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Kiadásomban megjelent és általános elismerést nyert
„Hunfaby magyar kézi atlasz"-M ajánlom ezennel
következő, mint a mostani csatatéri mozgalmak alkalmá-
val nélkülózhetlen térképeket:

Európa. -
Francziaország.
Belgium és IloHandiis.
Német szövetség (Közép-Európa).
Bajorország és tVürteiuberg.
Poroszország.

Egy-egy térkép ára 50 kr.
Postai utón küldve, < gyes térképek rendelésénél 10

krt. számitok csomagolásért. Ha pedig mind a hat térkép
rendeltetik meg 3 frtért, csomagolást nem számitok és
bérmentesen küldöm.

Egyúttal bátorkodom a teljes atlaszt is, a t. ez. kö-
zönség figyelmébe ajánlani:

H U N F A L V Y J Á N O S .

MAGYAR KÉZI ATLASZ,
melv

huszonhat nagy földképen földünk egyes részeit ábrázolja, az államok jelen
területi viszonyai szerint.

1. A föld két féltekéje. 2. Európa. 3. Spanyolország és Portugália. 4. Francziaország. 5.
Svájczország (Helvetia). 6. Nagybrittania. 7. Svéd- és Norvégország. 8. Belgium és Hollan-
dia. 9. Lombard-Velencze. 10. Olaszország. 11. Német szövetség (Közép Európa). 12. Bajor-
ország és Würtemberg. IS. Poros7ország. 14. Ausztriai birodalom. 15. Ausztriai föherczeg-
ség. 16. Tirolis és Stájerország. 17. Cseh- és Morvaország. 18. Magyarország, Erdély, Gali-
czia. 19. 20. Az európai és ázsiai Orosz birodalom és Lengyelország. 21. Török- és Görögország.

22. Ázsia. 23. Afrika. 24. Északamerika. 25. Délamerika. 26. Ausztrália.

Ára 12 ft. - Egyes földképek: 50 kr.
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala.

Pest, egyetom-uteza 4. azám.

{magyar kir. jutalom-sorsjegyek
l-sö húzás folyó évi aug. 15-én

250,000 ft. fönyereménynyel, legkisebb nyeremény 104—200 forint.
Törvényszerűié? bélyegzett részvényjegyek ST ttjával.

Imelyek addig érvényesek, miglen az illetők a 250,000 ft. főnyeremény s igy lefelé 104—800 ft. nyeremények huszadré-
| szében nem részesülnek.

10 darab részvényjegy ára fi8 ft, 20 darabé 135 ft.
B ^ * A részvényjegyek készpénzfizetés vagy postai utánvét mellett rendelhetők meg. — Nyeremény-jegyzék ingyen.

Rothschild és társánál Bécsben,
Postgasse 14-ik szám alatt. 864 (3—5)

Titkos

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy kó-
rodában, mint magán gyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkül,
hogy a beteg hivatásában vagy élet-
módjában gatultatnék, gyökeresen,

biztosan és gyorsan gyógyít

Med. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-uteza 27. szám Medetz-ház-
ban, 1-ső emelet, délelőtt 7—9-ig, dél-

után 1 — 4 óráig.
MT* Díjazott levelekre azonnal

válaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
*zerek is megküldntnek.

STd (2 — 12)
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Két tanuló
fölvétetik, mely legalább 2 latin vagy reál
osztályt végzett jó erkölcsü bizonyitványok
ajánlata meílett.

B.-Gyarmaton, Aninger testvérek vas-
kereskedésébe és Oinazta Tóbiás fűszer-
kereskedé/ébe. 860 (4—4)

Hirdetés.
Fegyverneken, néhai Gajzágó Jakab kis-

korú örökösei tulajdonát képező, a vasúttól
1, a Tiszától '/» óra járásra fekvő 314 hold-
ból álló birtok, melyből 100 hold szántó,
200 hold pedig legelő és kaszáló, lakház és
gazdasági épületekkel nyilvános árverésen
folyó 1870. évi szeptember hó 1-ső napján
délelőtt 9 órakor a helyszínén 6 évre haszon-'
bérbe adatik. Az árverési feltételek kerületi
főszolgabírónál Tisza-Beön és Domokos
László gyámnál Szolnokon megtudhatók.

866 ( 3 - 3 )

Gyógyszerész gyakornoknl
felvétetik egy jó házból származott 5—6
gymnaziális osztályt végzett fiatal ember
kedvező feltételek mellett N.-K.-Kisujszál-
'áson, B. I. gyógyszerész urnái.

861 (3 — 3)

Pályázat.
A folyó 1870-ik évi október 1-ső nap-

ján megürülendő Nagy-Kun-Turkeve városi
főorvosi állomásra. Évi fizetés Ő00 ft. és
szabad lakás; a város népessége 11,000 lé-
lekből áll.

A pályázni kívánó t. orvos urak felhivat-
nak : hogy a szükséges okmányokkal felsze-
relt kérvényeiket, folyó évi szeptember l-sö
napjáig) alulirt főbírói hivatalhoz eljuttatni
szíveskedjenek.

Munkaképtelen szegények díj nélkül
lesznek orvoslandók. 867 (1—3)

Kelt Turkeviben, július 22-én 1870.

Turkeve város föbirói hivatala.

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

32-ik szám. Tizenhetedik évfolyam.

