesíteni s e téren is kivívta a köz-
becsülést.

Az adminisztrátori rendszert a megyékre
rá erőszakoló Apponyi-kormány nem talált
támaszt benne. Fölmentetvén azért a föis-
páni teendők alól, csupán itélöbirói állásá-
ban maradt. S ebben találta az 1848-diki uj
korszak.

A régi idő emberei közt tán egy sem
volt, kihez a felelős magyar kormány több
bizalommal viseltetett volna, mint Perényi
Zsigmondhoz. S mindjárt az utolsó kolozs-
vári országgyűlésre küldetett, hol mint
miniszteri biztos volt jelen az unió kimon-
dásánál, s képviselte a központi felelős kor-
mányt. Utóbb megnyílván a pesti ország
gyűlés: a felsőház másodelnökévé nevezte-
tett ki.

A hely, melyet itt elfoglalt, végzetes lön
reá nézve. A felsőház első elnöke, Majláth
György országbíró, a Windischgriiczhez
küldött békekövetséggel lelépvén a színpad-
ról, az elnökség egészen reá maradt. Előbb
már a forradalmi,,honvédelmi bizottmány"
tagjává lön. Debreczenben ö vitte a felsőház
elnökségét. S így a függetlenségi nyilat-
kozatot a felsőházban ö mondta ki és 'ó irta
alá mint elnök.

B. Perényi Zsigmond nem volt forra-
dalmi ember. Meggyőződésből aristokrata
és királypárti, de szintoly erősen alkotmá-
nyos érzelmű magyar hazafi. Azonban for-
radalmi idők, mint nagy természeti viharok
és áramlatok sajátja, hogy ellenállhatlanul
ragadnak és sodornak mindent, még a meg-
győződéseket is. Forradalmunk lejtője kez-
detben oly menedékes — s egyszerre aztán
oly meredek volt, hogy előbb nem is intette
vigyázatra, utóbb nem hagyta többé meg-
állani, a kik rajta mentek. Perényi Zsig-
mond nem az egyetlen volt, ki akarva soha
sem ment volna bele a forradalomba; de
bele sodortatva, készebb volt meghalni, mint
visszatérni, mikor már csak a haza ügye
iránt hűtlenséggel lehetett volna. A mily
hű volt a trónhoz, mig az a hazával össze-
forrva állt, ép oly hű maradt a hazához,
mikor ennek hűségét nem lehetett amazéval
egyesíteni. S ha e kényszerű szakadáson
szive vérzett is, egy peresig sem kételke-
dett: hogy nem a haza az, melyet el szabad
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hagyni. Erezte, hogy saját halálitéletét irja
alá ápril 14-én, de bátran aláirta. A haza
ugy kívánta.

A kormányt az utolsó perczig nem
hagyta el. Követte Szegedre, Aradra. A vilá-
gosi fegyverletétel Világoson, rokona Bo-
husné kastélyában találta, Csányival együtt.
Velők volt Nyáry Pál, s Perényi titkára
Cséry Lajos, ki az utóbbi két év alatt foly-
vást vele volt mindenütt. Csányi menekü-
lésre nógatta társait, élénken érezve a ve-
szélyt, mely azokra vár, kik osztrák kézbe
kerülnek; maga azonban nem akart mene-
külni. A stoa bölcseinek közönyével várta
be a bizonyosnak hitt halált. Perényi is
menekülésre határozta el magát; de — erős
honvágytól ragadva meg, nem bírta elhagyni
hazája földét. Cséry és inasa nem bírták
rábeszélni, hogy előbbi elhatározásánál ma-
radjon. Visszatért Világosra s maga jelen-
tette föl magát.

Pestre, az Uj-épületbe hozták, mely ak-
kor egy nagy siralomház jellemével birt.
Kivált miután Batthyány kivégeztetett:
Perényi egy perczig sem áltatta magát re-
ményekkel. A haditörvényszék előtt habo-
zás nélkül, szilárdul vallott be mindent;
hogy a függetlenségi nyilatkozatot aláirta,
nem tagadhatá, de nemis igyekezett szépit-
getni vagy épen megbánást mutatni a kény-
szerűség- és hazafiság által egyaránt veze-
tett eljárás fölött.

Október 24-én kötél által végeztetett ki.
Csérnyus pénzügyi tanácsos lépett előtte
a bitóra, e szavakkal dobva levegőbe föve-
gét: „Adieu, du schöne Welt." — Utána
Perényi hideg közönynyel, szájában szi-
varral lépdelt; testén volt ruhájáról rendel-
kezett a létrán fellépőben s mozdulatlan
arczvonalmakkal fogadta a kötelet. Mint
élt: oly férfiasán s nemesen szenvedett is ki.

A diadal napján.
Zajong a vái"os, riadoz a nép,
Pazar fényben úsznak az ablakok,
A mámor lángja lobog mindenütt,
Az arezokon a kéj tüzo ragyog.
Megtért a harczból a hatalmas ur,
Eltelve gó'ggel, büszkén, boldogan,
Lábainál, mint diadalmi jel,
A megvert ellen széttört kardja van.

És a nép boldog, és a nép ujong,
A megtért harezos nom érzi sebét,
Az özvegy nom sír, nem koldul az árva,
Hisz' van fény, pompa, királyi ebéd!
És a nép boldog, és a nép ujong:
,,Zsákmány, dicsőség, minden a mienk!"
És ajkain, mint diadalmi dal,
Földöt megrázó hosiánna zeng.

De honn, a rideg négy falon belül
Panasztól, jajtól hnngzik a setét,
Az árva kéri vissza apját,
És az apa elvesztett gyermekét;
A harezos mellén felszakad a seb,
A győzelmes harcz dicstelen sebe,.
Az éhonhalt nő ah! már sirba' van!
S nincs senki, senki, hogy kötözze be!

És künn a harezok néma mezején
Vérző árnyaktól népesül a lég,
S ijesztő zaj kel, mintha benne egy
Megölt nemzetnek átka hangzanék;
A csont-karok az égre fenyegetnek,
Bosszú liheg a zúzott mell alatt,
S a sír telében megfagyott szemek
Siratják az otthonn maradiakat.

— És a hatalmas, a gőgös nagy ur
A mámor kéjes karjain pihen,
S százezreknek kiontott véreért ^
Egyetlen könycsepp nincs szemeiben.
Szeme fölé az álom — ugy lehet —
A legszebb tündér-képeket szövé . . .
Hiszen a vér caak vér volt, és a népé,
De a koncz és a dicsőség — övé.

Udvardy Géza.

A jelen korszakról.
(Channing E. Vilmosnak a philadelphiai kereskedelmi ol-

vasó-egylet előtt tartott felolvasásából.)
(Vége.)

Korunk ez egyetemességi irányt mutató
mozgalmai között említenem kell még egyet:
az ipart. Mily számtalan alakban jelentkezik
ez! Mily sok csatornán át ömlik az emberi
munka! Mily nagy terjedelmet vesz a szen-
vedély megszerezni nemcsak az élet fenn-
tartására szükséges eszközöket, hanem a
gazdagságot is! Mily roppant vállalatok
izgatják az embereket! Mily sürgés-forgás
az üzlet, az ipar minden nemeiben! A nye-
részeti szellem mint el van az őrültségig
terjedve! Minő uj mesterségek s üzletek
keletkeznek! Az ipar áttör az ős erdősége-
ken és fejszéivel felriasztja ott az örök csen-
det, önök előtt, uraim, a kereskedés a leg-
főbb érdek és ennek nincs határa egyebütt,
mint ott, a hol a föld megszűnik lakható

i lenni. A kereskedés nincs a megszokott par-
tokhoz kötve, s nem is tesped egyes ponto-
kon, hanem utat tör magának minden öbölbe,
behat a miveletlen országok szivébe, gőz-
hajóit küldi fölfelé még ki nem kutatott fo-
lyókba, a földet vasutakkal hálózza be, és
igy eltörli a nemzetek közti távolságokat.
A kereskedelemnek nemes hivatása van. Köz-
vetítőül szolgál a távol nemzetek között, és
az emberek szükségeit, nem mint hajdan a há-
ború ingereivé, hanem a béke kötelékeivé
teszi. Azt az átalános szellemi tevékenységet,
a melyről szóltam, nem kis mértékben moz-
dítja elő a kereskedelem, amely agondolato-
kat,atalálmányokatésanagy emberek iratait
szétszórja a földön, és a tudomány és iro-*
dalmi férfiakat mindenütt, egy szellemi
köztársasággá egyesíti. Uraim, legyen szabad
kifejeznem azt az óhajtásomat és reménye-
met, hogy ezen ország kereskedői eme ma-
gasztos elvek szerint járnak el a maguk
hivatásában. Ne keressék önök csak a
maguk hasznát, hanem igyekezzenek arra,
hogy az emberi nem tökéletesítésére szol-
gáló eszközöket mindenfelé elterjeszszék és
az embereket mindinkább egyesítsék egy-
mással a legnemesebb baráti érzelemben.
Fogadják el azon elveket, a melyek átalá-
nos bizalmat szülnek. Főként' a '.kevésbbé
mivelt népekkel való közlekedésben érezzék
magukat bensőleg kötelezve a polgári-
sodás elöhirnökeivé lenni. Legyen a keres-
kedők útja a humanitás, a hasznos mester-
ségek, a tudomány és vallás missiója.

Czélom volt ezekben megmutatni, hogy
korunk legkitűnőbb mozgalmaiban az egye-
temesség és terjeszkedés jelleme nyilatko-
zik, és ezt ugy adtam elő, hogy abb;>l a mi
korszakunk ezen nagyszerű jellemvonásán
érzett örömem is kitűnik.

Ne gondolják azonban' önök, mintha én
jelen korunkban csak a jót látnám. Az em-
beri dolgokban nincs feltétlen jó. Ennek az
iránynak is megvannak a maga veszélyei
és rósz oldalai. Csak egy példát hozok fel:
a vagyon és gazdaságra való nagyszerű lei-
látások a néptömegben szenvedélyes ver-
senyt szültek, nyerészkedő durva szellemet,
lázas és kielégithetlen kívánságot, mely a
csalást, bukást, bizalmatlanságot, Ínséget
rettentőleg megszaporitotta, ugy, hogy az
amerikai név példabeszéddé vált tul az
oczeánon. Mint bárki más, olyan tisztán
látom én is a társadalom jelen állapotának
veszélyeit De mégis örvendek, hogy ezen
korszakban születtem. Mert csak igaznak
marad, hogy az emberi természet emelke-
désre, fejlődésre van teremtve; ez aző igaz
élete, és ezt nem szabad megakadályozni
azért, mert veszélyekkel van összekötve. A
gyermek, midőn ifjúvá lesz, az ö korábbi

nyugalmát és biztonságát uj szenvedélyek-
kel, erős indulatokkal cseréli fel, a melvek
veszélyeket rejtenek magukban ; de kinek
jutna eszébe öt azért örökös gyermekségre
kárhoztatni? A veszélyeket nem kerüljük
ki. Ezek az emberi élethez tartoznak. Szün-
telen mélységek mellett járunk. Iga/, ugyan,
hogy sokan a biztonságot legfőbb jónak
tartják. De az Isten valami jobbat is tűzött
élőnkbe: az erőfeszítést, a küzdelmet és
haladást. S vájjon nem kedves dolog-e
egy oly világban élni, mely szüntelen for-
rongásban van, ha szinte szenvedünk is
benne? Ha a külső természetet tekintjük,
ebben is a leghatalmasabb és legfélelmesebb
elemek, a levegő, a tenger, a tüz vesznek
körül, a melyek néha minden korlátok át-
törésével s az emberek munkáinak össze-
rombolásával fenyegetnek. De ki az közü-
lünk, a ki ezeket a félelmet gerjesztő erőket
meg akarná semmisitni, a ki az oezeánt egy
peshedő tóvá óhajtaná átváltoztatni, s a
zúgó szélvészt hallgatásra szeretné kény-
szeríteni azért, hogy némely veszélyeket
életünkben elkerülhessünk? A természetnek
eme titkos, végetlen és ellenállhatlan ereje,
számtalan alakot öltve magára, a természe-
tet az ember valódi iskolájává teszi s annak
oly vonzó érdeket kölcsönöz. A leiekbe még
hatalmasabb erők vannak bezárva és mü-
ködésöknek megvan á maguk veszélye.

Ha korunk nevezetesebb mozgalmait
tekintem, nem látok semmi okot a túlságos
aggodalomra. Igaz, hogy ezek a mozgalmak
komoly irányúak és messze kihatok; de a
tárgyak, a melyekre irányulnak, egyszers-
mind kezességül szolgálnak a rósz követke-
zések ellen. Például a tudomány, irodalom
és gondolkozás átalános elterjedése támaszt-
hat-e bennünk félelmet? Az olvasás gya-
korlása lázadást szül-e ? A csillagász
azért járja-e be az eget, vagy a geoló-
gus azért furja-e át a földet, hogy anya-
got gyűjtsön a társadalom megtámadására?
A természet tanulása talán pártiitésre vezet
annak szerzője ellen? A történelem azt ta-
nitja-e, hogy az emberek sorsukon az állam
felforgatása által javíthatnak? A költemé-
nyek olvasása lázadásra ingerel-c? A szép
érzésének terjesztése a népet zavargásokra
teszi-e hajlandóvá? Söt inkább a lángelmék
müvei és a szép művészetek nem gyakorol-
nak-e szelídítő hatást a leiekre? Egy sor
könyv a szegény ember házában nem szol-
gál-e zálogul az ő békeszeretetére? Nem
tagadhatni, hogy a gondolkozás a maga sza-
badságában kétségbe vonja s megtámadja a
legszentebb igazságot is. De hát az igazság
oly gyenge, oly nyomorult-e, hogyszuronyok
által szükséges oltalmazni a megtámadás
ellen? Nincs-e az igazságnak semmi szép-
sége, semmi hatalma? s az emberi léleknek
nincs-e annyi ereje, hogy megismerje annak
bizonyosságát s tisztelje méltóságát? E mel-
lett a legkorlátlanabb gondolatszabadság
is magában rejt mindig egy bizonyos kon-
zervatív erőt. A tévelygők nem mind ugyan-
azon egy dologban tévednek. Mig az igaz-
ság egy és ugyanaz; a |tévely szerfelett kü-
lönböző alakot ölt magára. Ez egy maga-
magával meghasonlott ház, mely fenn nem
;állhat. A tévely előbb-utóbb elenyészik, ha
csak a szabad gondolkozás megszorítása azt
fenn nem tartja. A történelem tanítja, és ez
a leczke megbecsülhetetlen, hogy a physi-
kai erő, mely a szabad vizsgálódást el-
nyomta, a múlt idők babonáinak és téve-
lyeinek legerősebb bástyája volt.

Egy más szempont, a mi engem a társa-
dalmi rendre nézve a korszellem átalános
mozgalmai mellett is megnyugtat, az a
tény, hogy e mozgalom a folytonos munka
alakjában jelenik meg. Az ujabb időt a
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múlttól különösen megkülönbözteti az is,
hogy mi munkatürobbek lettünk. A mi ve-
szedelmünk a terhes munka megszokásából
származik. A görög és romai polgárok
munka nélkül éltek. Mi pedig némileg a
méh és a hangya ösztönével látszunk dol-
gozni, és ez nem kis biztosíték a törvény-

í szeges és lázadás ellen.
Egy más körülmény, a mi a csendes

polgár-életet biztosítja, a kényelem szere-
tete, a mely az ipar és mesterségek fejlődé-
sével nagyban elterjedt. A hűbériség korsza-

! kában és a régi időben élt néptömegnek nem
J volt oly kényelmes lakhelye, a hideg és ziva-
| tar ellen nem volt ugy megvédve, nem öltö-
zött oly tisztességesen és nem élt oly jó izü
ételekkel, mint most a mi népségünk. S meg
kell vallani, a mi egyébaránt nem nagyon
hízelgő az emberi természetnek, hogy az
emberek legkevésbbé sem hajlandók megta-
gadni maguktól ezt a kényelmet még vala-
mely üdvös czélért sem, mennyivel ke-
vésbbé lennének hajlandók arra, hogy oda
dobják áldozatul a polgári lázadás dühének
és iszonyainak.

A biztonságnak egy más eleme jelenben
a családi életnek megszilárdulása. A ke-
resztyén vallás a tűzhelyet megszentelte, a
szeretetet megédesitette, és a férj és nő, a
szülök és gyermekek közötti kötelékeket
megerősítette. A társadalmi rend mindnyá-
junknak kedves, mivel ez védi és oltalmazza
hajlékainkat. Hajdan a családi kötelék arány-
lag nem volt korlát a társadalom háborga-
tóival szemben. Ellenben most mindnyájan
jól meggondolnók a dolgot, mielőtt ve-
szélynek termők ki azokat, a kik nekünk
kedvesek.

Még egyet. A keresztyén vallás a társa-
dalmi rend záloga, a mit közülünk senki
sem méltányolhat eléggé. Bármily jelenték-
telennek lássék is a keresztyén vallás befo-
lyása az emberiségre, nem kis mértékben
előmozdítja és ápolja az igazság, jóság,
Isten iránti félelem, a béke és a társadalmi
rend iránti szeretet érzelmeit. Az erőszak
és vérontás oly iszonyt ébreszt fel bennünk,
a minő egykor ismeretlen volt azon korban, \
midőn a keresztyén vallás szelid és isteni
igazsága még semmi befolyást nem gyako-
rolt a kedélyekre.

A társadalmi repdet biztosító eme kö-
rülmények mellett, mi okunk van megret-
tenni korunk szabad, komoly és egyetemes
irányú mozgalmaitól? Én azt hiszem, hogy
maguk az emberi tehetségek a mint növe-
kednek, magukkal hozzák egyszersmind a
visszaélés meggátlására szükséges korlá-
tokat is.