Pest, augusztus 7-én 1870

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csapán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

Hirdetési
többszöri igtatásnál csak 1 krajczái
Bélyeg-dij, külön minden igtetás után 30 ujkrsyczár.

dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszor- vagy
1 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. —

A fiumei kérdés, e sokat hánytorgatott s
két testvérnemzetet oly hosszasan feszült
várakozásban tartott viszályos ügy, névleg
ugyan csak ideiglenesen, provisoriumnak
nevezett intézkedés által, de ugy látszik
hosszabb időre s igy némileg állandóul,
mert mindkét, sőt magát a kérdés főtár-
gyát is számitva, mindhárom fél megelé-
gedésére — ezúttal végre meg van oldva. A
július 28 ki legfelsőbb kéziratok által, ö
Felségének elhatározása, mint a koronájához
tartozó vitás felek legfőbb birájáé, ki van
mondva.

Ez elhatározás ép oly he-
lyesen választott,mint alkotmá-
nyos szellemű utón jött létre.
Az előbb oly éles ellentétben
szembe álló Magyar- és Hor-
vátország közé, melyek min-
denike az egész Fiúmét — vá-
rost és megyét — kizárólag és
közvetlenül követelte magá-
nak, mint közvetitő lépett a
koronás király, kölcsönös en-
gedékenységre intve az anya-
és a társországot egyaránt, ki-
jelölve közöttük a kiegyenlités
lehető irányát, de tartózkodva
még a békebirói szelid itélet-
mondástól is, nehogy egyik
vagy másik kezét megkötni,
vagy valamit reá erőszakolni
láttassék.

De a kibékülés szükségét
annyira érezte mind Magyar-,
mind Horvátország, s a ki-
egyenlités köztük, ez egy pont
kivételével oly teljesen létre
jött nemcsak papiron, hanem
a kedélyekben is, hogy ez
egyért az egészet koczkáztatni:
a felelősséget egyik sem ve-
hette magára.

Hosszan folytak a tárgya-
lások; de minden uj lépéssel,
egy-egy kis közeledés is történt
8 végre, mint minden compro-
oússum: mindkét fél engedékenysége mellett,
s mint rendesen szokott egy szerencsés eszme
következtében, — ez is létre jött. A város,
Fiume tartozzék közvetlen Magyarországhoz
a közös ügyekben, s legyen a pesti ország-
gyűlésen közvetlenül képviselve, a nem kö-

Ifjabb gróf Zichy József.
zös ügyekben pedig autonóm mint Horvát-
ország ; a megye Fiume pedig kebeleztessék
be ismét Horvátországba s csak ezáltal köz-
vetöleg tartozzék Magyarországhoz. Ez volt
a mindkét részről való engedékenység. S a
szerencsés eszme-ötlet? hogy mindkét félnek
teljes joga visszaszerzésére még fennmarad-
jon a lehetőség: neveztessék ez az állapot
„provisorium"-nak; a jogfentartásra nyitva
hagyatott az ajtó.

Elég: hogy az egyetlen feszültség is,
Magyar- és Horvátország közt, e megoldás-
sal megszűnt. Az eddigi fiumei kormányzó,

I F J. G R Ó F Z I C H Y J Ó Z S E F .

ki ellen épen Fiúménak magának volt legtöbb
panasza, hivatalától felmentetett, s helyére
egy fiatal, de tehetségeit eddigi rövid köz-
pályája alatt is már bebizonyitott férfiú sze-
meltetett ki, kinek vezetése alatt Fiume, a
magyar szellemű s anyagi virágzásra hivatott

tengeri város, kétségkívül szebb jövőnek
néz elébe, viharos aligmultja után.

Korszerűnek véljük épen most olvasóin-
kat rövid vázlatban megismertetni azon fiatal
férfiú eddigi rövid életpályájával, a ki —
köztudomás szerint — e napokban fog
Fiume kormányzójává kineveztetni.

Vásonkeői ifjabb gróf Zichy József (Fe-
rencz fia) 1841-ben született Pozsonyban, s
igy még csak most van harminczadik évé-
ben. Alsóbb tudományokat, a szülői háznál
nyert gondos alapnevelés után, Nagyszom-
batban, jogot a bécsi egyetemen hallgatott,

s miután 1861-ben a jogi szi-
gorlatokat kitűnő sikerrel le-
tette, hogy a korához képest
bőven megszerzett könyvtudo-
mányok után az élet- és világ-
ismeret iskoláját is kijárhassa,
nagy utazásra indult. Nem a
főranguaink által csupa élv-
szeretetből közönségesen vá-
lasztani szokott tourban, Parist
és Londont látogatta meg, ha-
nem megjárta Észak-Afrikát és
Kis-Ázsiát, meglátogatta Jeru-
salemet, majd Oroszországot s
a skandináv félszigetet, s egész
Németországot, szemlélve, ész-
lelve s tanulva mindenütt.

Utazásából visszatérve, te-
vékenységi tért keresett magá-
nak. A közélet 1861-ben meg-
nyilt sorompóit csak ideiglene-
sen zárta be a hatalom, s tudni
való volt, hogy nem tarthatja
zárva soká. A nemzeti szellem
itthon erősebben fel volt éb-
resztve, a constellatiók künn
biztatóbbak voltak, semhogy
a politikai élet uj lendületért
a legközelebbi jövőben bizto-
san számitani ne lehetett volna.
Tevékenységre a politikai té-
ren tényleges alkalom nem
nyilt ugyan, de készülni arra
annál több ok volt; s ő érezve,

hogy elméleti jogi képzettségéhez még a
gyakorlati hiányzik, a kir. curiánál alkal-
maztatta magát, hogy tétlenül ne vesztegel-
jen, mig 1864-ben az ügyvédi vizsgákat is
letette. A mellett különö:s előszeretettel for-
dult tanulmányaiban az ország anyagi érde-



íf kei, az ipar- és kereskedelmi s nemzetgaz-
dasági tudományokhoz.