A vagyonos osztály van természetesen
leginkább kitéve az aggodalmaknak, a mik-
ről szólottam. Ez a veszélyt leginkább ab-
ban látja, hogy a szabadság minden neme
kezd eíterjedni a társadalom munkás nép-
osztályai között is. Féltékeny szemekkel
nézi mindazon kísérleteket, a melyek ezen
osztály emelésére tétetnek, holott meg
kellene gondolnia, hogy egy embernek mi-
veltsége a legbiztosabb eszköz durvasága
lefegyverzésére. A vagyonosok birtokfel-
osztástól, átalános kifosztatástól s attól
félnek, hogy a vagyontalanok a gazdagok
ellen szövetkeznek. Bizony a kézművesnek
elég terhe van, a mit hordozzon, az alapta-
lan gyanú és szemrehányás terhe nélkül is.
Tudni kellene, hogy a társadalom fő ellen-
ségeit nem a szegényebb osztályokban lehet
feltalálni. A tömeget fel lehet használni
eszközül; de a lázadások indítóit és vezetőit
fenn kell keresni.

A társadalomnak bukását nem a kicsi-
nyek, hanem a nagyok vétke idézi elő. A
franczia forradalmat rendesen ugy állítják

élőnkbe, mint intő jelt a nép rakonczátlan-
ságával szemben. Ugyde miből származott
ez a forradalom? Kik voltak a királygyil-
kosok? Ki fejezte le XVI-dik Lajost? Ónak
azt mondják, hogy a jakobinusok; de a tör-
ténelem egyebet mond. Én megmutatom
önöknek a XVI-dik Lajos lefejezőit. Ezek
XlV-dik Lajos, s az öt követő regens és
XV-dik Lajos. Ezek vitték utódjukat nyak-
tilóalá. A papság, mely a nantesi edictumot
visszahúzta, és az ipart, ügyességet, erényt
és kegyességet, a melyek erejét képezték,
Francziaországból száműzte; — az állam-
férfiak, a kik XlV-ik Lajost egy világbiro-
dalom tervével elvakitották; az elveteme-
dett, aljas és gyalázatos Orleansok, .és a
még inkább elfajult XV-dik Lajos, az ö
kéjenczek és gyalázatos személyekből álló
udvarával; ezek buktatták meg a nemzetet,
ezek tépték szét a király iránti hűség köte-
lékét s döntötték romokba a trónt és oltárt.
Halljuk a forradalom iszonyait; de itt is,
mint más dolgokban, csak az eredményt
nézzük, a nélkül, hogy számot adnánk ma-
gunknak a vétkesebb okról. A forradalom

! valóban iszonyatos volt, de a midőn vissza-
tekintek azon kormányformákra, a melyek
azt megelőzték, és a melyek Parisból csak
egy bünbarlangot csináltak, és a midőn
látom, hogy az oltárt és trónt minden eddi-
gieket felülmúló kicsapongás mennyire
megszentségtelenitette, azt hiszem, a csen-
des vizsgáló előtt ez események szintoly iszo-
nyatosak, mint az augusztus 10-ki és a
szeptemberi gyilkosság. A vérontás valóban
borzasztó látvány, de vannak vétkek, a
melyek nem döbbentenek meg annyira,
mint a nyaktiló, ámde következményeikben
gonoszabbak ennél. Isten mentsen meg,
hogy én csak egy szóval is elakarnám si-
mitni azt az iszonyt, a melylyel a franczia
forradalom kicsapongásait szoktuk tekin-
teni! De midőn a forradalommal akarnak
a reformoktól visszarettenteni, midőn ezt
ugy tüntetik fel előttünk, mint az elnyo-
mott és tudatlan tömeg felszabadításának
következését, kénytelen vagyok a forra-
dalom valódi okát kikeresni , és ugy ta-
lálom, hogy ez a rósz kormányzatnak és
zsarnokságnak hordozhatatlanná, vált ter-
he, a néptömeg rendkívüli müveletlensége
és a nagyok romlottsága volt, a mely már
oly mélyre hatott, hogy más utón tel-
jes lehetetlen volt attól megszabadulni.
Kénytelen vagyok megemliteni azt is, hogy
a nép ezen rendkívüli őrjöngésében is sok-
kal kevesebb gonoszságot követett el, mint
a mennyit királyok és papok, mint nagyon
is közönséges dolgot elkövettek a világon.
A franczia forradalom alatt elkövetett ösz-
szes gyilkosság, azt hiszem, nincs egy ötöde
a bertalan-éji gyilkosságnak. A papság és a
trón egy rövid éj és nap alatt több vért ontott
és pedig a legjobb vért Francziaországban,
mint amennyi a jakobinismusés a hatalom
mindenmás kegyetlen formái általkioutatott
az egész forradalom tartama alatt. Maga az
atheizmus és hitetlenségis a franczia papság
és udvar kicsapongásainak eredménye. Az
úgynevezett vallás ásta meg önsirját. Azon-
ban a tömeget védelmembe fogadván, nem
kívánok ennek kezébe ellenőrzetlen politikai
hatalmat adni át. A hatalomtól félek, bárki
kezében legyen. Sem a gazdagot, sem a sze-
gényt nem óhajtom uramnak. A mit én óhaj-
tok, abból áll, hogy miveljük, neveljük a
társadalom minden osztályát, neveljük min-
denek felett azt, a melyiknek legnagyobb
száma van, azért, mert legnagyobb száma
van, azért mert a nagy szám teszi az embe-
riséget, és azért, mert semminemű társa-
dalmi előhaladást nem lehet á s k « " / '

ménylenünk, mint oly befolyások által, a



melyek átjárják és felemelik az emberek
tömegét. A tömeget nem kell elzárni vagy
lenyomni a forradalomtól való oktalan fé-
lelem miatt. Az a társadalmi reform, a mely
ily áldozatba kerülne, nagyon is drágán
lenne megvásárolva. Minket más rend és
reform ki nem elégíthet, csak az, a mely az
emberiség egyetemes mivelésével és szabad-
ságával öszhangzásban van.

Párisi zavarok.
Nehéz elképzelni azt az izgatottságot, melyet

a poroszok Parisba vonulásának híre alakosságnál
okozott. A sokat szenvedett, a hazát ért nagy csa-
pások által egyik kábulatból a másikba ejtett nép,
csoda, hogy egészen nem veszté el fejét s csak a
védelmi kormány éberségének és erélyének kö-
szönhető, hogy a fékevesztett indulat oly nagy- ,
mérvű kihágásokra és rakonczátlanságra nem vitte
a népet, mint a múlt századi nagy forradalom al-
kalmával.
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dühének kitörése ellen szolgáló rendszabályokról
8 Paris ostromának hirére kitiltotta a városból az
idegeneket, kivált a németeket. Akkor ezt rette-
netes barbár tettnek deklarálták a némot hírlapok.
Hátha épen ez által lőtt megmentve a kitiltottak
élete?

A porosz bevonulás hirére az ingerültség né -
moly néprétegek kebelében fenyegető mérvet kez-
dett ölteni. Ötezer ágyú torka előtt ellene akartak
szegülni a bevonulásnak. Csoportosulások történ-
tek kivált a B;:lleville és Montmartre külvárosok-
ban. A nemzetőrség alig bírta fenntartani a rendet.
Parisban népszónokok szóltak a néphez, fegyverre
szólitván azt. Febr. 26-án bezártak minden ajtót,
ablakot, s a közhelyeken nem volt található senki.
A szobrokat gyász fátyollal vonták be s a júliusi
forradalom szobra körül roppant néptömeg ta-
nyázott.

E nap ment végbe az a szomorú jelenet, me-
lyet képünk ábrázol. A St.-Antoine-utcza körül
vad lárma támad, 3—400 emberből álló csoport
egy megkötözött embert hurezol magával, ki abba
a gyanúba jött, hogy a titkos rendőrséghez tarto-
zik. Mindenünnen csak ez egy kiáltást lehet hal-

A léghajók az utóbbi háborúban.
Lapunk közelebbi két számában a léghajózás

fokozatos fejlődésének főbb mozzanatait és a régibb
légi utazásokat ismertettük meg olvasóinkkal. A
nemrég lozajlott véres háború által azonban e
találmányra is egészen uj korszak virradóit föl.
A régebbi, kezdetszerü kísérleteket, a részint pénz-
szerzési vágyból, részint tudományos czélokból
rendezett léghajózásokat hadászati kémlelődések-
ből és egyéb hasznossági szempontokból rendezet-
tek váltották föl. Paris az ostrom ideje alatt csakis

! léghajói és posta-galambjai által közlekedhetett a
| külvilággal. A léghajózás kalandos találmánya
; tehát a gyakorlati életben is alkalmazást és fon-
| tosságot nyert.

Mielőtt a legújabb légi utazásokról néhány
érdekes adatot elősorolnánk, ismerkedjünk meg
legelőbb is a léggömbök megtöltésének módjával.
E czélra mostanában a világító gázt használják,
melynek sűrűsége csak félakkora lévén, mint a
légköri levegőé, ezáltal a léggömb felszállása le-
hetségessé válik. A léggömb alsó nyilasát egy
gázcsőhöz illesztik és igy egész egyszerűen meg-

A nép, s bizony nem mindig alaptalanul, gya-
nakvó lett s árulásnak tulajdonitá az egymás
nyomába szakadó szerencsétlenségeket, melyek az
ország fejére hullottak. Árulót látott mindenkiben,
a kinek bocsülotességéről s hazafias jelleméről nem
volt tökéletesen meggyőződve. S ugyanaz a lázas
ingerültség, mely a néppel tüzbe dobatja a gyujto-
gatót: sajnos jelenetokre ragadta a párisiakat
is. A népfönség gyakorolta ítélő birói jogát, a
a lynchjusticz, mint a legtöbb válságos időkben,
kitíyujtá karját, hozott Ítéletet, sokszor kihallgat-
lanul is, és végrehajtá azt.

Ily eseményeket minden nép zavargó idősza-
kából nagy számmal jegyez fel a történelem. S ha
tekintetbe veszszük a franczia nép heves, hirtelen
véralkatát s azokat az előbb soha nem hallott csa-
pásokat, mik képesek a dühöt, elkeseredést őrülé-
sig fokozni: valóban ugy fogjuk találni, hogy
ezekkel szemben a népdüh által végrehajtott ily-
nemü sajnos események aránylag véve sokkal ki-
sebbek és ritkábbak, mint félni lehetett. Hacsak
még ezután nem é»jük meg a krízis teljes kitöré-
sét, a mitől a gondviselés őrizze meg a súlyosan
meglátogatott nemzetet.

A védelmi kormány jó eleve gondoskodott a nép

A párisi nép a Szajnába dob egy rendör-ügynököt.

lani: „vizbe vele!" Oda vonszolták a csatornához.
Némelyek meg akarták menteni a szerencsétlent
s a legközelebbi nomzetőri állomás felé terelték a
tömeget.

A szerencsétlen halálkinok közt valahogy be-
menekül az őrszobába s a tiszt lebocsátja utána a
vasrácsozatot. De a nép dühe már akkor ellcnáll-
hatlan áramlattá nőtt. Átmásznak a rácsozaton s
követelik, hogy az állítólagos rendőrt kiadják
nekik. Megragadják, daczára a nemzetőrök ellen-
állásának s kihurczolják. „Lo az ügynökkel! meg
kell fojtani!" ezt hallja minden oldalról. A ki csak
hozzá férhet, üti, rúgja. Félig halálra verik s
a körülálló nagy tömeg közül egy kar nem emel-
kedik megmentésére. Két katona fölemeli s pus-
kát nyom kezébe, hogy maga lője meg magát. A
vérszomjas tömeg ezt nem engodi. Egy darab
deszkába kötözik s beledobják a Szajnába. Zápor-
ként hull a kő a tovasodort ember után, ki még
néhány perczig a viz felett lebeg, míg a Sz. Lajos
sziget közelében eltűnik a hullámokban.

Lehet, hogy a szegény ártatlan volt.de izga-
tott időknek mindig sok ártatlan esik áldozatul.

töltik azt, de nem egészen, hogy a gáznak a ter-
jeszkedésre is maradjon tér. A gömböt alólról nem
zárják ol, mert a gáz úgyis ott marad benne s
annál szabadabban terjeszkedhetik minden irány-
ban. A burkot, a tulajdonképeni gömböt, hosszú
selyemtafota darabokból varrják össze, és hogy
vízmentessé legyen, lenmagolaj-mázzal kenik be.
Egy léggömb rendes nagysága legalább is ezer
köbméter tartalmú szokott lenni. Felső végére
gyürü-alaku szellentyü van alkalmazva, mely kö-
rülbelől egy lábnyl átmérővel bir; ettől a gömb
közepén át egy zsinór nyúlik alá, melyet a csolnak- •
ban ülő léghajós kezében tart; ha meghúzza, felül
a szellentyü kinyilik, a gáz kirohan és a gömb
aláeroszkedik. A gömbre magára egy erős ezér-
nából font hálózat van terítve, melyről kötelek
csüngenek le és ezekhez van kötve a kosár vagy
csolnak, melyben a léghajós ül. A szükséges tudo-
mányos készülékeken, élelmi szereken stb. kivül a
hajócskában teherképen homokkal telt zsákok is
vannak; ha ezeket kiüresitik, a gömb könnyebbé
válik és igy magasabbra szállhat.

Az ostromlóit párisialinak szerencsére kősze-
nök mindig volt legalább annyi, a mennyiből a
léggömbök megtöltésére szükséges gázt előállit-
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hatták; e czélra tekintélyes kőszénmennyíséget tar-
tottak készletben. A legroszabb esetben fából
vagy más anyagbólkellett volna gázt fejleszteniük,
Igy volt aztán lehetséges, hogy majd minden má-
sodik nap szereltek föl egy-egy léggömböt Pa-
risban, sőt némely napokon, ha sürgős tudósí-
tásokat kellett kül-
deniök, három-négy

ballont is útnak
indítottak a német
hadvonalok fölött. A
közönség leveleit a
főpostahivatalnál vet-
ték fel, mig a nem-
zeti védelem kormá-
nya külön adta át
sürgönyeit a légi hir-
nöknek, a ki a lég-
hajós mellett a csol-
nakban ült. Az uta-
sok száma nem ha-
ladhatta meg a né-
gyet, mert igy a te-
her túlságos lett vol-
na. Ennélfogva igen
kevés embernek si-
került e szokatlan
utón Parist elhagyni.

Miként valameny-
nyi léghajós bizo-
nyítja, szerfölött sa-
játszerü érzésragadja
meg az embert, mi-
kor először hagyja ol
a földet ilyen mó-
don. A gömb moz-
gása és fölszálláaa
teljesen láthatatlan

azokra nézve, kik a
kosárban ülnek, s
mégis tudják, észre-
veszik és világosan
látják, a mint az alat-
tok elterülő óriási
város lassanként kí-
sebbedik és mind job-
ban-jobban tünedoz-
ni kezd szemeik elől.
„Mily pompás,mily szép!"— kiálta föl még eddigelé
mindenik léghajós, a ki e nagyszerű képet madár-
távlatból élvezé, mely igy sokkal szabadabban és
magasztosabban hat, mint akár a legszebb körlát-
vány a legmagasabb toronytetőről vagy a legma-
gasabb hegycsúcsról. Egyik léghajós Parisból
kivezető első légi
útjáról azt mond-
ja, hogy egy ily
nagyszerű pano-

ráma elragadó
szépsége, a mint
onnan a magas-
ból föltárul, daczol
minden leírással,
minden költői kép-
zelemmel. Mig az
ember, midőn vas-
úton utazik, ugy
képzoli, hogy á
tájék mozog kö-
rülte, a léghajós-
nak ellenkezőleg
ugy tűnik fel a do-
log, mintha lég-
gömbje szilárdan
állana és a föld

sülyedne alatta
mind mélyebbre.
Az emberek, a kik-
kel csak az imént
beszéltek, alig föl-
ismerhető pontocs-
kákká törp ültek,
hangjaik elenyész-
tek az óriási zaj-
ban, mely Parisból
tompa morajként
felhallatszik. Oda
lenn terül ol a rop-
pant nagy város
két milliónyi aggódó, izgatott és reményteljesen
váró lakosságával, ezer meg ezer házaival, kupolái-
val, tornyaival, kertjeivel, boulevardjaival, kör-
falával és erődéivel, melyek megannyi elsőrendű
csillagként veszik azt körül. Az egyes nagyobb
épületeket még tisztán ki lehot venni aháztömeo--
.ből. Ott áll a Vendőme-oszlop Napóleon szobrával;

de onnan a függélyes magasságból nézve a lég-
hajós előtt kis tűnek vagy pontnak tűnik fel és
meg sem tudná különböztetni körvonalait, ha
árnyékát a nap a térre nem rajzolta volna. A
Szajna ezüst-szalagként kígyózik tova e roppant
háztömegen koresztül.

Léghajó Paris fölött éjjel.

A léghajós a mélységbe néz le távcsövével.
Világosan áttekintheti az el!ensé£állásait; hoz-
záíg fölhatol a dobok tompa pergése, a jeltadó
harsonák recsegő hangja, s mint egy hosszú fekete
kígyó kanyarog amott az utczán egy ezred; a sötét
alakok fölött meg-megvillannak a sisakok és szu-

Lezuhanás a tengerbe.

ronyók. A város mind messzebb marad el, már az
erődök is kezdenek eltünedezni és a léghajós az
ellenséges tábor fölött lebeg a felhők között biz-
tosan. Biztosan? oh nem! oly nyugodtan még sem
doboghat a légi utas sz:ve még e távolságban
sem. Hátha igaz lenne az a hír, hogy a poroszok-
nak hihetetlen hordképességü öntött aczélágyuik

vannak a léggömbök lelövésére? S ha egy ilyen
golyó idáig fölhatna ? Ha tán a csolnakot vagy
épen a gömböt magát keresztül fúrná? Minő
bukás lenne az e borzadalmas mélységbe! Pe-
dig hát tisztán kiveheti jó [távcsövével, hogy az
ellenség őt ott alant űzőbe vette.

Végre lassan tul
hatolt minden veszé-
lyen s az ágyudörgés
csak a távol mesz-

szeségből hallszik
még fel hozzá. A
harczias képeket bé-
késobbek váltották
föl; nehá iy madár,
néhány lepke röpkedi
körül ez idegen tü-
neményt itt a lég-
bon, mintha Vérdezni
akarnák: Mit akarsz
itt» mi birodalmunk-
ban, te földi szárma-
zat?