Az 1865-diki országgyűlés — a kiegyen-
lités s uj alkotmányozás e történelmi fon-
tosságú országgyűlése kihirdettetvén,afiatal,
24 évet csak épen betöltött Ziehyt, Pozsony-
megye szempczi választókerülete küldé a
képviselőházba, hol mint a legfiatalabb hat
egyikét, az első napokban a körjegyzők
közt találjuk, ügyes s szabatos tollával. Föl-
lépve a közélet terére, ereje legjavát a köz-
és- nemzetgazdasági tanulmányokra forditá
folyvást, s nem a szónokló, hanem a dolgozó
képviselők közé törekedett, s a bizottságok-
ban mint szorgalmas részvevővel, több izben
mint előadóval találkozunk.

A minisztérium kineveztetvén 1867-ben,
Zichy József a földmivelés-, ipar- és kereske-
delmi mmiszteriumban mint osztálytanácsos
foglalt helyet s két évig állott az ipárosz-
tály ólén. Ugyanez időben az országos ma-
gyar iparegyesület is alelnökül választotta,
elismerésül az országos iparérdekek körül
kifejtett tevékenységeért.

Az 1869-diki országgyűlésre ismét kép-
viselőül választatván, hogy tevékenységét
osztatlanul e hivatásának szentelhesse, a
minisztériumban elfoglalt állásáról lemon-
dott. A képviselőházban, mint többi közt a
pénzügyi bizottságnak tevékeny és haszna-
vehető tagja, majd jegyzője s több izben
előadója működött folyvást. Legközelebb ő
Felsége által Fiume és a magyar-horvát ten-
gerpartkirályi kormányzójává neveztetett ki.

E fontos helyzetben kétségkivül nagy s
nem is könnyű föladat áll előtte; de hisz-
szük s számítunk reá, hogy uj helyzetében,
tágasb tért nyerve tevékenysége, eddigi eré-
lyével fog működni Fiume s közvetöleg Ma-
gyarország anyagi, különösen kereskedelmi
érdekeinek előmozdításán, s eddig is tanú-
sított politikai eszélye- és mérsékletével
azon jó viszony megszilárdításán, mely a
legújabb szerencsés megoldás által Magyar-
s Horvátország és Fiume között már létre
van hozva s csak megóvást és megörökítést
igényel. —á—r —

A Rajna.
III.

A bajor Pfalz, mely régibb és ujabb há-
borúk történetében nevezetes helyet foglal
el, mely területi viszonyainál fogva első sor-
ban van hivatva nagy küzdelmek színhelyét
képezni, aránylag csekély számú és fontos-
ságú erődítéssel rendelkezik, összesen két
vára van: Landau és Germersheim. E két
vár egymáshoz közel fekvése s együtt-hatása
következtében fontos szerepet játszik ugyan
az által, hogy uralja a Strassburgból Mann-
heim és Mainzba vezető utat, s ezért bírásuk
a hadakozó felek bármelyikére nézve nagy
előny:.de korántsem elégségesek arra, hogy
akár magukban nagyobb támadásnak ellen-
állhassanak, akár az ágyúik lőtávolán túl-
fekvö vidéket a támadás veszélye ellen biz-
tosítsák, nem lévén alkalmasok, — mint az
ujabbkori várépitmények pl. Mainz, Ulm,
Strassburg, Metz — nagyszámú csapatok,
élelmi és hadi szerek felvételére; e hiányt
azonban némileg pótolja az a körülmény,
h°gy e két vár közt legnagyobb sikerrel
működhet egy 100 —150,000-nyi sereg bal-
szárnyáyal Germersheimre, illetőleg a Raj-
nára, a jobbal Landaura támaszkodva.

Azt hiszszük, nem lesz érdektelén, ha
röviden ismertetjük a bajor Pfalz e két
várát, melyek nevét marit, mii dinkább
kezdik hangoztatni, melyekről még néhány
héttel ezelőtt egy napilapunk azt irta, hogy
franczia várak, s nem kevéssé ijedt meg azon
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j hir hallatára, hogy Landauba bevonultak a
poroszok! Annyi igaz, hogy francziák épi
tették, s az utolsó századokban többet is volt
franczia, mint német kézen, de a második
párisi béke óta Németországhoz s különösen
a müncheni szerződés folytán Bajorországhoz
tartozik, mely abban az 1866-ik év óta is
kizárólag tartott őrséget, s hogy most mégis
„bevették" a poroszok, nem annyira cnsus
belli, mint a casus foederis következményé-
nek tekinthető. A porosz jobbnak látta biz-
tositni Landau birtokát, s ezért vetett bele
örséget, talán egy kis bizalmatlanság is volt
benne a bajor katona iránt, ki 1866-ki vere-
ségének keserű reminiscentiáinál fogva egy-
felől, másfelől azon körülménynél fo^va, hogy
a franczia sas alatt s pedig tagadhatlanul
hősiességgel szolgálni már csaknem vérévé
vált, nem nyújtott a porosznak kellő ga-
rantiát, hogy a fontos positiót minden áron
meg fogják védeni. S bár a bajort átalában
nem tartják oly hitszegönek, mint pl. a szá-
szokat (nem az erdélyieket értjük!) — de
barátságuk a jelen esetben mégsem nélkü-
lözhet minden biztositékot. A nemzet, mely-
nek kebléből egy Wrede, saját jóltevőjét,
ugyszólva második atyját, I. Napóleont oly
csúfosan megcsalta — nem igen tarthat
számot politikai jellemébe vetett bizalomra.

Landau kies és népes vidéken fekszik,
a Queich folyó mellett, mely a Pfalz és
Elzász közti régi határt képezi. E folyó a
várat is két részre osztja: a jobb partján a
franczia oldal áll 3 erődből (Bastion), :i bal
parton a német oldal 5 erőddel. E várrészek
mindenikén van egy kapu, s ezek felett egy
nap, XIV. Lajos korából, s nem épen szerény
devíse-ével:,, Nec pluribusimpar"; aztmond-
ják, hogy a sugarait franczia oldalra vető nap
barátságos, a német földekre tekintő pedig
haragos arezot mutat — vagy legalább akar
mutatni, mert ma már mindaket ő a sok eső
és vihar után, minden szenvedély-kifejezéstől
menten, teljes egykedvüséggel néz ki a vi-
lágba. Ha diplomaták volnának e napok, azt
hinné az ember, hogy „fegyveres semleges-
ség" mellett vannak.

Legrégibb tudósítások szerint már Attila
szétrontotta Landaut és azt később 754-ben
egy alemann herczeg építette volna fel. En-
nél biztosabb az, hogy habsburgi Rudolf
megvette Landaut a Leiningen grófoktól s
szabad birodalmi várossá emelte. Később
felváltva a spirai püspökséghez , majd
Elzászhoz tartozott, s ha egyéb nem, már az
is tanúsítja fontosságát és sajátszerü fekvé-
sének befolyását, hogy a 30 éves háború
alatt nem kevesebb, mint hétszer lön e vá-
ros bevéve. XIV. Lajos 1680-ban Elzasz-
szal együtt béke idején elfoglalta s Vauban
által megerősittette. Csekély bővítésekkel
ma is a Vaubanféle müvek védik. Az erősség
főrészét az említett 8 erőd képezi, melyek a
franczia oldalon kőfal-burkolattal vannak
védve, az egészet árok veszi körül, mely vi-
zét aQueichból nyeri, ez a szomszéd hegyek-
ből folyván, mindig bőviben van a viznek s
czélszerüeu alkalmazott zsilipek által néhány
nap alatt betöltheti vizével a vár árkait. A
külső védmüvek közül figyelemre méltó az
u. n. Cornichon, mely a franczia oldal felöli
vonal közepén a város e része mellett fekvő
legközelebbi magaslatig szaru alakban nyú-
lik ki, mig hátterével a főerödre támasz-
kodik s földalatti robbantó aknákkal van
ellátva. Ezek által kényszerült visszavo-
nulás esetében az egész mü, mely a franczia
oldalról támadásnak leginkább ki van téve,
légbe röpíthető. A német oldalon az előb-
binek megfelelő, de erősebb mű az u. n.
Fort. Mindkettőn kivül még több kisebb
rendű védmü van emelve, a várhoz közeled-
hetés megnehezítése végett.

Landau őrsége béke idején 2—3000
ember, mely háborúban a néhai német szö-
vetség határozata szerint még 6—7000 em-
berrel lenne szaporítandó, miből látszik,
hogy Landau nem tirtozik azon nagy erős-
ségek közé. melyek egész hadseregeket ké-
pesek felvenni, s fő jelentősége inkább abban
fekszik, hogy a sikon működő seregeknek
támpontjául szolgál. Maga a vár is korántsem
tartozik azok közé, melyeket közönségesen
bevehetetleneknek szoktak nevezni, sőt a
tapasztalásból, az utóbbi háborúk tanúsága
szerint, nagyon is következtethetni az ellen-
kezőre. így pl. 1702-ben a német k, 1703-ban
a francziák, 1704-ben újra a németek, s végre
1713 ban Villars alatt a francziák vették be,
s pedig mindig csupán 60—80 napi meg-
szállás után. E folytonos ostrom és megszál-
lásra vonatkozólag mondja a Rajnai Anti-
quarius (1744): „Mivelhogy ezeu várból a
francziák a birodalmi háborúkban u^y a
választó Pfalzot, mint más helyeket gyujto-
gatásokkal és más csapásokkal keményen
nyomorgatának, azért német részről min-
denha na«;y fáradság és költség fordittatott
rá, e kulcsot és főerősséget, mely igy azóta
valóságos Eris almája leve, az ellenség ke-
zéből kicsavarni, ugy hogy hely nem egy
könnyen volt oly gyakran megszállásoknak
alá vetve, mintez." 1714-ben a rastadti béke
Francziaországnál hagyta s az 1793-diki és
1814-ki sikertelen ostromok után 1815-ig
annak birtokában is maradt. Most mint már
emiitök a kék-fehér (bajor) és fekete-fehér
(porosz) zászlók lobognak sánczain.

A bajor Pfalz második erőssége Germers-
heim, mely már egészen az ujabb idők müve,
s azért nem bír Landaunak hírével és múlt-
jával. Nem annyira védmüveinél, mint fek
vesénél fogva fontos hely, a Rajnára támasz-
kodva s a környező mocsárok által fedve,
uralja a vizi utat s keményen támogathatja
egy nagyobb számú sereg operáczióit. Foereje
tehát nem magában, hanem Landauhoz való
viszonyában áll, mig ez is csak Germersheim
negerősitése által nyert önálló jelentőséget,

melylyel addig azért nem bírt, mert a fran-
czia eröditési rendszernek képezte kiegészítő
részét s a többi német váraktól egészen el
volt szigetelve. E szempontból lön Germers-
heim már a második párisi békekötésnél
szövetségi várnak kijelölve, s bár Bajoror-
szág a francziákon vett hadikárpótiásból
még akkor kapott e czélra 15 millió forintot,
építtetni csak 1835-ben kezdé. Maga az erős-
ség a Rajna balpartján fekszik, a jobb par-
ton összeköttetésben egy erődített hídfővel.
Germersheim, mint erősség, még nem állottá
ki a tüzpróbát, s ha ágyúi aránylag oly kárt
tesznek az ellenség közt, mint környező mo-
csarainak kártékony kigőzölgése örségében, s
ha a franczia katona ugy fog tőle háborúban
félni, mint a bajor béke idején, akkor Ger-
mersheim neve a mitrailleuse-sel és Chasse-
potval együtt fog Clio évkönyveinek lapjain
felmerülni, mint a XIX. szazad uj vivmá-
nyainak egyike. Nemsoká talán megkapja
a vérkeresztelőt is, s ha ez jól üt ki a fran-
czia részére: még valami uj nagyságnak ad
nevet a la Malakoff vagy Magenta, s jöven-
dőben a béke csendes ölében a Palais Royal
tudós szakácsai fogják valamely régi étel uj
nevéül felhasználni.