Ezután ismét uj
benyomások, ujabb
•és mindegyre szokat-

lanabb jelenségek
foglalják el a lég-
liajós figyelmét, mi-
kor a föld szinét már
nem láthatja többé.
Iszonyú vastag fel-
hőréteg terjedt szét
közte és bolygónk kö-
zött, mialatt a gömb
folytonosan fölfelé
száll s a lég hőmér-
séke pedig észreve-
hetőleg csökken. Fe-
je fölött az azúrkék •
mennyboltozat moso-
lyog s a nap tisztán,
fényesen ragyog fe-
lé; alatta felhők go-
molyganak; néme-

lyek gulaszerüleg
emelkednek ki a töb-
bi közül, mások meg

óriási kupolákhoz hasonlítanak, mig mások ismét
emberi alakot öltenek magukra.

A felhőréteg által a földtől és az ellenséges
tábortól elzárva egyetlen hang sem hatol fel többé
a léghajóshoz; legfeljebb a vasúti mozdonyok
éles visitása képes a' felhőréteget néha áttörni.

Mélységes hallga-
tás uralkodik itt
a maga sötét ma-
gasztosságában;
hangnak nincs

többé viszhangja,
s csak mikor a
szél a köteleket a
gömb oldalához
csapkodja, csakis
olyankor törik meg
a néma csend. Ma-
guk az emberek is
csak susogva be-
szélnek egymással
és nem akarják
megzavarni e szent
magányt, mely ra-
jok nézve olyan
•rémitően fenséges-
nek tűnik fel.

De a léggömb
sem haladhat min-
dig derült, vidám
és tiszta légkör-
ben, s a nap nem
ragyogmindig mo-
solygó és melegitő
sugaraival a ha-
jócska utasaira;

ott ama mennyei
magasságokban

szintén otthonos
a változandóság;
ott is vannak vi-

harok, eső,hó, jég, záporok és dermesztő fagyok;
e fényes napot ott is borongó éj szokta fölváltani.
Például mikor Glaisher 1863. júniusában, tehát
meleg nyárban, 19" C. hőség mellett fölszállt, alig .
emelkedett 4700 méternyire, midőn egy 1800 mé-
ternyi vastag hófelhőrétegbe jutott. Jól megje-
gyezzük, hogy e légi utazás, mikónt emlitettuK,



marian ti'rtént és a léghajósok már csak azért
sem le hdtek elkészülve e meglepő jelenségre,
mert eddigelő mindenütt csak eső-felhőkön kellett
áthatolniuk. Körültök oly sürüen röpkedtek a
hópehhek, 1 ogy a kilátást egészen elfogták s
vastrg réteggel vonták be a csolnakot és a gömb
felső részét, mely csakhamar ugy nézett ki, mint
egy tisztes korú szürke aggastyán. E hé) millió
meg millió fii om kristályból állott, molyek a leg-
gyönyörűbb csillagokká és egyéb alakzatoki-á
képződtok. Egyik rajzunk a léggömböt e hófelhő-
rétegben tünteti föl.

Tis^andier, e nagyhírű léghajós előtt, ki egy
szép, derült éjjel szállt föl a magasba, egészen
más, tisztább, ragyogóbb kép tárult föl. A csilla-
gos ég tiszta volt a páráktól és ködöktől, melyek
a földszinéről fölszállva, gyakran gátolják a
mennyboltozat szabadabb vizsgáihatásán. Tissan-
dier, a holdban levő foltokat és a folytonosan
működő Tycho nevű vulkánt puszta szemmel
világosan meg tudta különböztetni. Távcsövével
még az ; prúbb hegyeket, tavakat és tengireket
is megláthatta. Egy ilyen derült éj nagyszerű
szépsége ott a magasságban leírhatatlan. Három
óra felé a csillagok egymásután kezdettek elho-
mályosodni; a sarkcsillag volt az utolsó. Deahold
és Jupiter fényes nappal is látható volt egy da-
rabig, mikor már a többi mennyei nyáj rég eltűnt.

De térjünk vissza merész párisi utasunkhoz,
kinek léghajója a reggeli szürkületben ismét alább
kezdett szállni; este még vezetőül szolgált neki a
határtalan légkörben az óriási város viszfénye;
izzó gyűrűként ragyogott ki Paris ezer meg ezer
gázfényévd — mert még akkor volt gázuk a pá-
risiaknak — sötét környezitéből. Most, a leszál-
láskor, a tavaszi n:p egy távol eső és előtte ic'c-
g< n -vidékre í'rasztá enyhe sugarait, s csak itt-ott
csillogóit egy-egy lámpa halványan és pislogva
egy kis mezőváros egyszerű utezáin. Hol ért le a
földre? E kérdés volt legfontosabb léghajésunkra
nézve; a légáramlat délkelet felé hajtotta. íme
amott emberek vannak, beszedőket is hallani le-
het. Utasunk örömrivalgásba tör ki, mertFranczia-
ország nyelvét hallja beszélni és a „belle Francé"
földjére szállt alá. Franktireurök ragadják meg
hajóját. Gyorsan megértik eg} mást s a merész utas
hüledezve hallja, hogy a porosz előőrsöktől csak
ogy negyed órányira ért le a földre.

De a loszálláa csak ritkán történik meg ilyen
szerenesésen. A léghajó fölött kevés hatalma van
az embernek, nem lehet kormányozni ugy a hogy
akarnók. így aztán könnyen megtörténhetik az
olyan eset, a milyen egy-két párisi léghajóssal
történt, hogy az egyik északi Francziaország, Bel-
gium, Holland, az északi tenger, Jütland és a
Skager-Rack fölött Norvégiába szállt le, két nap

•alatt 195 mérföldet haladva. A légi kalandorokat
itt nagyon szívesen fogadták és megvendégelték.
Kevésbbé szíves fogadtatásban részesültek azok,
a Kik Nassauban, tehát német földön szálltak le.

Az is gyakran megesik, hogy a léghajó a ten-
gerbe hull alá. A többek között csak a Green
esetét hozzuk föl, ki léggömböstől együtt kétszer
bukott a tengerbe. Utóbbi balesete alkalmával
közel volt a belefuláshoz, s csak nagy nehezen tudta
magát a hajócska felső részén fönntartani, mig a
félig telt léggömb óriási vitorlaként működve szé-
ditő sebességgel ragadta őt a háborgó hullámokon
át, mig végre egy közelgő hajó kimenté őt az
életveszélyből.

Mindezekből csak az tűnik ki, hogy a léghajó,
mig tetszés szerint nem kormányozható, igen tö-
kéletlen repülési eszköz, SKÍ van téve a szélviharok
és a légáramlatok szeszélyeinek. Igaz, hogy az em-
beri elme századok óta töprenkedik már azon, hogy
mi módon lehetne czélszerüen kormányozható re-
pülő gépet előállitani; tengeri kigyóként morül
fel egy-egy ilyen találmány a lapok hasábjain, de
ismét csakhamar eltűnik s a végeredmény az, hogy
fáradozásunk hiában való volt. S. L.

Nevezetes regi ostromok.
A németek az utóbbi háborúban oly rendkí-

vüli gyorsasággal nyerték meg csatáikat, hogy
ahhoz hasonlítva ostromaik lassúknak és hossza-
dalmasoknak mondhatók. A régi korban egy-egy
erősebb vár ostroma természetesen még több időt
vett igénybe. Ha például az erősség egy magas
hegy tetejére vagy természeti fekvése által bármi
más módon védett helyre volt épitve, az ostrom
évekig elhúzódhatott, mert a várat lehetetlenség
volt megközelíteni, az akkori ostromszerek pedig
csakis a legközvetlenebb közelségből működhettek
sikeresen. Mennyire másképen van ez korunkban,
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1 midőn a hatalmas ostromágyuk 8—10,000 lépés-
nyire is képesek tova röpitni romboló villámaikat!
S mégis, hogy némely erősség a nemrég lefolyt
háborúban oíy sokáig képes volt az ellenség hat-
hatós ostromával daczolni, e visszásnak tetsző
tünemény okát ama körülményben kell keresnünk,
hogy a védelmi eszközök majdnem egyenlő lépést
tartottak az ostiomszcrek tökelyesbülésével. Azért
mondottuk, hogy ,.majdnem," mert a várépítészet
már természeténél s magánál a természetnél f gva
sem követheti többé a tüzértudomám t oly óriási
gyorsasággal és eredménynyel, mint a hogy ez a
legújabb időkben fejlődésnek indult. A mai
ostromlövegek előtt alig létezik többé távolság s
a „bevehetetlen'vár" fogalma maholnip eltűnik a
hadászat teréről. És habár az ostromiottak szint-
oly távolra hordó ágyukkal rendelkeznek is, mint
az ostromlók, ezek mégis több kárt okozhatnak
az ostrom alá fogott helyeknek, főleg ha ezek
nemcsak várak, hanem egyszersmind népes váro-
sok is. Az erősségnek tehát, mely többmire csakis
az önvédelemre van s;oritva s minden élelem-
szerzési módtól el van Zíírva, előbb-utóbb kapi-
tulálnia kell. Példa erre Straszburg, Metz, Paris,
Belfort s kevés kivétellel majd mindenik franczia
erősség, mely ostrom alatt állott. A kűlerőd-
rendszer védte egy darabig az erősség központját,
hol a tulnjdonképeni vár és város feküdt, de mi-
helyest az ostrom a magánpolgárok élet- és va-
gyonbiztonságát kezdé fenyegetni, a védel< m
azonnal tarthatatlanná lett. Aztán meg az éhség
is megtette a magáét. A későbbi háborúkban hihe-
tőleg mind rövidebb tartr.muak leszmk az ostro-
mok. Hogy milyenek voltak a régi ostromok, egy
külföldi lap ide vonatkozó közleményéből rövid
vázlatban elő fogjuk adni olvasóinknak. Öt vagy
hat nevezetesebb ostrom főbb mozzanatainak is-
mertetése tökéletesen tájékozhat bennünket a
többi efféle hadmüveletek iránt is.

A második pun háború ogyik legnevezete-
sebb hadművelete volt Saguntum ostroma. Az
első pun háború a knrthagóiak részéről azzal vég-
ződött, hogy Szardíniát és Szicziliát kénytelenek
voltak Rómának átengedni. A második hadjárat,
mely Kr. e. 218. kezdődött, Spanyolországban folyt
le, hol Hamilkár, Hannibál atyja, volt a karth:i-
góiak fővezére, ki fiát azért vitte magával a há-
boruba, hogy a rómaiak elleni gyűlöletet jó korán
magába sziviii. Hamilkár utóda, Hannibál, hirte-
len megtámfiflá a saguntumiaknt, Róma szövetsé-
geseit s városukat Saguntumot ostrom alá fogta. E
város, melynek helyén jelenleg aPalaneia íblyócs-
ka mellett Murviedro városa fekszik (Murviedro:
muri veteres, régi kőfalak), híres volt fügéiről
s ügyes fazakasai által készített kitűnő cserépedé-
nyeiről. Hannibál, ki e tájban még egészen fiatal
ember volt, s kinek otthoa Hanno s egy az ő csa-
ládjával folytonosan versengő párttöredék mindig
ellene elolgozott és őt hazaárulással vádolta, mint
a ki a rómaiakkal kötött egyezségeket megszegte,
nagy erélylyel fogott az ostromhoz. Fekete afrikai
katonáit azáltal buzdította mind nagyobb-nagyobb
kitartásra, hogy ő maga is velők dolgozott az
árkokban és töltéseknél, s a védfedelek és ostromló
kosok előtolásában maga is fáradhatatlanul segité
őket. A védelem elkeseredett és makacs volt, s a
köveket és nyilakat az ostromlók tiz annyi kővel
és nyíllal viszonozták. Valami nyolez hónapi
ostrom után, miként a történetírók beszélik, Han-
nibál kegyetlen föltételeket szabott: a saguntu-
miak hagyják el városukat, mely le fog rombol-
tatni, adják ki fegyvereiket és minden vagyonukat,
csupán két rendbeli ruhát vihetvén el magukkal.
Sokan a polgárok közül, midőn látták, hogy a
város falai elébb-utóbb utat engodnek az ellen-
ségnek, kétségbeesésökben, iszonyú máglyákat
gyújtva elégették minden vagyonukat és azután
maguk is a lángokba rohantak. Mig e szomorú
áldozatok végbe mentek, egy torony, melyet az
ellenség legdühösebben ostromolt, hirtelen össze-
omlott. Az ezáltal támadott résen át akarthagóiak
azonnal berohantak, és Hannibál a trombitások
által átalános ostromra fuvatván jelt, a várost
elfoglalta. Ekkor aztán Hannibál, ama sötét idők
féktelen kogyetlenségewel megparancsold katonái-
nak, hogy minden saguntumi lakost, kit fegyverrel
kezében elfognak, minden kímélet nélkül kard
élére hányjanak. Sokan a lakosok közül harczolva
hulltak el vagy égő házaikba torlaszolták el ma-
gukat nejeikkel és gyermekeikkel és oda vesztek.
Hannibál mindazáltal roppant zsákmányra s igen
sok rabszolgára tett szert. A pénzt hadi czélokra
forditá, a rabszolgákat katonái közt osztá ki s a
háztartási eszközöket Karthágóba küldé.

Evekkel ezután, mikor a rómaiak a szép Spa-
nyolország meghódítására kötötték fel kardjaikat,

az itt kifejlett háború legnagyobl szerű eseménye
Numantia tizenöt havig tartó ostroma volt, mely
város a Duero partján, a mai Soriához közel,
Ó-Kasztiliában feküdött s egyike volt az akkori
világ első rangú erősségeinek. A morész ibtrek
e hatalmas vára egy meredek dombtetőre volt
épitve s csak egy oldalról vala megközelíthető,
mig a hegy többi részét rengeteg őserdők boriták
s a Duero és egy kisebb folyó vette körül terme-'
szetes védgáttal. Őrsége csak 8000 harczosból
állott, de azok mindnyájan régi, harczedzett spa-
nyol katonák voltak, a kik az ijat, lándzsát és
kardot igen jól tudták kezelni. Már nem egy
római konzul vette ostrom alá Numantiát, mielőtt
Q. Pompejus 30,000-nyi gyalogsággal s 2000
lovassal a vár falai alatt megjelent, de vitéz haei-
sergét ragályos betegség szállta meg, s kénytelen
vala Rómára nézve nem igen kedvező feltételek
aktt az ostromot abba hagyni, melyeket azonban
utóda nem akarván tiszteletben tartani, még
rutabbul járt, mert a győzelmes numantiabéliek
20,000 emberével együtt megadásra kényszeri-
tették őt. Ennyi kudarcz miatt a rómaiak ször-
nyen felbőszülvén, Kr. e. Ic3. legnagyobb haéJ-
vezéröket Scipio Africanust küldöttek a makacs
város ellen valami 4000-nyi önkény tes élén. Scipio
a serget lehangoltnuk és elsatnyultnak találvár,
erős kezekkel csakhamar újjá alakitá azt. Legelő-
ször is azon kezdé, hogy a tálorból minelen mar-
kotányos nőt, kuruzslót, jövendőmondót és papot
kiktrgetett, hogy a bün és babonaság meg ne vesz-
tegesse erejüket. Azután eladott minden szükség-
telen kocsit és teherhordó állatot s a katonáknak
megtiltá, hogy egy nyárson és vasfazakon kívül
egyéb konyhaeszközt magukkal hurczolhassanak,
s elrendelé, hogy semmit sem szabad enniök, ha
nincs jól megsülve vagy főzve, s azt tanácsolá mind-
egyiknek, hogy aludjék, miként ő, a puszta földön-
Ilyen móddal megedzvén hadsergét, hosszú, fá-
rasztó menetekro , rohamokra és hátrálásokra ,
sáncz-ásásra és falépitésrekényszeritéazt, és ekkor
elpusztitá, sivataggá tévé Numantia egész környé-
két, honnan a városiak élelmi készleteiket kapták.
60 ezer embc rből álló hadseregével, melyet a Ju-
gurtha által Numidiából küldött elefántok és köny-
nyü lovasok is növeltek, Scipio két hatalmas tá-
bort alakított s téli szállást rendezett be magának,
hogy a makacs, de most már körülzárolt ellenséget
kiéheztesse. A város három mérföldnyi kerületű
volt; a tér körül Scipio hat mérföldnyi övben tor-
nyokat és földmüveket állított, ugy hogy csak a
folyó felőli oldal maradt nyitva. Hogy pedig bú-
várok és csolnakok élelmi szerekkel vagy tudósí-
tásokkal e részen se juthassanak a városba, a ró-
maiak erős kötelekre három fatörzsöt kötöttek,
melyek lándzsa-hegyekkel s éles kardtöredékekkel
voltak tövises disznó formára kirakva s ezeket ott
uszkáltatták föl s alá a gyors hullámú folyóban,
ugy hogy azon közlekedni teljes lehetetlenség volt.
Numantia lakói sok bátor kicsapást intéztek az
ostromló seregre, de végre az éhség sokkal gyor-
sabban kezdé pusztítani őket, mint a rómaiak
fegyverei. E szomorú állapot közepette egy Reto-
gencs nevű férfi öt barátjával együtt ama bámu-
latosán merész kísérletre vállalkozott, hogy a
elruacianusokat, egy szomszédos törzset, a szenvedő
városnak segítségül hozza. E hat ember, hét szol-
gával, éjnek idején a római táborba ment, széles
létrákkal ellátva. Ezek segélyével áthatoltak a
római sánezmüveken, leöltek néhány őrt és ke-,
resztül törtek a druacianusokhoz. De megrémült
rokonaiktól segítséget nem kapva, merész kalan-
doraink egy Lutia nevű városba mentek, hol
aztán a fiatal emberek csakugyan hajlandóknak
mutatkoztak őket követni. Hanem eközben a-vé-
nebbek titkon Scipióhoz izentek, a ki negyven
mérföldnyiro hihetetlen gyorsasággaleléjök menve
virradatkor már a város előtt állott és a fiatal
emberek kiadatását követelte. Négyszáz közülök,
hosszas vonakodás után kiadatván Scipió kezeiket
levágatta és táborába visszatért. A numantíaiak
végre reményöket vesztették s a megadás iránt
alkudozni akartak, de a szigorú római hallani sem
akart semmiféle föltételekről. Az éhség mind bor-
zasztóbbá lön: kezdetben füvet és bőrt rágtak,
későbben patkányokat és undoritó férgeket, mig
utoljára emberhúshoz kellett folyamodniuk. Ismét
megadást ajánlottak, de megint sikertelenül. E
borzasztó napon a város vezéremberei meggyilkol-
ták magukat. A harmadik napon egy sereg félholt
ember jött ki a kapukon. Scipio kiválasztott öt-
venet diadalmenetére, a többit rabszolgává totte
s a várost földig lerontatta. Négyezer spanyol
huszonegy évig tartá sakkban a római sergeket

Numantiánál. (Foljt. követk.)

Egy párisi levélből.
Sayous E. párisi tanár, ki a múlt nyáron hu-

z imosajjban időzött hazánkban, nyelvünket jól
érti s egy kissé beszéli is, és politikai- s irodalom-
történetünk tanulmányozásával foglalkozik, a há-
ború kitörése után hazájába visszasietvén, Paris
oitromzárolása óta Bordeauxban volt a kormány
külügyi osztályában alkalmazva. Lapunk egy pár
barátja levelezésben állt vele s ezek egyikéhez
intézte közolebbrol, már ismét Parisból, márczius
(5-káról azon levelet, melyből némely közérdekübb
részletet, az illető által rendelkezésünkre bocsátva,
közlünk. Ugyané levelében ígéri Sayous ur, hogy
időnként lapunknak irni fog. Most még csak azon
kuriózumot bocsátjuk előre, hogy a borítékon, a
bérmentesítés két darab lovélbélyeggel történt,
melyek egyike még az előbbi korszakból maradt
í Napóleon arczképe körül „Empire frangaís"
köriratot visel; a másikuj korszakbeli s ,,Republ.
franc." felirattal van ellátva.

„A poroszok és szövetségeseik bevonulása
Parisba — irja Sayous ur — teljességgel nem
volt diadalmenet. Részünkről gúny tárgya volt s
majdnem a boszu elégtételét találtuk benne. Gyer-
mekkorom óta Parisban élek, sok ünnepet, sok
gyásznapot láttam itt, de soha sem láttam valami
ily mord és önkéntesen unalmas valamit, mint e
nagy város arcza volt szerdán, márcz. 1-sején.
Minden bolt csukva, kivétel nélkül, ezt bátran
állíthatom, dolgaim miatt aznap kétszer kelletvén
Parison végig mennem egész hosszában, fő- és
niellék-utczákon. Sőt, a ki iámeri Párjst, tudni
fogja, hogy az ellenség által megszállott negyed
m íy jelentéktelen része az egésznek, s hogy az a
Szajna mentében csak igen csekély szélességben
t Tjed a Tuilleriákig. E kis területen ugy voltak
elkülönítve korláttal, mint vad- vagy ritka állatok
rostélylyal; franczia őrszemek kettős láncza zárta
el a poroszokat a város többi részétől s akadályozta
az egyenruhát viselő francziákat, hogy velők össze
ne keveredhessenek, a mi összeütközésekre adha-
tott volna alkalmat. Német tisztek, polgári ruhá-
ban, elindultak bejárnia várost; többeket elfogtak
s a rendőr-főnökséghez vitték, a hova a tolvajokat
szokták; illetékes hely a porosz tisztek számára,
kik gyalázatosán rabolták ki északi Francziaor-
szágot s zsákmányukat haza küldték Kémetor-
szágba, vagy eladták német zsidóknak; a mit pe-
dig el nem vihettek, összetörték: mint tükröket
stb. Soha sem érnék véget, ha részletekig akarnám
festeni mind azt a bűnt, rablást és kegyetlenkedést,
mit e nyomorultak elkövettek, mit a német lapok
is bevallanak. Európa jól tudja mind ezt. Térjünk
vissza Paris megszállására.

A németek úgynevezett diadalmas bevonulá-
sának összes közönsége Paris gamin-jeiből állt, a
kik gunykaczajokujjongásával kísérték őket; s va-
lami húsz „nyilvános leány"-ból, kik érdemlett
Uüntetésöket meg is kapták, a miért az ellenséghez
adták magukat.

Szerdán és csütörtökön délután gyönyörű
idő volt; boltok, műhelyek zárva lévén, a város
népességéből sokan sétáltak és sütkéreztek- az
utczákon, s a Place de la Concorde táján, mely a
poroszok által elfoglalt terület szélén van. Ma-
gamnak is arra felé kellett mennem, a Szajnán
átmenőben; s látttm mily csalódott arezokat
vágnak a győzők, kik mulatságosabb bevonulást
ígértek volt maguknak, ez oly so'tá ostromolt fé-
szekbe. Mondom, sokan nézték őket, de a város
tömérdek népéhez aránylag mégis elég kevesen
Szerdáról csütörtökre menő éjjel, a több hó óta
'Megszakadt gázt nem gyújtották meg, daczára a
porosz térparancsnokság sürgetéseinek. Be akar-
ták várai ez urak távozását; s még ázna]), a mint
n béke-előzmények gyors megszavazása Bordeaux-
ban, őketPár'.sismétodahagyására kéuyszeritette,
n gáz azonnal világolni kezdett oly hosszú szünot
után. Az egész megszállás, melyet Tniers ügyes
alkudozásai oly rövidre szabtak, csak uj anyagot
nyújtott a németek-gúnyolására.

Da a mi több és komolyabb: hogy elvesztjük
(»ehiny évre!) elzászi és lotharingiai testvérein-
ket; és hogy rémitő pénzösszegeket kell fizetnünk.
Ebben sem bámulhatom Bismarck lánc-eszét.

Fr^ncziaországot nem lehet tönkre juttatni:
hogy tönkre jusson, meg kellene változtatni földe
természetét, mely bármint elcsigázva is jobb ma-
r ulnaPomeránia- és Brandenburgénál; meg kellene
semmisíteni a kis birtokot, mely talán nem kedvez
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a nagyszerű vagyonosodásnak, de oly szoro=an fűzi
szülőföldéhez a népet, s a nyomortól megmenti
millióit. De a helyett hogy tönkre juttatnák: irtóz-
tató terhekkel nyomaszíják, melyek alatt nyögni
fog, dühössé lesz, — de egyszersmind szorgalomra,
gazdálkodásra s egyszerű életre kényszerül.

Francziaországot nem lehet megbecsteleni-
teni; hogy megbecstelenithessék, nemes szellemei-
ből német szolgákat s porosz hóhérokat kellene
csinálni előbb. De a nélkül hogy megbecsteleni-
tenék: kényszeritik, hogy boszuállásra készüljön
s erőt gyűjtsön elszakított testvérei fölmentésére.

A császári czim szédületet szerez. S III. Na-
póleon nem lesz az utolsó, a ki ezt bizonyitandja."

Közli —á~r.—

„Tannhüiiser
ős fi warlburgi d.ilnok-vorseny."

R-;gényes dalmű 3 felv. Szövegét és zenéjét irta
Wagner R cliárd. Fordította id. Ábrányi Kornél.

(A nemzeti szinházban először adatott márcz. 12-éa )

Fővárosunk közönségének művészet iránt ér-
deklődő s kivált zenekedvelő részét hetek óta fe-
szült várakozásban tartotta „Tannháuser'1 első elő-
adása. Bizonyságául szolgálhat ennek az, hogy az
eddigi három elő idást a nagyon fölemelt helyárak
daczára zsúfolt ház szeme láttára s füle hallatára
•tarották a nemzeti színpadon, s a lapok is rég
nem tapasztalt élénkséggel üdvözölték e dalművet.
Ha egyéb nem, már e körülmények is tanusitják,
hogy itt nem közönséges dalművel — nem olyan-
nal, mely százával terem — van elolgunk, hogy
előttünk egy nagy szellőmnek (bár gyengékben
sem szűkölködő) nevezetes műve áll, hogy Tann-
hauser a zene történetében korszakot alkaté- mű.

Szerzője Wagner Richárd, a német zenésÍ,
egykori drezdai s müncheni karnagy — ma Svájcz-
ban él, csinálván uj op'rakat s ujabbnál ujabb
adósságokat, melyeket nagylelkű patronusa, mae-
cenasa Lajos bajor király alig győz fizetni. Wagner
•csak nemrég vezette nrigához legjobb barátja, leg-
hűob apostola Hans Bülow, müncheni karmester-
nek nejét, Lisztünknek leányát. Szóval Wagner
excentricus ugy életmódjában, mint műveiben; ki
öt a mindennapiság rőíjével akarná t!tlérni: vagy
óriásnak tartaná vagy kénytelen volna tőle meg-
tagadni oly tulajdonokat, melyeket büszkén
szoktunk nemünk attribútumai közt első helyen
felsorolni. Wagner nem.köznapi szabású, sem ele-
tében, sem műveiben — s ha ezért szemrehányás
illethetné inog: oki az, mert ő maga legjobban
láts ik ezt tudni s másokkal tudatni.

Wagner a zene világban nemcsak reformot, de
valóságos forradalmat idézett elé; ma két nagy
táborban állnak egymással szemben a Wagneriá-
nsisok tömör minoritása és ellenfeleik különböző
árnyéklataikkal. S mit tett Wagner? Ő az ope
rához, a zene és drámai elemek egyesüléséhez mél-
tatl innak tartotta a form.lt, a szollemet, mely az
előtte létezett dalművekot egytől cgyig^átleng'ette.
O reformálni akarta az operát, kibékitve a dalla-
mokat a szöveggel — mint reformálta volt előtte
Beethoven hatalmas symphoniáival az orchestralis
zenét, A Wagner előtti s részben utáni operákban
is hagyományos chablon szerint folyt le a zene,
kíséretéül a dallamnak, melynek szövege sokszor a
legidétlenebb: „én meghalok, te meghalsz, ő me"-
hal"-fe1e sületlenségekkel telve, mintha csak azért
lett volna m°.g:rva, hogy az ének mollett szó is
legyen. Ez állásponton áll Wagner is nagy részt
első dalművével: „Rienziu-vel, ebben meg van
tartva még az olasz opera divatos felosztása az
áriák bevezető taktusaikkal, a szoros ütem-
szorü felosztás, a menetnek szokásos berekesz-
tése stb., bár már e müvében mutatja leendő
nagysága előjeleit. Második müve a „Repülő hol-
landi-' már haladás, de még nem bír az uj irány
teljes öntudatával, még nincs magával egészen
tisztában, nincs kiforrva. Ekkor előáll „Tannhau-
ser" s vele Wagner uj stádiumba lép, szakítva a
régível; mélyen átgondolt s gondosan kidolgozott
elméletével öszhangban tűnik fel itt Wagner
operája, egész sajátságában áll előttünk „a jövő
zenéje", mint ellenei gúnyosan nevezik. Azután
jött még „Lohengrin" — az egyetlen, melyet
pesti közönségünk eddigi dalmüvei közül ismert,
majd a „Nürnbergi mesterdalnokok", melyben a
középkori polgárias, ugyszólva ezéhi szellem van
kőtára téve, mint az előbbiben a regei s misztikus,
Tannhauserben a lovagias, romantikus. Lagujabb
müve: a „Niobelungok" hatalmas triásza, mely az

énekesek és zenészek elé talán még „Tristan és
Isolde" híres akadályainál is nagyobbakat gör-
dit s kivitele ének és mechanikai tekintetben
csaknem a lehetlenséggel határos. Eddig csak
Münchenben adták.

Wagner müveinek tűzhelye: München, küzd-
tere: Németország. Francziaország elzárkózott
előlük s másutt sem tudnak érvényre jutni, bár
ma már sok helyütt adják egyes müveit. Nálunk
Wagner sok és tekintélyes követőt számlál: élő-
kön Liszt, a nemrég elhunyt Mosonyi, Ábrányi, a
fiatal tehetséges Mihailovics s a divatzenészek és
rajongó laikusok egész sora. Az irány, melyet
képvisel, az eszme, melynek létesítéséért küzd,
egyaránt magasztos, s ha néha tulcsap a határon,
ebben csak minden kezdeményezés közös sorsát
osztj i. A na^y közönség dalmüveit majd minde-
nütt kedvezőleg fogadja, bár különös, hogy épen
azon részeikért, melyek wagneri szempontból leg-
kevesebbet érnek; a kritikaátalában hevesen mog-
támadta Wagnert s irányát, ez utóbbinak még
jogosultságát is tagadva, mit Wagner „D,is Ju-

' denthum in der Musik" ez. röpiratában, a zsidók-
nak, kiknek kezében van szerinte a napisajtó, s
kik „neki mindannyian esküdt ellenségei", mert
tőlük minden művészi ihletséget megtagad, iránta
viseltető gyülölségéből magyaráz meg.

De térjünk vissza Tannhiiuserhez.
Wagner nemcsak zenész , hanem költő is ;

operáihoz maga irja a szöveget, melyjmagában köl-
tői szempontból is — némely Wagnernél átalában
tapasztalható excentricitásoktól eltekintve — ki-
állja a műitészet bírálatát s magasan emelkedik
ki a többi operák gyarló szövegei felett. Hisz
Wagner, kinek főczélja, az operát dramatizálni,
zenéjével drámai hatást idézni elé, érzelmeket
festeni — a szöveget ogyenjogositj i a zenei ki-
séröttel, sőt amaz nála gyakran ezt dominálva
jelentkezik. Ezért tárgyát mindig magasztos küz-
dolmek, eszmék harcza, világra ható mozgalmak
képezik, s mert per excellentiam német,zenész,
szövegét rendesen a német történet vagy hagvo-
mány ajakjai közül, nagy eseményei köréből meríti.
Ilyen Tannháuser is.

Tannhauser szövegében egyesül a történeti a
misztériummal, a legenda a mithoszszal. A wart-
burgi elalnokharcz történeti tény. Herinann thürin-
giai tartománygróf udvara egyesíti kora legjele-
sebb tudósait, művészeit, s palotájában, a ma újra
régi alakjában fennálló Wartburgon, Luther
későbbi menhelyén, ma Í3 mutatják a termet, hol
a < alnokharcz 1207-ben lefolyt. Walfram,Walter,
Henrik, Bitorolf történeti alakok, a franczia Pro-
venceban kezdődött s Németországba átültetett
lovagias szerelem dalnokai (Minnesünger)
troubadöurok. Müveik ma is a német középkori
költészet remekei közt foglalnak helyet. A wart-
burgi harcz élet-halálra folyt a dalnokok közt,
kik két irányra szakadva: a népies és udvari
elemet képviselek e vetélyben. Aminnak hőse
Osterdingen Henrik, Waltor von der Vogel-
woíde által lcgyőzetve: Klingsort, a magyar tu-
dóst és bűvészt hivja fel birául. Ez a monda
szerint 24 óra alatt ér — felhők szárnyain (mint
a Wartburgban levő remek falfestmény is rajzolja)
Pozsonyból a Wartburgba s kibákiti nagy tekin-
télyével a versengő feleket. E Klingsor művész
hazánkfia (sít venia verbo !) hozza Hermann udva-
rához, ennek fia számára nőül — királya, II . Endre
leányát, Erzsébetet is, ki később mint Szt.-Erzsé-
bet a legenda legnemesebb alakjai közt foglal
helyet. Wagner is fellépteti Erzsébetet, de oly
viszonyban, mint ezt ő teszi •»— Tannháuser iránti
hő szerelmében — már azért is kívül esik a histó-
riai lehetőség határán, mert ez mindent inkább
eltűr, de anachronismu3t szerelemben soha.

Már pedig a dalnok Tannhauser 50 évvel
előbb élt és énekelt; dalolhatott ő is a Wart-
burgon , de semmiesetre a hires versenyen, s ha
még feltennők is, hogy igen, — alig lett volna
képes a bájos Erzsébet ifjúi szivét, ősz fürtjei,
vagy pláne kopasz fejével lángra gyújtani.

Tannhauser neve a Venus-monda, mithoszá-
val van kapcsolatban. A pogány kor istenei a ke-
reszt elől menekülve, a Wartburg mellett Hörsel-
bergbe menekültek, elhagyva a rídog földet, ez
érzéktelon fajt, maly az általuk nyújtott élvek he-
lyett, érzékeit megölte, testét sanyargatá, szer-
zetes és zarándokká lett. Tannhauser, szolgája a
hűEckart-tól követve, a Venus-barlanghoc téved,
e bájo? pokol csábjainak ellenállani gyenge, Venus
ölében • élvezi a földről elköltözött emberfeletti
élvek poharát. Eisenachi gyermekek tévednek a
barlangba, láttukra felébred lelkiismerete — ott
hagyja Venust, megy Rómába bűnbocsánatért,
de hiába! a pápa nom adja meg az abaolutiot, soi



vétke súlyát annál súlyosabban éreztetendő, azt
dörgi a Vatikán mindenható ura az árva bűnöa
fejére, hogy üdvöt elkárhozott lelkére csak akkor
remélhet, ha a kezében lévő száraz faág újra kizöl-
dül s lombokat hajt. Tannhauser kétségbeesve,
visszatér hű szolgájával Venushoz, a kiállott iszo-
nyú fáradalmakkal telt sikertelen zarándoklást
karjaiban kipihenni. Ekkor hire érkezik, hogy —
oh egek esodája! a száraz ág kiviritott a ezután
Tannhauser is feljut az üdvösség zöld ágára.