A landau-gerrnersheimi vonallal szem-
ben nyúlnak el a franczia részen a híres u.
n. weissenburgi vonalak, (Les lignes de la
Lutter,) melyek a határmentén húzódva el

az imént emiitett előnyöket ellensúlyozni
hivatvák. Ezek összefüggő árkok, sánezok
lánczolata, s 1706 ban lőnek Villars franczia
marsall által készítve; eredeti czéljuk volt
Elzászt a landaui császári őrség kirontásai
ellen fedni. A Lauter folyó mentén a Scheer-
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hóhle magaslatáig terjednek, s egy sor részint
zárt, részint nyilt, egymást fedező sánczból
állnak, jobb szárnyukkal a Rajnára s ennek
mocsáros környékére támaszkodva. De fő-
erejük, mint a landau-germersheimi vonal-
nak, ezeknek is abban áll, hogy igen elő-
nyös összeköttetésük által nagy hadtestek
működési alapjául szolgálhatnak. Különben
e vonalok stratégiai jelentősége régi hiréböl
sokat vesztett, s ma már meglehetősen el
vannak hanyagolva; az Elzászba utazó egy
jól megerősített vasúti átmeneten kivül nem
igen lát belőlük egyebet, E vonalok már
kétszer voltak közvetlenül ostrom tárgya és
nagyobb csaták színhelye. 1793. okt. 13.
éjjelén Wurmser osztrák tábornok Mainz-
nak a poroszok és szászok általi bevétele
után elfoglalta e vonalakat, s ez alkalom-
mal a Beauharnais által vezényelt franczia
rajnai hadseregnek tábora ágyúival s pod-
gyászával együtt hatalmába került. De
már deczember 16-án visszaszerezte e vona-
lakat Pichegru, az osztrákokat és poroszokat
Weissenburgnál megvervén s őket a Rajnán
túlra visszavetvén.

E vonalok irányában most is jelentékeny
franczia haderő van öszpontositva, mig a
legújabb tudósítások szerint mind valószí-
nűbb, hogy a poroszok is épen Landaura
támaszkodva akarják hadmüködésüket meg-
kezdeni — s innen dönteni el a kérdési: ha
váljon az első nagyobb csaták német vagy
franczia területen vivassanak. A vidék itt
átalában nagy csapatmozdulatoknak ked-
vező, a mennyiben azt Weissenburgtól a
Rajna mocsáros környékéig siknak lehet
tekinteni, mely csak egyes dombsorok által
van félbeszakítva, melyek csak oly magas-
ságúak, hogy lovassági és tüzérségi terrain-
nek nemcsak használhatók, de igen alkal-
masak is.

A weissenburgi vonalok mögött a fran-
cziáknak aránylag kevés és gyenge erődít-
ményeik vannak, melyek közül egyik sem
emelkedik első rangú vár fontosságára. Weis-
senburg még e vonalok kiegészítő részét
képezi, önálló jelentősége nincs. A néhány
mérföldnyire nagy kiterjedésű erdők (fórét
de Noux) közt fekvő Hagenau annyiban ér-
demel említést, a mennyiben a Szajna bal-
parti fő vasutvonalat, védni van hivatva, s
e czélra néhány tekintélyes sánczczal és
a hajózható Moderen erősített híddal ren-
delkezik ; kissé távolabb nyugatra emelkedik
Bitche (németül Bitsch), mely fekvésénél és
erődítéseinél fogva a bajor Pfalz felöli fran-
czia várak közt legjelentékenyebb.

Bitche vára mocsárok közt a Vogesek
egyik szikláján fekszik, zord erdei vidéken;
alatta vonulnak el a Weissenburg, Zwei-
brücken felöl jövő hegyi utak, s a nem rég
elkészült saargemünd-hagenaui vasút. A
vár sziklán épült, fellegvár jellegével bir, s
mély, a sziklába vágott sánezok és tűzbiztos
kazamatákkal van ellátva; építője Carmon-
taigne a természetes fekvés által nyújtott
elönyöket művészetével sokszorozta. E vár
történetében nevezetes epizódot képez az
l 793-ki év nov. 16 ka; 1600 porosz egyet-
ütésben egy várbeli mérnökkari tiszttel
m e g akarta lepni az örséget. Már a várpa-
ra.ncsnok lakásába vezető menetig hatoltak,
'"időn egy tüzérkapitány a szokatlan zajra
felébredt s nagy erővel becsapta az egyik
ny«ott vasajtót, mely az erődbe vezetett. E
Z {y ra felébredt az őrség s a várfalakról grá-
nát és közáporral boritá el a benyomult
Poroszokat, kik hősi bátorsággal viradtig
küzdve 24 tiszt és 539 közkatona veszteség-
gel vonultak vissza. Bitche nem ismeretlen
név tehát a poroszok előtt; könnyebb elfe-
lejteni a győzelemnek, mint a vereségnek
helyét, annak emléke elrepülhet, midőn en-