Ez elemekből csinál Wagner egy mixtum
kompositumot, nála e három rész egygyé forr s
előttünk áll "Wagner Tannhausere, ki versenyben
dalnoktársaitól legyó'zetve (de ugyanakkor Her-
mann gróf bájos húga, Erzsébet szivét meghóditva)
világgá kel s Venus barlangjában keres kárpót-
lást. Megtalálja. Legalább az olső felvonás báj-
alakjai, tündéri csoportozatai nem egy hivőt el-
tántorithatnának az üdvesség útjairól. De az al-
világba lehat a harangok zugása, Tannhauser
lelkiismerete felébred, ott hagyja Venust s bájait.
Ez bujában megátkozza az egész világot s Tann-
háusert speczialiter. A szin változik, a távolban
Wartburg vára, furulyázó pásztorgyerek, legelé-
sző nyájak kolompja, s e naiv természet láttára
Tannhauser (legalább nálunk) elkezd pityeregni.
Ekkor szerencsére megjelenik Hermann gróf va-
dászatával, marasztják Tannháusert, ő távozni akar
e tájakról, de hallván Erzsébet irántai vonzalmát,
marad, — (s mi nálunk énekeseknél ritka,
nem is kivan gázsi-emelést). A második
felvonásban viszontlátja Erzsébetet s a -m
dalnoktermet; társaival igen díszes közön-
ség előtt (melyben a szép nem nincs szépen
képviselve) versenyre kel, fitymálja szerelmi
dalaikat, hisz ők nem tudják mi a szere-
lem, mint ő, ki azt Venustól tanulta. Erre
átalános felindulás, a dámák s öreg urak
kereket oldanak, a többi, akár egy porosz
invasio, Tannháuserre ront, Erzsébet in-
terveniál, Tannhauser hálából leborul
előtte (nálunk hasra fekszik) s azután el- .
megy Rómába, hol a Tannhauser-monda
szerinti kudarezot vallja. Erzsébet sir utána,
nem leli a bocsánattal visszatérők közt s
belehal, épen jókor, hogy temetésével meg-
akadályozza Tannhausernek a Venus-bar-
langba iránvzott lépteit, minek láttára
Tannhiiuser is halva összerogyik, az épen
érkező zarándokok pedig a kiviritott száraz
ág üdvöt hirdető históriáját zengedezik a
két szerető megtört pzive felett.

Eddig a mese! A mi az előadást illeti
— erről szóltak kimerítőn a napilapok; ki-
állitás szép, zenekar kitűnő, karok jó —
egyébről, jobb ha hallgat a krónika.

T.L.
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tokát, melyek azonnal a „Karthausi" s az akadé-
miai ünnepélyes beszédek szerzőjét varázsolák
elénk, s a melyeknek mását irodalmunk még csak
Kölcseyben tárja elénk. Bármily hosszak e kör-
mondatok, az egyes tagok mindig arányosak, az
egész kerekded és rythmikus, a kép pedig vilá-
gos és határozott volt. A mily keresetlenül áradozó
volt Eötvös, midőn beszéde uralkodó eszméjének
kifejtéséhez eljutott, szintoly szorgosan válogató,
sőt habozó volt szavaiban, midőn egy elv körül-
írásával foglalkozott. Ilyenkor szemeit földre
szegezve, ujjával folytonosan lefelé mutogatva,
mintegy kirajzolni iparkodott az előtte lebegő eszme
képét. Szeme, arezvonásai, testtartása és demon-
stráló kézlejtése híven tükrözték a gondolkozó
agy szellemi proczessusát s elárulák, hogy e pil-
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szónok és költő fölött a philosoph

mar a

lanatban a
uralkodik.

** (A liviandi országgyűlés gyorsírói.)
„Magyar Gyorsiró"-ban olvassuk, hogy
liviandi tartomány-gyűlés is eljutott oda, hogy
mint minden más törvényhozó testület, tárgyalá-
sait gyorsirók által jegyeztesse föl. E rendi gyűlés
vagy száz tagból áll, kik néhány város követeit
kivéve, a tartománynak nem választott, hanem
született képviselői)mertmínden,,lovag"az ország-
gyűlésen üléssel és szavazattal bír. Berlinből hivtak
meg négy gyorsírót, hogy Oroszország e tartomá-
nyának gyűlésén működjenek. Midőn e gyorsirók,

Léghajó a hófelhök közt.

Egyveleg.
** (B. Eötvös mint szónok.) A „Magyar

Gyorsíró" szaklapban Eenyvessy gyorsiró-
főnök tollából Eötvöst mint szónokot mél-
tányló leírást találunk, melyből átveszszük
a következőket: Az avatott gyorsíró Eötvös '
beszédeinek már kezdetén tájékozva volt, hogy kik Stolze rendszerét követik, az elnök hosszú
meddig fog az terjedni. Tudta azt máris, hogy megnyitó beszédét sienogrammjokból felolvasták,
a boldogult, ha beszéde megkezdése előtt egy ugy az elnök, mint a többi jelenlevők, kik gyors-
pohár vizet rendelt és a miniszteri szék elé ki- irást még soha sem láttak, nem győztek bámulni:
állott, akkor nagy beszédre készül; az a gyors- ! „Csodálatos", „meseszerű", fölkiáltások hangzot-
iró mindannyiszor előre kitűzhette az óra-negye- tak minden oldalról. A gyorsírás csodái azorszáo--

végét érendi. Nagyobb ] gyűlés egyik tagjára igen leverőleg hatottak. M?gdet, melyben a beszéd
beszédeinél rendesen az első 5 — 6 mondattal
röviden körvonalo: ta okoskodásának czélját, és
ha ezt egyenesen nem tévé, kijelölte azt lega-
lább indirekté egy általa megezáfolandó szónok
fölemlitésével. A mint beszédében előrehaladva,
tulajdonképi tárgyába belemélyedt, előadása mind
melegebb, ékesebb, hatályosabb lett. Nincs ajelen
magyar törvényhozás tagjai közt egy is, kinek az,
a mit Cicero „a test ékesszólásának" nevez, any-
nyira hatalmában lőtt volna, mint Eötvösnek.
Remek szavalat, élénk, de mindig szép taglejtése
folyton vonzóvá tette előadását. S ha beszédének
tetőpontjára ért, szónok egész lényéből nem any-
nyira a számitó ész, mint főkép az erős meggyő-
ződés és nemes érzelem árja sugárzott ki. Az ily
föllelkesülés sohasem maradt el, valahányszor a
szabadság és műveltség, az emberi nem hala-
dása, a jogegyenlőség, a haza jövője vagy a nép-
nevelésről szólott. „S itt legbensőbb meggyő-
ződésemet fejezem ki," „s itt nem titkolhatom
el legmélyebb meggyőződésem" s hasonló tételek-
kel kezdette meg emelkedett hangon, ismételten
mellérc ütve, azon fostői és zengzetes körmonda-

ez annakelőtte minden lehető alkalommal szót
emelt, a gyorsirók működése óta elnémult, és mi-
dőn barátai szokatlan hallgatásának oka iránt
kérdezősködtek, a gyorsírókra mutatva, azt felelte:
„itt ülnek a lakatok, melyeket számra raktatok."
Ezzel meg volnának czáfolva azok, kik a gyorsírás
előnyei ellenében azon hátrányát emlegetik, hogy
kedvez a szónoki viezketegnek. Egyébként a rigai
esethez hasonlót magunk is tapasztalunk Magyar-
országon. A régi megyei bizottmányoknak egyik
bőbeszédüségéről országszerte ismert tagja \z
1861-i országgyűlésre képviselőnek választatván
meg> a gyorsirók azt várták, mindennap legalább is
egy beszéd fog nekik tőle kijutni. Csalódtak, mert
egyszer sem szólott; csak nagyon haragosan nézett
mindig a gyorsírókra, s egyik barátjának beval-
lotta: „Mégis csak jobban voltunk hajdanában ;
mióta ezek a gyorsirók hegyzott fülekkel itt ülnek
a teremben, beszélni sem lehet."

** (Lord Palmerston Paris 1815-hi megszállá-
sáról.) A waterlooi csata után minden európai ne-
vezetesség Páriába sietett; lord Palmerston, akkor
angol hadügyminiszteri titkár is oda utazott, s

naplójában többek közt ezeket jegyezte föl: „A
poroszok nagy gyűlöletet és utálatot költötték ma-
gok ellen Francziaországban mindazon vidékek la-
kóiban, a hol keresztüljöttek, nem annyira a sarcz
túlságos nagyságáért, — de oly különös visszata-
szító és bosszantó modorban hajtották azt fel, mi ál-
tal áldozataik érzelmére alegfájdalmasabban hatot-
ták." Wellington azt mondta Palmerstonnak: ,,A
franczia sereg romlásának az egyesek rablásirend-
szere volt oka, a poroszok végpusztulása is ez lesz.
Midőn a tiszteknek megengedték, hogy asereg szük-
ségére sarczoljanak, azok elkezdtek önmaguknak
is zsákmányolni; s a kik ma eleséget kértek —
holnap már pénzért jöttek vissza." ,,A mi hadse-
regünk parancsnoka ellenben — folytatá az angol
vezér — ahelyett, hogy tisztjei saját felelősségökre
sarczoljanak, egy bizottmánynak tartoztak minden
szükségöket feljelenteni, s a szükséges dolgokért e
bizottmány folyamodott aztán á franczia kormány
ügynökeihez, kiknek működése a franczia nép
beleegyezésével történt; a fizetők igy nem tekin-
tették magukat a rablás áldozatainak, hanem egy
igen terhes adó alatt szenvedőknek." — „Ennek
következménye az volt, — jegyzi meg Palmerston
— hogy ámbár a poroszok és mi angolok is egy-
formán a nép költségén éltünk, a poroszokat gyű-
lölték, minket szerettek." — Ámbár a legyőzött
nép utálta a poroszokat, de a bajorokhoz képest
még népszerűek voltak, „a bajorok nemcsak ra-

boltak és fosztogattak, hanem a botütle-
geket is bőven osztogattak." Az átalános

-. _ érzület az volt, hogy a németeknél ,,az
oroszokat sokkal becsületesebbek."

** {Statisztikai kimutatás a háborúról.')
A porosz hivatalos lap a következő adato-
kat állítja össze a háborúról: 1870. jul.
19-én izenték meg a háborút, s 1871. febr.
16-án ért véget, tehát összesen 210 napig
tartott. A háború elején a német vaspályák
naponként 42,000 embert szállítottak a
Rajna felé. A német hadak 156 kisebb-na-
gyobb ütközetet és 17 nagy csatát vívtak;
26 erődített helyet elfoglaltak, 11,650tisztet
és 363,000 katonát fogságba 'ejtettek. A
németek továbbá 6700 ágyút és 120 sast és
zászlót foglaltak el a háború tartama alatt.
— Augusztusban 13 ütközet, 8 csata viva-
tott s 4 vár vétetett el; szeptemberre 13
ütközet, 4 vár; októberre 37 ütközet, 3 vár;
novemberre 15 ütközet, 2 csata 7 vár; de-
czemberre 30 ütközet, több csata, 2 vár;
januárra 48 ütkezet 3 csata, 5 vár, végül
februárra egy vár esik. Paris ostroma 130
napig tartott, mely idő alatt 22 nagyobb
kitörés történt. Három tengeri ütközet is
fordult elő.,— Persze mindezen adatok csak
az éremnek egyik oldalát képezik. Minő
borzasztó adatok fognak napfényre jönni,
ha majd megjelenik a holtak és sebesültek
statisztikája!

** (A Németország részére átengedendő
területet,) bár a határvonalok a békekötésre
vonatkozó végtárgyalásoknál Brüsszelben
fognak megállapittatni: hozzávetőleg 275
és fél míidre, 1.682,773 lakossal, tehetjük.
Ebből 160 és fél négyszögü mfd. 1.162,642

lakossal Elzászra, 115 négyszögü mfd. 520,131
lakossal Lotharingiára esik; ez utóbbi tartomány-
nak, mely egészben majdnem 500 négyszögü mfd-
nyi területtel 1.600,000 lakost számlál, nagyobb
része Francziaországnál marad.

** (5 milliárd frank.) Egy belga számítása
szerint azon 5 milliárd hadikárpótlás, melyet a
francziák a németeknek fizetnek, 100 frankos
bankjegyekben egymásra rakva oly magasra
nyúlna, hogy mintegy 200 métre-rel (500 láb)
felülmúlná a" Mont-Blancot, mely 4800 métre
(12,000 láb) magas. Öt milliárd ugyancsak 100
frankos bankjegyekben egy csomagban kötve
5000 métre (12 500 láb), vastag lenne. Száz 100
frankos vagyis 10,000 frank egy centimétre-es
csomagot képez. Egy millió vagyis 100 csomag 1
métre, 10 millió 10 métre, 100 millió 100 métre
és egy milliárd 1000 métre magas. Ezer frankos
bankjegyekben a hadikárpótlás összege 500
métrenyi, (1250 láb) magasságra terjedne vagyis
3 vagy 4-szerte magasabbra a st.-micheli vagy
anversi templom tornyánál. Ha a németek hadi-
kárpótlásuknak csak tizedrészét átengednék a
belgáknak, minden férfiúnak, nőnek és gyerme-
keknek lehetne egy 100 frankról szóló takarék-
pénztári könyvecskét adni. — Poroszország, mint
már múltkor emiitettük, ennél sokkal kisebb ösz-
szeggel kifizetheti összes államadósságát.
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Irodalom és művészet.
— (A Kisfaludy-társaság ujabb kiadványai.)

Most jelentek meg s küldetnek szét a Kisfaludy-
társaság három éves pártolói illetményeiből az
1869-ro szólók. valószinüleg utoljára ily elkésve,
minthogy a kiadás és szétküldés egész anyagi
gondját jövőre az Athenaeum vette át. Ezt azon-
ban csak mellékesen jegyezzük meg, mert a köte-
tek becse el fogja feledtetni a késedelmet. Elől
emiitjük Pákh Albert „Humoros életképeit," egy '
vastag kötetben. Tiz életkép, részint beszély, ré-
szint rajz-alakban, de mind egészséges humorral,
élénk kedélylyel teljes kis művek, melvek az
olvasóban bizonyosan fel fogják kelteni a kétsze-
resen késő sóhajt, hogy Írójuk oly korán abba
hagyta az irodalom ez ágát — a aztán az életet!
A kötethez mintegy bevezetésül az a szép és
tartalmas emlékbeszéd vau adva, tnelyet Gyulai
Pál tartott az elhunyt fölött az akadémiában. —
Ezenkívül még három kisebb kötetet vesznek
egyszerre a Kisfaludy-társaság pártolói; egy iro-
dalmunkban egészen uj vállalat három első szá-
mát: Spanyol szinműtár, az oly gazdag spanyol
Hziuköltészet legkitűnőbb remekeiből, és pedig
eredetiből fordítva. Calderontól két mű: „Az áll-
hatatos fejedelem," e páratlan pé)«!ányképe a ki-
válóan keresztyén drámának; és „Az élet álom "
Az elsőnek fordításátGregussGyxűa, kezdette meg,
de kora halála meggátolván a befejezésben, Györy
Vilmos fejezte be, ki a másikat is fordította. A
harmadik műMoreto remek viojátéka a „Közönyt
közönynyel," mely a nemzeti színházban is oly
nagy és méltó tetszést aratott; szintén Győry for-
dításában és pedig igazán kitűnő fordításban,
hűséget ugy mint szépséget illetőleg. Valódi i
hóditásnak tartjuk irodalmunk részére e három
művet, oly nyelvből, melyet eddig csak másod,
harmad kézből ismertek nálunk. A Kisfaludy-tár-
saság, mely fordításaival folyvást több s több
remekét a világirodalomnak hozza közelebb nyel-
vünknek, valóban nem tehet ennél jobb s gyümöl-
csözőbb szolgálatot; és oly fordítók kezéből, mint
Győry is, majdnem annyi élvezettel vehetjük a
költészet remoki it, mint eredetiben olvasva.

— (A magyar 6haJeespeare-ből) is jelent meg
egy kötet ismét: a XI., mely kivételesen három
művet hoz: „Romeo és Juliá"-t s a „Vihar"-t
Szász Károly és a „Vizkereszt"-et Lévay József
fordításában. A legnagyobb drámaíró magyar kia-
dásából még csak négy szinmű hiányzik, melyek
a XII. és XIII . kötetben még ez évben megje-
lennek. (A XIV.—XVIII. kötetek, az angol tör-
téneti darabokkal már megjelentek.) Azután egy
kötet a kisebb költeményeket hozza. S egy befe-
jező kötet a Greguss által írandó írói élet- s jel-
lemrajzot. S ezzel a nagy vállalat, mely Tomory
áldozatából, a Kisfaludy-társaság szellemi gond-
jai alatt létesült, be lesz fejez ve, és pedig aránylag
rövid idő alatt, mert az első kötet épen Shakes-
peare háromszázados ünnepére (1864. áprilisban)
jelent volt meg. — Egy-egy kötet ára 1 ft.

— (Mészáros Lázár) 1848 - 9-ki m. kir. had-
ügyminiszter hátrahagyott irataiból, melyeket
Szokoly Viktor bocsát közre, ismét megjelent egy
csinos füzet: „Eszmék és jellemrajzok az 1848—
9-diki forradalom eseményei-és szereplőiről" czim
alatt, az „Atheiiacum" kiadásában. Azt hiszszük,
nem szorult ajánlatra; tárgya oly érdekessé t-szi
mint irója, kinek kedélyes tolla s szeretetre méltó
egyénisége legcsekélyebb észrevételeinek is bizo-
nyos bájt kölcsönöz. — A 105 lapra terjedő füzet
ára 80 k r.

_— (Az „Athenaeumu kiadásában) továbbá
megjelent: P. Szathmáry Károly „Áz ország j

" czimu eredeti regénye, melynek tárgya az
/9-ki időből v ; ;n véve. 4 kötet ára 4'ft. —

„Schwarzo Diamnnten." Jókai hasonnevű ismert

zadban tartott országgyűlési munkálatokból ki-
vonva. Irta ár. Horváth Pál. A pesti egyetemnél
pályadijt nyert dolgozat. Ára 1 ft. 20 kr.

** (A „Nemzeti színház könyvtára") gyors
füzetekben követi egymást. E vállalatban, melyet í
a nemzeti szinház intendánsának kezdeménye ;
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füzet egy darabot tartalmaz s megszerezhető külön
is; és pedig olcsón, mert csinos kiállításban, ki-
sebb-nagyobb darab mind 40 kron. E szinműtár
sok ezélt egyesit magában. Feleleveníteni a régi
szokást, hogy a színművek, melyeknek tulajdon-
képi talaja a szinpad s nyilványossága a lámpa-
fény, az irodalomba is átplántáltassanak, mi által
a szerzők és fordítók a nyelv gondosb kezelésére
és csinosságára ösztönöztetnek, — nem is említve
az irodülom gyarapodását. Mellékesen : hogy a
színészek, az eddigi szerepkiirás helyett hibátla-
nul nyomtatott szöveghez jussanak és pedig az
egész darabhoz, mi szerepük felfogását nagyon
könnyíti és végre is az előadás előnyére szolgál.
Hogy azonban ily vállalat, olcsósága mellett is
fenállhasson, tömeges pártolásra van szüksége,
mit ismét épen olcsósága tesz lehetővé s remélhe-
tőve. Igy talán el lehetne érni, hogy idővel a nem-
zeti színház egész repertoirját felvehetne, nemcsak
az uj darabokat, hanem a régi — de még színpa-
don levők közül is azt, a mi erőt ér és nyomtatás-
ban még meg- nem jelent; mit valóban óhajtanunk
kell mind az irodalom, mind a szinpad (kivált a,
vidéki) érdekében. — A „Nemzeti szinház könyv-
tárá"-ból eddig már tizenöt füzet jelent meg kö-
vetkező tartalommal: I. füz. Török János. Eredeti
dráma 5 felv. irta Szigligeti. — II. Forestier Pál.
Színmű 4 felv., versekben. Irta Augier Emil. For-
ditotta Paulay Ede.— III . Egmont. Szomorujáték
5 felv. Irta Goethe. Ford. Szigligeti. — IV. A két jó
barát. Dráma 3 szak. Irta b. Jósika K. — V. A nők
az alkotmányban. Vigj. 3 felv. Irta Tóth K. — VI.
A regény vége. Vigj. i felv. Murger után Szépfa-
ludy ö . FerenczV — VII. A közügyek. Vigj. 1
felv. Irta Bérezik Árpád. — V1I1. A kompanisták.
Vigj. 1 felv. írták Labich és Mus Bugen. Magya-
rította Feieki József. — IX. Emészt. Vigj. 1 felv.
Clairville és Gastineau után Benedek József. —
X. A phrenolog. Ered. bohózat 1 felv. Irta Justus.
— XI. Mért nem házasodik meg a sógor? Eredeti
vigj. Irta Balázs Sándor. — XII. Fidelio. Opera
2 felv. Irta Treitschke. Ford. Lengey. Zenéjét
szerz. Beethoven. — XIII . Tannhauser. Szövegét
**s zenéjét irta Wagner Richárd. Ford. Ábrányi
Kornél. — XIV. Júlia. Dráma 3 felv. Irta Feuil-
let üctave, ford. Paulay Ede. — XV. Már alszik.
Vigj. 1 felv. írták Grangc; Jenő ős Bemard Vik-
tor. Ford. Szerdahelyi Kálmán.

• . (Bérezik egy felvonásos vígjátékai) „A
közügyek" hétfőn, márcz. 13-kán került szinre elő-
ször. Bár Szigeti és Szerdahelyi kitűnő játéka s
egy pár eredeti ötlet újdonsága tetszést szerzett a
darabnak, kimondhatjuk róla, hogy belértéko ke-
vés s még azon szerény színvonalon is alul marad,
melyet ily kisebb vigjátékoeskák elé kitűzni sze-
retünk. Első fele kivált Inssus nehézkes; ellenben
a vég-megoldás nagyon is gyors s felületes. A te-
hetséges fiatal szerző valóban nagyobbra helyez-
hetne dicsvágyát!

•/. (Melyik nyeri?) A Teleki-pályázat (vig-
játék) bírálói márcz. 12-kén döntötték el a pályá-
zat ügyét. Másnap este a „Reform" már újságolta,
hogy a száz aranyat a „Szívtelen" czimű vígjáték
nyeri, — némi gúnynyal mondván, hogy „ez ta-
láltatott legkorrektebbnek." Másnap reggel Ü
„Fővárosi Lapok" átvették a „Reform" esti hírét,
gúnyosan jegyezvén meg, hogy „a Reform sie-
tett kiírni." No, Ők meg „siettek átvenni." A
„Buda-Pesti Közlöny" erre azt jegyzi meg: re-
klámnak még korai, (a nyilvános eldöntés 20-kán
lesz,) hirnek meg nagyon kétes eredetű. — Mi a
dologról mit sem tudunk; c^ak bámuljuk azt a
fiatal kedélyt, mely gyönyörét találja, vagy épen
ambiczióját helyzi abban, hogy ő lőhessen az első,
ki egy garantirozhatlan hírt szélnek ereszthet! Ne-
vetnők, ha végre is egy szívtelen bíráló ültette
volna föl e kíváncsi urakat a „Szivtelen"-nel. De
bezzeg szívtelen tréfa a „Szivtelen" szegény szer-
zőjére nézve, ha elbiztamagát a hírben, talán iszik
is a 100 aranyos medvebőrre, s jövő héttőn azt
hallja az akadémiában, hogy az ő darabja volt a

tani hatásról szólt, melylyel a dohányfüst az em-
beri vérre befolyást gyakorol; a dohányfüst ugyan-
azon optikai változást idézi elő a vér-szinanyag
higitott oldatában, mint a szénéleglóg (vulgo:
széngőz). De ha fölösleges tiszta levegőt bocsá-
tunk a füsttel telített véroldatra, a vér eredeti sa-
játságai ismét előállnak. E kísérletnek első része
a mily ijesztő, második része épen oly vigasztaló a
dohányzókra nézve.

** („Országos képzőművészeti í<mács'.')szerve-
zését rendelte el, Pauler kultuszminiszter elő-
terjesztésére, a király. Állni fog egy három évre
kinevezett elnökből, alelnökből, 12 tanácsosból a
jegyzőből. Fizetést csak a jegyző kap. Az elnököt
a király nevezi ki, az alelnököt, hat tanácsost és
jegyzőt a közoktatási miniszter, hat tanácsost
pedig a képzőművészeti társulat választ három
évre. E tanács föladata lesz : a képzőművészet
állását és szükségeit figyelemmel kisérni, s erről n
közoktatási minisztériumnak javaslatokat #th
tenni, s az állam-segély mikénti fölhasználását ille-
tőleg javaslatot a<ini; a művészi oktatás ügyében
a minisztert szakvéleménynyel támogatni, a pá-
lyázatoknál, országos és nemzetközi kiállításoknál
közreműködni, pályabiróságot alkotni, stb.

** (A nőképző-egylet első fölolvasási estélyén)
Pulsz/cy Feroncz a nemz. múzeum számiíra.hozatott
gipsz-öntvényekről értekezett. Ezek nagybecsii
antik szobrok: a belvederi Apolló, a farnesei bika,
a milói Venus, a versaillesi Diána, a Laokoon-cso-
port sat. hű másolatai gipszből. Nálunk nincs ki-
tűnő szobormű, s igy e másolatok e hiányt pó-
tolják. Felolvasása végénPulszky meghívta a kö-
zönséget a pesti öntvények megtekintésére. Ezerén
meg ezeron — ugy mond — száz meg száz raértfold-
nyi utat tesznek most is, mint tettek hajdan Göthö
és Lessing, hogy Olaszországban, Parisban vagy
Londonban megnézhessék o, szobrokat: a bel vederi
Apollót, mely a legszebb férfi alak, vagy a milói
Venust, mely a legszebb nőalak ábrázolása; most
ezeket hű másolatban birjuk itthon is. — Pulszky
után Berecs Antal tanár tartott érdekes értekezést
a vízről, melyet physikai mutatványokkal kisért.
— A második estélyén Greguss Ágost tartott szép-
tani előadást Madách Imre korán elhunyt költőnk
„Ember tragédiajá"-ról és líónay Jáczi'nt érteke-
zett a fold őstörténetéről.

Egyház és iskola.
= (A pesti egyetem bölcsészeti kara) dr. báró

Eötvös Lorándot, az üdvözült báró Eötvös József
fiát, mint magántanárt képesítette, s a rezgésről irt
tudományos dolgozata alapján az elméleti termé-
szettan helyettes tanárává választotta. B. Eötvös
e minőségében előadásait már a folvó tanév nyári
szakában megkezdi. — A fiatal tudósnak a scari-
soraijégbarlangról irt. ismertetését 1869. deczem-
berében lapunk közölte, s ugy tudjuk, ez volt első
dolgozata, melylyel a nyilvánosság elé lép.tt.

— (Kinevező*.) Ilauszmann Ferencz orvos-
tudor a pesti egyetemnél a hasonszenvészet nyil-
vános rendkívüli tanárává neveztetett ki.

pia

Kiksintézctek, egyletek.
(Magyar tud. akadémia.) A márcz. 13-ki

tanár ér-
,oedogorium

Károly azon vegy-

** (Márcz. 15-ke évfordulója) alkalmából a
Petőti-azoborra hivta, föl néhány lap a figyelmet.
Reményi erre kijelenti, hogy a kivánt összeg
(30,000 ft.) még nincs együtt, noha a hazai taka-
rékpénztárban betett tőke kamataival már 25,000
frt körül jár. Ma is változatlanul áll ama már
évek előtt közolt szándék, hogy a szobor Pest
egyik nyílt terén, bronzból, a halhatatlan költő
születésének ötvenedik évfordulóján, tehát 1873-
ban, lepleztessék le.

** (A király, királyné) és gr. Amlrássy mi-
niszterelnök márcz. 15-kén délután Bécsből Bu-
dára érkeztek. A királyné mint mondják, a pesti
indóházban igy szólt gr. Andrássvnéhoz: „Örülök,
hogy ismét itthon vagyok." Másnap b. Eötvös Öz-
vegyét látogatta meg, hogy személyesen fejez.-e ki
részvétét a nagy csapás felett, melyet az Eötvös
családdal együtt az egész nemzet érez.

** (Gr. Andrássy Gyula a miniszterelnök nem
magyar, hanem orosz!) A „Gólos" czimű sz.-péter-
vári orosz lap posti levelezője folyton rettenetesen
dühöng ellenünk magyarok ellen. Legutóbb eze-
ket fundálta ki: „Mostanában a n W ' n l í l M W 1 "
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són előteremtésén egv orosz fáradozik, igen, orosz,
Attdrcjewsyn (azaz: András fia), miből a m;igyíirok
Andrássyt csináltak; ez eredetére, születésére és
_:} ermekségének nyelvére nézve tökéletes orosz.
Hgvcdül szép elegáns ruházata által árulja el,
hogy magyar mágnás. Szürke okos szemei, jelen-
leg egy kissé kopott köznapias arcz.i, alacsony al-
kata éü szokásai, mind ez inkább Fedorov festmé-
nyeinek legényeire, mint a mongol-magyar hóditók
utódjára mutat."

** (A pesti honvédzászlóalj) részére e hó 14-én
érkezett meg a golyó-szóró. Már a gyakorlatok is
megkezdődtek vele.

** (A kolozsvári nemzeti színház ötven éves
jubileumát) e hó 11-én ülték meg. A szinház néző-
terének minden zuga tömve -.olt lelkesült közön-
seggrl s köztük néhány olyan, ki ötven év előtt
szintén jelen volt, midőn a szinházat „Zrinyi Mik-
lós" előadásával ünnepélyesen megnyitották. Most
a függöny felgördültekor az „Isten áldd meg a
magyart" zengtek el a társulat tagjai; aztán Szász
Gerő prológja következett, melyet Mátray Laura
asszony jól szavalt el. Erre egy allegorikus kép
tárult fel. Ez volt az est első szaka. A másodikban
Szigeti ,,Becsületszó"-ját s Erkel ,,Bánk-Bán"-já-
uak 1-ső felvonását adták elő. Ápril első három
napján tartják meg a nagyobb ünnepélyt, melyre
Pestről Jókainé s mások is leutaznak.

** {Reményi Ede) e héten a vigadó kis termé-
ben két zene-estélyt rendoz : szerdán márez. 22-én,
s pénteken 24-én esti 8 órakor. A hana'versenvzőn

j-t**

kivül danina Olga úrhölgy, Mihalovich Ödön,
Dubez, Erkel Gyula, Spilíer A., Plotényi, Suck
L. fognak közreműködni. Hely-árak: körszék 3 frt,
számozott hely 2 frt, bemenetijegy 1 frt.

** (G-yorsirók a minisztériumban.) Lónyai és
Kerknpoly pénzügyminiszterek —mint a,,Magyar ,
Gyorsiróban"-ban olvassuk — a gyorsirás gyakor-
lati előnyeit hasznokra fordítják ügyvitelükben.
Lónyai Tarkovich József akkori országgyűlési
gyorsírót a pénzügyminiszteri elnöki osztályban
alkalmazta, s a közös minisztériumba is — osztály-
tanácsosi czimmel és titkári ranggal — átvette.
Kerkapoly szintén mindjárt minisztersége kezde-
tén egy országgyűlési gyorsírót Bosányi Jánost
alkalmazta az elnöki osztályban. Mind a két neve- j
zett gyorsíró a Stolze-Fenyvessy rendszert követi, j

** (öngyilkosság.) Jármay Nándor iglói szü- ;
letésü gyógyszerész-segéd márcz. 4-én egyik pesti i
szállodában vett föl szállást, s másnap reggel ott '•
cziankálival megmérgezte magát. ;

** (A német császár hazaérkezése.) Frankfurt-
ból márcz. 15. estérői távirják, hogy a császár
harangzugás és ágyudörgés közt tartja bevonuld- j
sát a városba. A fogadásnál a polgármester, rend- I
őríonök s'a hatóságok elöljárói mind jelen voltak, j
A diadalmi menet a lóvásártéren, egy császári ko- !
rónával diszitett trónmennyezetnél ért véget. '

— (Halálozások.) Selmeczen e hó 5-kén áta- '
lános részvét mellett temették el Kaldrovics Andor
országgyűlési képviselőt és az ottani főbánvagróíi j
hivatalnál volt bányatanácsost. — Gr. Bethlen I
Zsigmond. Dobokamegye törvényszéki elnöke, e j
hó 7-kén agyszélhüdésben meghalt.

Most Frics József ur Debreczenből a franczia í

Adakozás a franc/iák javára.
(X. közlemény.)

A franczia foglyok és sebesültek javára lapunk
utján eildigeló kilencz közleményben összesen
4383 í't. 22 kr., három darab cs. k. arany, öt db.
5 frankos, egy db. 20 frankos arany, egy db. ezüst
húszas és 3 darab ogy forintos ezüst pénz gyűlt
be. Ez összeg egy részét a ,,Hon" szerkesztősége,
melyhez érkezett, tette át hozzánk, s mi az egészet
— hetenként a mint kimutatásainkat közöltük —
Castellane gróf pesti franczia konzul kezeihez
szolgáltattuk, kitől az átadásról nyert nvugtatvá-
nyok kezeinknél vannak.

hadsereg elesetjeinek özvegyei és árvái javára Nyir-
j egyházán rendezett tánczestély tiszta jövedelmét
: 88 frt 50 krt küldötte be hozzánk, melyhez felül-
í fizetésekkel a következők járultak :
; Becker Ádám 8 forint 50 krajczár. Szilcz Lajos 5
i ft. Id. Horváth Lászlóné 4 ft. Elek Mihály 3 ft 50 kr.
| Bleuer Béla 3 ft 50 kr. Gyengó László 3 ft. Pscherer
! Miklós 3 ft 50 kr. Elek Gusztáv 3 ft 50 kr. Kobiliez

Otília 3 ft 50 kr. Özv. Pfanschmidt Károlyné 3 ft. Kramer
Ignáez 3 ft. Hadadi Dániel 2 ft. Ifj. Elek Mihály 2ft. Czuk-
ker Henrik 2 ft. Kralovánszky László 2 ft. Elek Gábor 2
ft. Krasznay Gábor 1 ft 50 kr. Manilel Leopold 1 ft 50 kr.
Kizdorfer János 1 ft '50 kr. Id. Elek Gábor 1 ft. Balogh
Klára 1 ft. Bodnár István 1 fc. Jaksics Kálmán 1 ft. Molnár
György 1 ft. Nyiry János 1 ft. Pick Adolf 1 ft. Goldberger
Eoiánuel 1 ft. Orbán Károly 1 ft. Sztarek Ferencz 1 ft.
Goldsmidt Antal 1 ft Bleuer'Sámuel 1 ft Feklheim Adolf
1 ft. Bleuer 2í. 1 ft. Kramer Albert 1 ft. Gros Sámuel 1 ft.
Galánii Lajos 1 ft. Homolai László 50 kr. Kassai Soma 50

• kr. Poos Gyula 50 kr. Klinezkó Pál 50 kr. Spissák Antalné
50 kr. Liszka Ottó 5u kr. Teragut Kobert 50 kr. Ifj. Gei-
ger N. 50 kr. Teitclbauin Sámuel 50 kr. Kreicsik N. öO kr.
Dr. Flegmán Miksa 50 kr. Dolezsár Gabriella 50 kr. Ke-
resztesi S. ÖO kr. Okányi József 50 kr Soltész Gyula 50 kr.
Szapáry Albert ÖO kr.' Schae N. 50 kr. Tóth Lajos 50 kr.
Sehack Mór öo kr. Bleurr Lajos 50 kr. Dr. Grünbanm Leo
50 kr. Kralovánszky Mór 50 kr. Zichermann M. 50 kr.
Karjnyik Antal 50 kr. X. N. 50 kr.

Mi ez összeget is Castellane grófhoz juttattuk,
megjelölve a czélt, melyre szánva van.

Az eddigiekkel együtt bejött s átadatott ösz-
szesen 4471 írt. TI kr., három darab cs. k. arany,
öt db. 5 frankos, egy db. 20 frankos arany, egy db.
ezüst húszas és 3 darab egy forintos ezüst pénz.

Nemzeti színház
Péntek, márcz. 10. „A gyöngéd rokonok.1' Színmű 3 felv.

Irta Benedix, ford. Eadnótfáy S.
Szombat, márcz. 11. Először: „Tannhiiuser és a vart-

burgi dalnokverseny." Regényes Opera 3 felv. Szövegét s
zenéjét irta Wagner Hiehárd.

Vasárnap, márcz. 12. „A nó'k az alkotmányban.'' Eredeti
vígjáték 3 felv. Irta Tóth K.