nek sebe még soká sajog. Van-e nálunk név,
melyhez győzelmeink, szép napjaink emléke
fűződnék, oly ismeretes, mint azok, melyek
nemzetünk történetében gyászszal vannak
megjelölve? Diadalmaink melyik szinhelyét
emlegette a nemzet annyit, mint a gyász-
emlékű Mohácsot, mint a végzetes világosi
napot? Váljon nem a boszu érzete-e az, mely
itt túlsúlyra vergődik, mely öntudatlan nyi-
latkozik sfelejteti a háladatosságkötelmeit?
A sors nemzeteknek és egyeseknek kijuttatá
jóból és roszból egyaránt. Könnyelmű az, ki
diadalának mámorában ujong; szerencsétlen,
ki a csapások alatt kétségbe esik. Ki a tör-
ténetet tanulta, óvakodni fog mindkettőtől.

T. L.

Feliratok honvéd-zászlókra.
Néhány, igen csinos, jött már világosságra.

A fő megkivántatóság az ilyesmiben, hogy rövid,
jelentékeny s találó legyen, halehet némi epigram-
mai éllel vagy fordulattal is birjon, hogy kellő
benyomást tevén megmaradjon az emlékezetben s
igy a jelmondat minden tulajdonaival birjon. A
legsikerültebb talán, mind azok közt, melyeket
ismerünk, a kolozsvári honvédzászló számára gróf
Andrássy Gyuláné, mint zászló-anya által készí-
tett szalag fölirata: „Bátorság vezesse, diadal
kövosse."

Egy tisztelt hazafi kezéből vettük az itt
következő néhányat is. Hiszszük, hogy a példa
másokat is ösztönözni fog, hasonlók közzétételére.

1.
A ki honfi, a ki vitéz,
Az ellenséggel szembe néz.
— Előro!

2.
Hazádnak rendületlenül!

(Petőfi.)

(Vörösmarty.)
3.

Mindent, ha koll vért,
A szeretett honért.

4.
Vitézségedért, honvéd,
A hon hálája tiéd.

5.
Ki hónáért halni kész: dicsőség élete.

6.
Szálljon minden uj csatából
Ujabb dicsőség reád I

Lobogtassátok a haza dicsőségére!
T. D.

Utazás a hold körfii.

1. Bevezetés. Visszapillantás.
Olvasóink között nem kevesen lesznek,

azt hiszszük, a kik emlékezni fognak még azon
czikk-sorozatra, melyet a „Vasárnapi Újság"
múlt évi folyamában, Verne Gyula „Utazás
a holdba" czimü könyve után közöltünk. E
szeszélyes, de szintoly tanuságos mü olvasói,
minél nagyobb mértékben érdeklődtek a
holdba utazás hősei iránt, annál kevésbbé
voltak kielégítve a befejezés által s némi
zugolódással tehették le kezökből, akár az
eredeti könyvet, akár az azután készült bő ki-
vonatot, hogy „hát aztán?" mi lett azután a
merész utazókból?

E kérdésre Verne ur nem akart adós ma-
radni a felelettel, mert maga is érezte annak
jogosultságát. Feleletét egy második könyv-
ben adta meg, melyet mi, mint az elsővel
tettük, szintén részletes kivonatban szándé-
kozunk közelebb hozni olvasóinkhoz, remélve,

} hogy ez is oly kedvesen fog általok fogad-
J tatni, mint a holdba utazás fogadtatott volt.

Nem lt'sz talán felesleges, az akkori s
mostani elbeszélést, amannak főbb vonásai
imétlésével futólag összekötni, hogy az ol-

vasó jelen közleményünk teljes megértésére
ne legyen kénytelen a lap tavalyi folyamá-
nak itt-ott talán már el is szórt számait
összekeresgélni.

A Déllel folytatott háborúban kiszolgált
katonák- s fökép tüzértisztekböl alakult
ágyu-klubb tagjai Amerikában, Baltimore-
ban , egy a tudomány évkönyveiben addig
hallatlan föladat, mondhatjuk merénylet ki-
vitelére adták magukat, t,i. olyóriásu hord-
erejű ágyút készíteni, mely lövegét a holdba
vesse föl. A vállalat kivitelére szakbizottsá-
got neveztek ki, melynek lelke a klubb el-
nöke s az egész terv kezdeményezője Barbi-
cane ezredes volt, mellette fökép Elphiston
őrnagy s a vashorog-kezü, de zavarhatlan ke-
délyü és bátorságu Maston J. T. működtek.
A kivitel lehetősége iránt az uj-cambridgei
csillagda igazgatósága kérdeztetettmeg,mely
azt, bizonyos feltételek alatt s a megtar-
tandók szigorú megtartása mellett lehető-
nek mondta. Meghatározta ugyanis, mily
súlyúnak kell lenni a lövegnek, mily ere-
jűnek a lövésnek, mily nagynak az első
másodperezben a kezdő sebességnek, min-
denek fölött pedig kijelölte az ágyú fölállítá-
sának helyét, módját s a lövés eldörditésé-
nek idejét, egy másodperczig. Kimondta
ugyanis, hogy az ágyút a föld oly pontján
kell fölállitani, a mely fölött a hold tökéle-
tesen a zenitben (t. i. függélyesen fölötte)
halad át, ily pont pedig a hold és föld kerin-
gési pályáinak egymásiránti hajlási szögleté-
hez képest, csak is az egyenlítőtől 28 fok-
nyira (akár északra, akár délre) található;
továbbá: hogy egy ily ponton az ágyút töké-
letesen függélyesen, a zenit-pont felé irány-
zott torokkal kell fölállitani, s mivel a hold
bizonyos előre pontosan meghatárzott pilla-
natban fog azon pont zenitjén áthaladni, a
lövésnek ez ídő-perczet annyival kell meg-
előznie, a mennyi időre a lövegnek szüksége
lesz, a megadott sebesség mellett, hogy a
földtől a holdra, mintegy 98 ezer lieunyire.
(ötvenezer mérföld), átröpüljön. Mindez,
mondom, a legnagyobb,pontossággal kiszá-
míttatott s év, nap, perez s másodpercz tö-
kéletesen megállapittatott, melyben az óriási
lövésnek el kellend dördülnie.