Hétfő, márez. 13. Először: ^Közügyek." Vigj 1 felv.
Irta Bérezik Á. — ,,Angijal és daemon." Vígjáték 3 felv.
írták Courcy és Deperti, ford. Zsivora József.

Kedd, márcz. 14. Másodszor: ,,Tamihitu»er." Regényes
opera 3 felv. Irta Wagner R.

Szerda, márcz. ló- „Fernande" Színmű 4 felv. Irta
Sardou, ford. Paulai-és Szerdahelyi. — (Ttmesváry L. ur
föllépteül).

Csütörtök, márcz. lti. „Alvajáró." Opera 3 felv. Zené-
jét, szerz. Bellim.

Szerkesztői mondanivaló.

SAKKJÁTÉK.
590-ik sz. f. — Gérecz Károly tói

(Sárospatakon.)
Sutét.

g y s e . M. A. A két versben nemcsak oly
költői értéket nem találunk, mi azokat közlésre méltókká
tenné, hanem még a versírás legelső elemeiben való jártas-
ságot sem. A hol az ilyenek: „övedzik —égetik", ,,éldeljen
— pihenjen", „közönyösség — istenség", sót még „házában
— hivatásomat", „és — bék" rimekül szerepelnek, ott rend-
kívüli remek tartalomnak kellene lenni, hogy csak olvasható
is legyen. Itt azonban a tartalom semmivel sem áll előbb a
formánál.

— M.-Keresztes- A felszólalás a mily kevéssé van a
nyilvánosság elé hozható alakban irva, ép oly kevéssé ala-
pos a lényegében. Az nagyon régi fogalom már, hogy ,,a
király jót akar, de a tanácsurak útját állják" — ilyesmit
alkotmányos korszakban nem lehet mondani A tanácsurak
addig vannak a király mellett, mig mind az ö, mind az or-
szág bizalmát bírják.

— K. K. A küldemény, érdekességéhez képest nagyon
terjedelmes, legalább a mi lapunk számára. Az előbbit (az
életrajzot s arczképet), megfontolás után is csak a mellett
maradunk, nem közölhetjük Közelebbi érdekű tárgy annyi
vár közlésre, hogy erre nem terjeszkedhetünk ki. Hogy egy
német havi-folyóirat (nem lap) kiadta, az nem szabályozhat
minket.

— Pest. Sz. S. A „mese'1 nem rósz. Ha egyes vonások
ünomabbul volnának eltalálva s átalában az egészben nem
volna oly kézzel fogható a mese tanúsága: adhatnók is.

- lln.jriu-Hadhaz. Üti György. Hajdú is, Had-h&z
is, Uti is — s mégis a szelid bekéről énekel! J)e nincs is
köszönet benne.

— Szeutes. G. L. Setét-kék papírra halvány szürke
téntával verset írni s azt kívánni, hogy elolvassuk: kegyet-
lenség. Mégis elolvastuk s tisztességes prózának találtuk.
Versszámban azért nem adhatjuk.

— A. J . ,,A védvárak haszontalan, sőt káros voltáról''
elmélkedni, ily elméletileg, uem a mi lapunkba való. Egyéb-
iránt, is sokszor elmondott dolgok, melyeket újra lenyo-
matni felesleges.

a b c d e f g h
Világos

Világos indul s az ötödik lépésre ma'.tut mond.

Az 585-ik számú feladvány megfejtése.
(Bayer Konrádtól Olmützben.)

Világos. Sötét.
1. Ffö—c8 . . . . Hh7—f6:(a)
2. Fc8 — b7 matt . . . Kdö—eö
3. d2—d4 matt.

1.
2.
3.

Vf6-f3
(12-d4

matt . .
matt.

1. Bg8-
2. Kdö

~g7
e5

1
2. Vftí

1. K d ö - e l
. 2. Ke4-f;i

3. Vd4—g4 matt.
Helyesen fejtettek mev : Veszprémben: Fülöp József.

— Harasztiban: gr. Festetics Benno. — Miskolczon: Czenthe
József. — Sárospatakon : Gérecz Károly. — Jászkliéren :
Galambos István és László — Nagy-Szalontán: Kovács
Albert. — Homonnán: Farkas Bertalan. — Pesten: Beck
Dénes. — Soósmezó'n: Seipel Sándor. --- Viszneken: Kisze-
lák Sándor. — Petécsen.-Rííih- György. - A pesti sakk-kör.

Előfizetési fölhívás

A VASÁRNAPI ÚJSÁG
es

Politikai Újdonságok
1871. april—júniusi folyamára.

(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. — Szamot eredeti
képpel illusztrálva s .,Országgyűlési Beszédtar"-ral s

más rendkívüli mellékletekkel bővítve.)

Előfizetési föltételek:
Postán küldve vagy Pesten házhoz hordatva.

A Vasárnapi Tjság és Politikai Újdonságok
együtt:

Évnegyedre (april—június) S ft. 50 kr.
Félévre (april—szeptember) 5 » — »

Csupán Vasárnapi Ujság:
Évnegyedre (april—június) 1 ft. 5<» kr.
Félévre (april—szeptember) 3 » — »

Csupán Politikai Újdonságok:
Évnegyedre (april—június) 1 ft. 25 kr.
Félévre (april—szeptember) '£ » 50 »

Az előfizetés postai utalvány által is eszközölhető.

A Vasárnapi Újság és P. Újdonságok
kiadó-hivatala (Pest, egyetem-uteza 4. sz.a.)

HETI-NAPTÁR.
Hónapi-és

hetilap
Katholikus és protestáns

naptár

19
20
21
22
•2o
24

25

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerd.
Csőt.
Pént.
Szóm.

Márczius
A 4 József 1*4 Laetare
Joakim patriar. Hubert
Benedek apát JBene
Octavián vért. Lea
Viotoria, Ottó Victoria
Gábor fóangyal Gábor
GyOm. oh. B.A. i Gy. olt. B. A.

Görög-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

Márcz. (ó)
7 t< 4 Cherson.
8 Theophil
9 40 vertann

10 Kodrat
11 Sophron
12 Theophanus
13 Nicephor

Adar R.
2(i lvoppelm
27
28 Ant. r. v.
29 Levi

1 íVlzan R.
2 Áron gy.
3 S. Va.jik.

hossza kél I nyűg.

£ p.jó.
3.58 25'6
359 25!6
0 24! 6
1 24;6

P.|O.

8i6
6 6 10

12
14

416
2,6

2 23|6 0Í6 15
0 23 5 58;6 16
4 22Í5 ö6'& 17

H o l d

hossza

Hold változásai. # Ujhold 21-én 5 óra 16 perczkor reggel.

f.
338
351

3
16
28
40
52

nyűg.

ó. p.
4 12'
5 oá
6 31
7 38
8 46
9 50

8 3|10 53

TARTALOM.
B. l'erényi Zsigmond (arczkép). — A diadal napján.

— A jelen korszakról (vége). — Párisi zavarok (képpel).
— Aléghajók az utóbbi háborúban (három képpel). — Neve-
zetes régi ostromok — Egy párisi levélből. — 5,Tannhau-
ser és a vartburgi dalnok-verseny." — Egyveleg. — Tárház :
Irodalom és művészet. - Közintézetek, egyletek. — Egy-
ház és iskola. Mi újság? — Adakozások. - Nemzeti
szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-
naptár.
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HIRDETÉSEK.

Pollák Zsigmond
ajánlja sajátkeszitményü mindennemű

asztalos- s kárpitos munkákkal ellátott
legnagyobb

bntor-raktárát
valamint nagy választékban

franczia tám-polezait (Pult),
s más egyéhb

fényüzési tárgyait a legjutányosb árakért.
RAKTÁR:

Post, nádor-uteza 17-dik szám alatt, a fö-ut sarkán,
Schossberyer-féle házban.

Áruczikkei szilárdságáért jótállás biztosittatik.

í Felelős szerkesztő: Na«ry Miklós.(L. magyar-uteza 21.sz.)

Dicséretesen ismert széphüviz,
úgynevezett:

HERCZEGNO-VÍZ.
Beniiard Ágosttól Parisban,

mely a bőrnek ifjas frisseségét visszaadja, s az arcz-
szinét a legkésőbb korig, fehéren, nyulékonyan, tisz-
tán s lágyan fentartja, az arezot, nyakat, kezet s a
kart minden börtisztátalanságtól, u. m. szeplő, máj-
folt, napégetés, sárga-foltok, pörsenések, orr-vör-

iieny, sömör, hőpörsenés, égetés s arezredőktöl megóvja. Minthogy a herczegllö-viz
semmiféle tisztátalanságot a bőrön nem szenved, s igy annak tulajdonságaiért kezes-
ség nyújtható, bátran ajánltathatik a szépnem számára. 1003 (4 —4)

1 üvegcse ára 84 kr»jczár.
A függvényeken levő bélyeg a viz valódiságát biztositja.

Főraktár Magyarországra nézve

a „Minervához"
Pesten, v á c z i - u t e z a 21-ik szám alat t .

Császári török kormányi

31 SORSJEGYEK
400 frankjává! - 160 ft. aranyban,

évenként hat húzással, u. in.: fehr. l-jén, ápril l-jén, június l-jén,
augusztus l-jén, október l-jén deczember l-jén

600,000,400,000,300,000,200,000,60,000,40,000 frk.
nyereménynyel, a legkisebb nyeremény 400 frank vagy 200 ft. a. c. kaphatók alól-

irottnál re*-zlHlÍ8!«'ÍPB mellett:

11 havi részletben 10 ttjával 110 K.
115 „

E sorsjegyek előnyei:
l-ször évenként 6 húzás.
2-szor oly nyereményekkel vannak felszerelve, melyek H szerencse legmagasb

kívánalmait is fölülmúlják.
3-szor a nyeremények mindegyike adómentes.
4 szer a íegkisebb nyeremény, melylyel a sorsjegyek mindegyike kihuzatik

200 í't., igy t e n ^ 1 okvetlen 90 fttal több a vételárnál.
5-ször minden sorsjegy évenként 12 frankot vagyis 6 ftot kamatoz.
5 igy j«88»} feltehető, hogj- a létező sorsjegyek közt épen

eseeu sorsjegyféliek azok, melyek legtöbb előnyöket nyújtanak.
Nemcsak egyesek játszhatnak egy sorsjegyre, hanem társulatban 20 résztvevő-

vel, s a részletek lefizetése után az illetőknek egy eredeti sorsjegy azonnal ki fog
szolgáltatni, miközben minden nyeremény már az első részlet lefizetése után a részlet-
levél birtokosára esik. , 1009 (1 —4)

&GF~ Pénzküldeménycket a vidékről kérjük postai utalványnyal (melyre csak
«gy ö kros levélbélyeg illesztendő) — eszközölni.

pénzváltó irodája Pesten, Dorottya-utcza, Lloyd épület.

Tavaszi legyezők
fa. papir. vászon < s selyemből, kiállítá-
suknak meíííuJclílejí 12 krt.il 1 ft. S0 krig.

Tavasiéi laeriiyőcskék
legyező gyanánt is használhatók 1 fttól

e forintig.

Mis tavaszi sclyem-
napernyők,

félrehajthatók í't. 1.70—5.20.

Nagyobb napernyők,
bot s egyéb legújabb üivatszerinti er-
nyők küloiinemü kelmékkel bevonva 1 ft.

80 krtól 15 ftig.

Eserny « k
p m n i i t k e l m e f t . 1.50. Ü..V:. : , : . , , . „ — z o v e t
:> 7 j •!.">(!. T i i i ' i -v ta- i ; s M : ,. - ! ; > , i O - i í

f i i ! . , l i í ' ' S i ' : b o r ( l n ! . ; : ' : í I ; . l i - l . : . .
^ x I ( . ; ; , . j a b i . a k p u f i . r u p ; . . . ; , b•<! f i . 1 S . M ^

<D

TiKincn
rugany eső-öitönyök
feketék ujakkal és fejfedővel ft. 10.75-
18.-. szinte ilyen lovagló- és koesizo-
kópenyek ft. lft.— 19.—, elegáns drapp-

szinü öltönyök ft. 16.-, 21--

Jómiiiőségtt plaidek
9—18 ftig.

Plaid-szfjjak
gyermekek részére 40—70 kr, nagyok 80
kr, finom angolfajta ft. 1.15, vállbafüg-

geszthetők ft. 1.50, 1.80.
Rurany labdák és baüonok

miiKlen uagyságban. szürkék 10 krtól 1
ft. 20 krig. színesek 12 kitol 2 ftig, fel-
fújható zsebbeli ballonok 60 kr—1.40 krig.

Séta-botok.
Finfe és gyermekek részére 15—50 krig,
természetes fabotok 25—80 krig. thiom-
nemüftk, igtjn elogáüSíilí 1—S ftî r. <3o-

hánvzó-(osil>uír)-botok fr. 2.50—iü.őO.
T Í K - O S (sííi«'í«'v> h ó t o k 1 ft.

50 lertói J2 ftig.

Tavaszi idény-czikkek
K«Ki-i>n«I0k 1B-22" 2.75-15 ftig,

nagyobbak 24—30" 5.60-3B ftig.
F a - ő n M I i 24—42" hosszii közőnsége-

pet ft. 8.S0—«.5O. giiomubbak osztá-
lyokkal (1.50 1!' ftig. legfinomabb nagy
f»-öR(iók liólj.-ycV- n'.sMT'e 31-35 ftig.

10—24" 2.90—18 ftig.
i í í E í iinom berendezéssel 21—

iS ftig.
l l t l - l o i l l e t t c l c , berendezve 5.50—

.10 forintig.
Víllb.. iutgetzthető l : t s U : í k . a minden

c-^V v.ri-o^zkőxok, melyekről külön
r'í'?a«»*4liHl c l i á t n t t Arjegyxé-
( a e i t h e l szolgálunk.

sxivartárak,
vallbafttggcszthetők 8.50—9 ftig.

~Néi kézi-táskák
minden n;i:rys;!<rnak , dus válasz-

ti.'xi.,i: 1 15 ftig.

< ci> s

JLovaglé-szerek. x

Angol <liszit<;lKii-nv<i;i<LU 15 fttól
kezdve a legüiuiraabbakî .

Angol kshntÁrtik, egyszerűek ft. 2.(55,
S.30. kettősek 4—10 ftig.

Angol kenKyelvas-szfJjab ft. 2.50,
3.30.

Kyereg- s kötél-terhclőfe ft. 2.40,3.50.
Nyereg-takarék (izzasztók) ft. S. 9.—
Keiíj^y^Ivasiilí^ jiyerges és kocsiló-

xnhiaii , feszitő-zablák, s roinílen
egyéb szükséges aí-asélnemtíek leg-
jobb minőségben.

Iioragló-sarkantyuk, felcsatolók ft.
1.40. felsrófolok ft. 1.80, sarokj,'épesek
ft. 2.— párja.

3L«ví*grld-«stor©fc dus választékban
GO krWl 10 ftig.

Tirág-asztalkák
különnemü kiállításnak 9-30 ftig.

Kerti gyertyatartók.
Gyertyáknak üvegfedíivel í't. 1.— l'etro-

lennmak széloüenzóvel ft. 1.70

V darabja.

regény- és beszélytár
•* az

ÜJ REGÉLŐ
vegyes tartalmú szépirodalmi folyóirat.

(Második évi folyam, 1871.)
Az ,,Uj Rrgelé" ezéija: egy helyen tömöríteni a világirodtiomban mcttjelcno

legnjabb s legjelesb műveket, s igy megkímélni a szépirodalom barátjait oly nehéz
kiadásoktól, melyeket ama munkák külön beszerzése okozna.

E folyóirat a f. évi első évnegyedben hozta Hillern Vilma „Öíierejéböl" ezimü
örökszép regényét, mely ugy érdekfeszitö meséje, mint élethü jellemfestései, a meglepő
jelenetek mesteri előállítása és megragadó irálya által bizonyára átalános tetszéssel ta-
lálkozók: azonkívül közölt fit beszelyt, és pedig Az elveszett paróka, Ophelia, Az ö
daía, Az elveszett fin és A mélységben czimüeket, s végru az „Egyvelegben" több
kalandot, rövidebb történetet, milyenek : Moikeri Pefer Ohm, A mont-cenisi nla«nt.
Borzasztó ébredés, A gyertya az ablakban, Öríilt-e vagy nem? Jeanette anyó ok-
iratai, — és számos apróságot.

E tartalomból is látható, hogy az „Uj Hegélö" közleményekben sokkal gazdagabb,
mint bármelyik e nemű vállalat.

Hillern Vilma regénye után a jeles-tollu «rachvogel „A repfllö hollandi"
czimü s a németalföldi szabadsagharcz eseményeit megkapó rajzokban ecsetelő törté-
neti

színes boritókból "íll A fűzetek ii«y"vaíiiiak beosztva, hogy a'regényeket a be-
szeiytártól elválasztani és önálló könyvekfii bekottetni lehessen.

Előfizetési árak postán küldve, vagy Pesten házhoz hordva:
Egész évre (24 füzet) • • fi ft. — kr.
Félévre (12 füzet) 3 „ — „
Negyedévre (6 füzet) 1 „ 50 „

| f » A pénzes levelek bérmenteg küldése kéretik. — Tiz előfizetett pél-
dányra gyűjtőinknek egy tisztelet-példánynyal kedveskedünk.

Aa „Uj Regéié4' kiadó-hivatala, K. Benitzky Irma.
(Pest, egyetem-uteza 4-dik sz. a.) felelős szerkesztő.

Dl. PalliMiii-lclc kös/vni) willíí, (a
a legjobbnak elismert gyógyszer a koszvény s csúzok minden nemei ellen, u. m. arct-,
mell-, nyak- és fogfajdalmak; továbbá fej-, kéz- és térdköszvény, tagszakgatás,
gerincz és ágyék fájdalmak stb. ellen. — Egy nagy csomag ára 70 kr., félcsomagé 4 Okr.,
és kapható Pesten: Török József gyógyszerésznél, király-utcza 7-dik sz. alatt; Aradon-
Brnckmayer ¥.; Pozsonyban: Ilenrici F. gyógyszerész; Teinesvartt: Pecher ^ ^ '
szerész; Makón: Weil Márk; Budán: Pichler :Viktor, udvari g y ó g y s z e r ^
jesen: Schmidt Karoly, gyógyszerésznél. # ! f
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Rock István gépgyára
Pesten, sorok sári-utcza 20. szám alatt ajánlja

tisztító és zsáktartoval ellátott

hordozható cséplőgépeit,
6 lóerejü könnyű menetű

hordozható járgányait (Göppel); Hentzmaun- és amerikai cséplőgépeit
2, 3, 4, 6 lóerőre;

szecekavá^ó-iréiieit. kéz- és lóerőre; rcpnmHszö. kiikoricza-morzsoló és zúzógépeit,
minden megkivántató nagyságban, ekéit, olaj-, bor- s töpöríö-sajtóit. sóőrlüit; valamint
őrlőmalmait ló-és gőzerőre, tisztitóval vagy a nélkül; fekvő-sőzg^épeit minden nagyság-
ban, lokomohile és vízszivattyúit . -s gyártmányai szilárdsága s tartósságáért kezeskedik.

10oO (•> — f i)

ínyai szilárdsága s tartósságai

R O C K ISTVÁN, "yártulaidonos.

é
•mm

elismert
ra)-ezüst evő-készletek

Lunaid evő-készletek

C. & B. OONRAETZ bélyesceel , e redet i gyár ! á r a k mel-
lett. — Leieskanai-ik tnczat ja ft. l,i._ n . — Asztali ké?ek

13.50, 15.—. 17.5,). Viliik ft. 13.50, 17.50. Cscmeue- -(.-ver-
inek-) kanalak ft. 12. 13,_ Uzsonna-kesék ft. 10.— 11 40 11 - -

Toiáskautílkik It. H.— S.ÖO. Teimerök darab ja ft. 2.21), 2.S0 LévesmerVk
k 1 ft. 3.50, 8.H5. BOIICM.O MMlet pár ja ft. tí.- ti.80 8 - S» La l e 'let

7.50, :>.-, 10.75. .liaüiwl.l.ok ft, 10.50. 13.50. '
latt

U?.$omm-vi!hík tt. 10.--. U.-lu. I.S.— .wlveskuualak ít. 8. —, H.5vt.
ft. 4.S0, ö.2y, 5.40, 5.J0. t'ÚKelci-ltasialak ft. 4.5(1. 4.70. KatfO»t-ki>n41

ft. á.—. t;.;io. 8.— Oyertyatartók, ruuiák l't. t>.;JO.
minden eddici. packfong vagy Alpacca nt)7 ilatt létező, nemezítstOlteknM johhak. Letea-
kanaiak ft. 5.HO. Asztali kése'- ft. !).— Viliik ft. ».— Csemeae- Oryermek-i kaualuk ft 5 60.
Uzsonna-kések ft. , .30. i illák f». 7.30. Káré-kanalak ft. 3.25 tui 'sat ja. Tejmerii ft. 1.20 Lvves-
merők ft. i.40. 2.60. Fózeli-k-kanalak fi. 2 — <H>.jí» Bonezol. -kes és villa pár ja ft. 3.25. Továbíiá

njelyek náS3-
a j indékok-

hoz is kala-
nösen alkalma-

suk, i.evíwoíra: kezi. zongora, asztali es ágas gvertyatartók. kávegepek. czukor-szelenczek. csészék es hintők, thea-üstök
és kannák, asztali állványok tojásfőzók és Pelyhecskék, bor- és pezsgő-hütök, vaj- és sajt-tányérok, táiczák, eczet- és

olajtartók, likőr- és aszúbor-állványok, pohárhordnk. torta-lapátok s a kényelem sok egyéb tárgyai
«w<.* ̂ K E R T É S Z é* SIKERT Pesten,S^SÚXVM8,3S

U ^ " írásbeli megrendelések utánvétel mellfft gyorsan eszközöltcfn.k " ^ f c
Kinieritő, az evflkészletek rajzaival elütött árjegyzékkel kívánatra bérmenfesen szo: álunk.

legfinomabb ezüstlemezeit (piagné) háztartási tárgyak,

a * * .

p
slt ntnbajok f Ilen.

T I t ti o A

betegségeket
s tehetetlenségei,

elKyeii(;iilí férflerot,
gyakori magömlések, sőt a fégkepeni
lehetetlenséget k^tonm es nuitfári kor-
házakban sikerrel használt egyszerű
módszerrel bámulatos gyorsan es ala-
posan (az újonnan keletkezeiteket -tH
óra alatt) gyógyítja W«'lss J, gyak.
orvos és szülész, az itteni cs> kir. u»T-
nison fökorhaíhnn kiszolgál? osztály
orvos, a m. kir. természt'ttuilomá'ivi t.-íi' .
sulat rendes 'agja minden vlk.. iiiaio,--
cággal ugy <* titoktartás, mi". .» &»#>-
czelolchoz jói beosztoít rendrld-intp-
zetében Pest. Sebestyén-fer 4-dik szám
1-só emelet, (a ,.2 huszárhoz" ozimzelt
kávéház felett), naponkint reggel 3 órá-
tól 1O-ig és délután 1 — 4 óráig.

Férfink es höltcyek részere külön
bemenet es külön várószoba. .

Díjjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kívánatra JJ> őgvszerröl ig
gondoskodik. 9ft2 'ö—12)

u Walser Ferencz
g|»- és ííizolíó-szfrck íívára,

| hitrniiit- es «1rcz-«ntöd<'j«'
1*« /í<*n. fi király-ntczfi végén i jiol{^ lo\ol-
deVel süenibors — ajánlja Í\ t ko/mise^nek
uiMdem.emii l i izolto- lis k c i l i f . t ^ k i n d o i l .
»M'«tfviift kn
sz« Jiezetit fiiiiö/.ő-<'F/.k<>Kt'it

aint
deiitele j

Wi
irH('\eit t l l / . n í t O K < - i ' Í l l « t f i i

io;3(i (1—20)

A nehézkor gyógyirható!
Utasitvány, a nehézkór (epileptikai

görcsöket) egy nem gyógyszeres átalá-
nos — egészségi szerrel a legrövidebb
idő alatt gyökeresen meggyógyítani.
Kiadta Quante Ferencz Antal, gyártu-
lajdonos, több rendjelek s érdemérmek
stb. tulajdonosa Warendorfban West-
faliában; e fuzetke a szerencsés gvó-
gyitásokat illetőleg számtalan, részben
hivatalosan megállapított s megerősí-
tett bizonyitványokat sköszönőiratokat
tartalmaz a világ mind az öt részéből.
E füzetke a kiadó által közvetlen bér-
mentes megrendelésre, ingyért s szinte
bérmentve küldetik meg.

II

c

u

forintig
Ezüst henger órák 4 rubinra . 10—í,

» » arany foglalv. rugóra 1 2 — U
» v kettős födéllel » 15—16
> » kristályüveggel » 15, Ki —17
» horgonyórák 15 rubinra v 15, 16—17
» v 15 » kettős födéllel 18

20—2?
» angol horgonyórák kristályüveggel 19.

20—22—24
» ugyanazok kettős födéllel . 24—40
» val. remontoir kengyelnél felh. 28—82
T ugyanaz kettős födéllel 85, 38, 40—45

Aram- órák 3, sz. horg. 15 rub. 36,40, 45—M)
ugyanaz kettős födéllel 55, 58, 60—-KO

» valódi reniontoir kengyelnél
felhúz 70, 80. 90 - K '

» valódi remontoir kettős födél
lel . . 100, XlO, 120, 1 3 0 - 2 0 0

Arany hölgyórák (3.sz.)
» h e n g e r é — 8 rubinra . . 25, 28--82
• v 8 rub. kett. födél. 38, 42—45
» horgonyórák 15 rub. kettős fö-

déllel 50,55—60
» val. remontoir kett. födéllel 70.8<' — 100
» h. órák zom. gyem. . 60. 70, 80—100

tnga-órák hetenkinti felh. ft. 16, 20, 22—24
» órai és félórai ütéssel . . . .HO—82
» óra és negyedórai ütéssel 48, 50—52

H.ivi regulatorok . . »t> • Sft
Ébresztő óra . 6

Ezüstlánczok4ft. 50 kr.,5, 6, 6ft. 50 kr
7 ftig; legfinomabb franczia alakúak S ft
% ft. 50 kr, 9. 10 ftig; hosszú nyakUnc7o'ls
7 ft., « ft. 50 kr., 9. 10. 15 ftig.

Vidéki megrendelések a pénzösszeg elő-
leges beküldése vagy utánvét mellett, gyor-
san és pontosan teljesittetnek.

Egy iuga-ora pakolásáért 1 ft. 50 kr
Órák cserében is elfogadtatnak.

\ c m tfí»zó aru k

Több évok óta. a lffihiifrfs. rpk<>dt-
ség m b«8sédlvAzbriii sza.jkií-zaradns,
ellen a legjobbnak bi-bizonyult. szer az
arablai icniiiiní, — cznkorral.

O/fS" Az ebből készitett KUlliIlli-
cznkoi'k.lk k;i].hatók:

Pe»t-Bll<I« PS FozNOiiy minden
gyógyszertárai és nagyobb fuszerkeres-
kedéseiben ; továbbá (i\Hrí>»t: Kinder-
mann ,T.; K.- Varadon: Janky A.: T«>-
mpsvaron: Babussnik A.;*.\rtidoi(:
Stróbl F. ; Eperjí'''*'!': (TSIIOCZÍJ. ,J y ;

~ ' " : Sándor Alex ,.ru;.i,sil.
i .i 20 kr.

Sin iiiíí

908

Csakis legjobb varrással!!!
, flííjiH'iuii, nadrágok, szoknják, fiikötök, pongyolák,

corKt'ttt'k, t'ésü kÖ|H'ii)'fk sth.;

a l'üol*sól»|i(ol a l;iu!iiiom;ibIii-:

.f-liK îirfők, harisnyák, hímzett szélek és bHétek

Türsch F.-nél
Pesten, v; ezi-uteza a nagy Kristóf m e l l e t t .

Összes árjt-gyzék bérinoiitve. 1*&* (6—6)

; Javítások legpontosabban és jutányos érért
i 'eljesitetnelt. 907 (6 — 12)

Bizonyitvánv.
Alólirott hitelesen tanusitom, hogy 17

évig a ballábomon, csuzos bántalmak miatt
nagyon sokat szenvedtem, ezen iszonyú fáj-
dalmak megszüntetése végett,hol hivatalom-
nál fogva tartózkodtam, majdnem valameny-
nyi orvos taráesait kikértem, sezek utasítása
szerint különféle gyógyszereket használtam
s mind siker nélkül, s végre két ízben a csu-
zos hely körét megköpülyöztettem, de ez sem
használt semmit. Alig végre a Magyar Nép-
lapban olvastam, hogy Török József pesti
gyógyszerész urnái bizonyos köszvény-vászon
létezik, mely az ilyen csúzos bántalmaknál
sikerrel alkalmazható, s ezt onnét megho-
zatván, a fájdalmas helyet vele beboritám. s
hála az isteni gondviselésnek, azóta legcse-
kélyebb fájdalmat nem érzek, holott ennek
használata előtt minden évben egyszer emlí-
tett lábam kifakadt, s öt-hat hétig a leg-
iszonyúbb fájdalmakat kellett kiállanom. s
már most 3-ik éve hogy ezen köszvény-vász-
nat használtam, és soha semmi fájdalmat
nem éreztem; azért hasonló bajban szenvedő
ember társaimnak e köszvény-vásznat tiszta
lelkiismerettel ajánlom. Hetesben, aprilhó
30-án 1809. P e t ó f y I s t v á n ,

1005(2 — 2) elemi néptanító.

Kiadótulajdonos Ueekemist Gusztáv. ; Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-utoza 4-dik szám alatt).

13-ik szám. Tizennyolczadik évfolyam.'

Előfizetési feltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. - Fél évre 5 frt.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — €snpan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

N T Hirdetési düak, a Vasárnapi UjséK és Politikai Ujdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajczárba; háromszori vaev
t8bb«6ri i g t a t a á l csak 7 krajcárba számittatik. - Kjadé-hivatalunk számara hirdetményeket elfogad Bícsbo..: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és HaasrnMein és Vogler, Wollzeile Nr 9 -
Bélyeg-díj, külfin minden igtatáa után 30 krajczár.

A kép, mely előttünk áll, oly férfiú
arczképe, kinek nevét tisztelet és bámulat,
vagy harag és gyűlölet érzéseivel, de sehol
sem közönyösen, sürün emlegetik közel és
távol, valahol csak a tudomány és az embe-
riség ügye iránt érdekkel viseltetnek.

Mert Darwin, kinek arczképe ez, tudo-
mányos kutatásokra fektetett elmélete által
a tudomány egyik legérdekesebb ágában,
az állatfajok és az ember eredetéről oly ta-
nokat állitott fel, melyek nemcsak e tudo-
mányágat reformálni vannak hivatva, de —
legalább a mint ellenségei állítják — az
erkölcsi világrend körül eddig
uralkodott nézeteket is felfor-
gathatják.

Darwin Róbert Károly, a ^
hires Darwin család most élő Ĵlj
legtekintélyesebb tagja, szü- '^^»
letett 1809. február 12-dikén, - ^ H
Anglia Schrewsbury városka- !!I|J111ÍÉ
jában, hol atyja, dr. Róbert ^ ^ ^ É
Waring a város physikusa ^ ^ ^ «
volt, anyja pedig az angol kő- ^ ^ ^ B
edénygyártás nagy mesteré- llllllli
nek, Wedgwood Josiahnak leá- ^ ^ ^ H
nya; másik nagyapja dr. Dar- |> x

win Erasmus, az,,Origin ofso- I
ciety" (A társadalom keletke- !;
zése") és a ,,Temple of nature" f
stb. müvek szerzője, szintén t

egyike volt kora tekintélyesebb J
embereinek, ugy hogy amimost |
élő Darwinunk méltán tekint-. j |
hetö egy angol tudom, aris- |
tokrata család sarjadékának. j |

Első képezését szülőváro- |
sában, Schrewsburyben kez- j |
dette meg, dr. Butlernek, a | |
későbbi lichfieldi püspöknek ÍÍÍillÍSlH
vezetése alatt; majd innen az ^ ^ ^ B
edinburgi egyetemre ment, It
honnan két év múlva Cambrid- lÖÉI
gebe tért vissza, hol 1831-ben, lijj
a Christ Collegeben avattatott ^S
MB.A,vé*) „'.V-K

A természettudományi ku- " "
tatások iránti nagy hajlamát tanárai korán
fölismervén benne, Mr. Rev. Henslow, a bo-
tanika tanára 1831-ben Capt. Fitzroynak és
a Lord Admiralitasnak ajánlotta öt, mint

*) B. A. = Baehelor of Árts, mely körülbelől a mi
doktorátusunknak felel meg.

D a r w i n R ó b e r t K á r o l y .
legalkalmasabbat, hogy a „BeagleH.M. B."
hajót második utján mint természetvizs-
gáló a déli tengerekre kisérje.

Mint annyi angol nagyságnak, ugy Dar-
winnek is tulajdonkép ez utazás volt az első
szerencsés lökés, mely magas pályáján meg-
inditotta; 22 éves korban oly vidékeket
utazni be, mint a déli tengerek szigetvilága,
látni e tájaknak a mieinkétöl annyira elütő
lényeit fel azok fél vad lakosaiig, nem ma-
radhatott hatás nélkül a még oly fogékony
ifjú kedélyre. Az adatok, melyeket a fiatal
természetbúvár szolgáltatott a tudományos

[ D A R W I N K Ö B E R T K Á J R O L Y .

világnak, nagy becsüekül lettek mindenütt j
elfogadva — s ö maga pedánsul registráló
„naturalista" helyett gondolkodó fő, valódi
philosoph lett.

1836-ban visszatérve ez egész földet
megkerülő nagy utazásból, Farnborough

közelében telepedett le, egy vidéki birtokon
Kent megyében, nejével, ki mint Wedgwood
Emma kisasszony unokahuga volt, s kitől
számos családja is lett.

Munkálkodását, melyért a Royal society-
től a Royal- és Copley-érmeket, a porosz
királytól pedig a becsületrend lovagságát
nyerte, a következő főbb munkáiból lehet
megítélnünk: „Journalu, melybe aBeagle-n
tett utazását írja le ; „The origin of species"
(„A fajok keletkezése"), mely először 1859-
ben jelent meg, s azóta több kiadást érve,
10,000 példányban van forgalomban, a

mellett hogy franczia, német,
olasz, spanyol és más európai
nyelvekre is le van forditva.
1862-ben jelent meg tőle a
„Selffertilization of Orchids",

1 (>>Az orchidok öntermékenyi-
tése"), 1868-ban „The Varia-
tion of domesticated Plants and
animals", („A honosított nö-
vény-és állatfajok változatai");
végre legújabb müve „The
Descent of Man, and Selec-
tion in Relation to Sex", („Az
ember származása" stb.)

E munkákban vannak el-
• hintve, illetőleg az adatok rop-

* * pánt halmaza közé takarva
^ * , azon tételek, melyek „darwini

* tanok" név alatt oly mélyen
támadják meg az eddig köz-

"v.<, * tiszteletben részesült morális
í " és vallásos nézeteket, hogy

épen nem csudáihatni, ha, a
ki legelőször hallja ezeket, és
talán az adatok közül nem
maga szedte azokat ki nagy
fáradsággal, meglepetve áll
meg előttök s kérdi: „mily tár-
sadalmi rendre vezet mind ez?"
A darwini tanoknak ugyanis,
— melyeket mi már e lapok
múlt évi folyamaiban ismertet-
tünk röviden, — szerintünk
némábban rejlik fő horderejűk,

hogy a fajoknak nem külön teremtését, ha-
nem egymásból származását, s igy az em-
bernek is szükségkép egy hozzá legközelebbi
alantibb állatfajból kiválását szándékszik
bebizonyítani, — hanem abban, h W ^ J J Í
e nagy változások tényezőiül a

Pest, márczius 26-án 1871.