Ez elméleti elötájékozások s megállapí-
tások után a gyakorlati kivitel előkészületei-
hez kellé fogni. A roppant költségek fede-
zésére nagy mérvű gyűjtések rendeztettek.
A hírlapokban közzé tett eszmét és tervet
nemcsak a minden csodáson és lehetetlenen
örömmel kapó Amerika, hanem Európa min-
den országai is nagy lelkesedéssel fogadták,
s minden reménységet felülmúló adakozások
folytak be az ,,Ágyu-klubb" pénztárába, me-
lyek a leendő költségeket, fölösen is, fedezték.

Azután megállapittatott a lövés helye s
erre, minden lehető tekintetek figyelembe
vételével Florida félsziget egy alkalmas
pontja jelöltetett ki és az óriási öntés annak
közelében vétetett munkába.

Egész Amerika tapsolt az eszmének:
kivitele felöl senki sem kételkedett; csak
egy átalkodott szellem, Nícholl kapitány
tagadta annak lehetőségét, s több pontba
foglalt nevezetes tételű fogadást ajánlott
Barbicane ezredesnek, hogy a vállalat nem
fog sikerülni. Barbicane elfogadta a fogadást,
s a siker harcza csaknem egy személyes
párbaj elkeseredettségével folyt a két ellen-
fél között

A munkálatok a közben nagyban halad-
tak, midőn egy váratlan esemény nagy for-
dulatot adott a vállalatnak s tízszeressé
tette az általa felköltött érdeket. Egy széllel
béllelt agyú franczia, Ardán Mihály jelent-
kezett, hogy „készítsék azt a löveget, szü-
netlenül forgó golyó helyett hegyes kúp
alakura, sö majd beleül ós felmegy a holdba

I ' r
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— mert különben (s igaza is volt) mi gya-
korlati hasznot és a tudományos ismeretek
mily gyarapodását lehet várni attól, ha egy
lelketlen vastömeg a holdba fölér is, de
senki sincs, a ki ott szemlélődjék s észleleteit
a tudomány hasznára fordithassa." — Az
ajánlat óriási sensatiót költött, s ezerek és
ezerek tódultak össze, midőn Ardán Mihály
utazási szándokát, terveit és kinézéseit, egy
nagy népgyülésben nyilvánosan magyarázta.

A borzasztó nagy mű anyagi kivitelének,
a roppant ágyú, és bele való löveg megönté-
sének, a löpamut összehalmozásának stb.
gyári munkálatai leírását nem ismételjük.
Minden sikerült s Nicholl kapitány ponton-
ként veszítette el fogadásait. A fő, a lövés
sikerülte, persze hátra volt még.

A fogadást tett ellenfelek azonban, har-
madikul Ardán Mihálylyal, személyesen is
találkoztak. A franczia arra vállalkozott,
hogy viszályukat egy nagy és amerikainál

— s a löveg, füst-fellegben eltűnt a sze-
mek elöl.

Néhány napig felhő boritá az eget. Az
előre felállított s kellő pontra szegzett nagy-
szerű távcsőn hiába vizsgálódott Maston J.
T. és a tudós csillagászok. Midőn végre ki-
tisztult — mit láttak? Egy kis fekete pontot
a hold közelében. A löveg tehát elhibázta
utvonalát s nem esett a holdra, hanem annak
vonzóerejétől megragadva, ugy látszik, sa-
tellesévé, a holdnak holdjává vált. Maston
J. T. ugy okoskodék s ezt egy tantétel hatá-
rozottságával ki is merte mondani, hogy a
löveg vagy csavarszerüen kerengve a hold
körül ahoz mind közelebb és közelebb jutva,
végre is reáesik, s így eléri czélját; vagy
örökösen körüle kerengve, a nap- és planéta-
rendszert egy uj, bár parányi, égitesttel
szaporította.

Jelen közleményeink folyamában meg
fogjuk látni, hogy Maston ur tudós hozzá-

hezen esik nekik is elmondani: ,,a viszontlátásra" !
mely rájuk nézve oly bizonytalan. Még akkor is
nehéz szívvel búcsúzik az ember, ha valakije pár
hétre, veszélytelen útra távozik. Mennyivel fáj-
dalmasabb az érzés, midőn olyantól búcsúzik, ki,
mint mondani szokták, a halál torkába megy.

A régibb korban legalább meg volt az a vi-
gasztalás, hogy a fiu személyes vitézség által
kitűnhetett, s ha elesett, hirét hozták, hogy halá-
lának nagy ára volt. Ma már ez sincs meg többé.
Nem a vitézség dönti el a csatákat, s ritkán kerül
kardra, szuronyra a dolog. A fővezénylet ügyes-
sége és a lőfegyverek jósága határoz. A kinek
gyilkosabb fegyvere van, az érzi magát előnyben.

És ha volt valaha gyilkos háború, ugy az
lesz a jelenlegi. Két tökéletesített lőfegyver áll
egymással szemközt, s azonfelül mindegyik fél
dicsekszik, hogy talált ki mindent felülmúló gyil-
kos szerszámokat. Az ilyen csatába azután leho-
tetlen vérző szívvel nem bocsátani azokat az
életerős fiatal embereket, kik a béke áldásai között
oly hasznos tagjai lehetnének a társadalomnak.
A mai kornak munkás kezekre van szüksége, s
ezektől foszt meg a háború, mely jelen alakjá-

amerikaibb párbajban egyenlíti ki. S ez:
szegődjenek mindketten utitársakul hozzá, s
hárman üljenek be a lövegbe és együtt lö-
vessék fel a holdba — vagy ki a végetlen
űrbe magukat. Az eszeveszett indítványt a
két eszeveszett ellenfél elfogadta.

Maston J. T. barátunknak is nagy kedve
lett volna részt venni a „kirándulásban" —
de hárman is már épen elegen voltak az
aránylag szűk „coupée"-ban, s igy öt be nem
vehették a „zártkörű" társaságba.

A löveg belseje az útra szükségesekkel
tökéletesen felszereltetett. Az óra eljött.
Százezerekre ment a Floridában, a felállított
ágyú körül összetódult népsokaság száma.
Közelgett a perez. A három vakmerő kalan-
dor beszállt az ágyutorkába beeresztett
lövegbe s annak ajtaja szorosan bezárult
fölöttük. Pontosan a kiszámított másod-
perezben a lőpamutba villanyszikra bocsát-
tatott ; egy eget-földet rázó óriási dörrenés

Franczia katonák indulása a párisi indóházból.

vetése, az általa felállított alternatíva mind
két részében téves volt.

Most azonban vissza kell térnünk uta-
sainkhoz azon pillanatban, midőn az ágyú
torkába leszállva, a löveg nyílása fölöttük
bezáródott s ők a földi világnak búcsút
mondottak. (Folytatása követk.)

Indulás a csatatérre.
Háborúba viszik a katonákat! Ki ne tudná e

szavak jelentőségét? Hány család nyugalmát za-
varja ez meg, s hány érzékeny szivén ejt vérző
sebet. Többé-kevésbbé érdekelve van mindenki a
városban, mert alig volt valaki, ki egyet-kettőt ne
ismert volna az ezredből.

Hát még ha az ezred helybeliekből állott!
Egy ilyennek búcsuzásánál szivszaggatóbb jole-
netet nem is lehet képzelni. Ott van az anya, a
testvér, a kedves és sir mindenki, csak ők nem!
Tettetik magukat, mintha semmibe sem vennék a
dolgot, s vigasztalják a siránkozókat! Pedig ne-

ban elvesztette azt a zománezot is, melylyel az-
előtt bírt.

Egyik képünk egy franczia gyalogezred, a
másik pedig egy porosz huszárezred indulását
ábrázolja. Megható képek! Mindenki siet még
egyszer búcsút venni a távozóktól. Az anya még-
egyszer átöleli gyermekét, a kedves még egy csó-
kot kér, a jó barátok kezet szorítanak. Azután
válni kell, mert hangzik a parancsnok intő szava!

Néha fordulnak elő tréfás jelenetek is. Egy
porosz ezred indulásánál történt, hogy az asszo-
nyok és leányok rimánkodtak, hogy vigyék el
őket az ezred után legalább a közelebbi állomásig,
végre nem állhatták ellent kérelmöknek, avaggo-
nokba ültotték őket. Hanem mikor a vonat elin-
dult, azon vették észre magukat az asszonyok,
hogy helyben maradtak. Volt azután nevetés a
városban.

Adja Isten, hogy aczivilizáczió tegye miolőbb
szükségtelonné az ily jelenőtöket. Szállítsák a
vasúti vonatok a munkások csoportjait, és ne a
katonnkut, s a vasút no a háborúnak, hanem a
munkának legyen jobb keze. —<^-
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A iiazarénusok Bácskában.
(Vege.)

A temetkezésre nézve eltérnek mindon itt
ismert ker. felekezet szokásaitól. A rendes teme-
tőbe viszik ugyan halottaikat, de semmi szertar-
tást el nem fogadnak, papot, tanitót nem hivnak.
Készebbek a temetési dijt ezeknek ingyen meg-
fizetni — mint ezt velem is akarták több ízben teniii
— csak azok el ne menjenek a halotthoz. Ok aztán
röviden végzik el a dolgot. Öt-hat ember kiviszi
a holttestet és elássa. Siratni nem szabad, mert e/.
— mondják ők — zugolódás volna isten ellen, ki
az élőt szeretetből magához hivta. És számtalan-
szor voltam tanuja, hogy logszeretettebb halottjaik
felett egyetlen könyet som ejtettok.

Tehát a halotthoz sem ]^p, sem rektor nem
kell nekik. Mi azonban nem hagytuk oly könnyen
a dolgot. Azokat, kik jelentés és szertartás nélkül
eltemették halottaikat, — bocsássa meg nekünk a
felvilágosodás szolleme! — világi hatóság elé
idéztettük. El is marasztalták okot szép összegben.
De ekkor mit tettek? átvállalták az összeg közös
fizetését, mert — mondák — nemcsak az ogy,
hanem mindnyájan ugy cselekednénk, mert ugy
parancsolja isten törvénye, össze is rakták a pénzt,
de azért — nom fizették, hanem felebbeztek. A
pert az alapitó maga vitte, mert ő azóta, a dol-
gok fordultával, prókátori mesterséget folytat. Mi
lesz aztán az ügy további folyama, arról nem szól-
hatok, mert én a vidéket nazarénusaival együtt
elhagytam, de azt tudom, hogi fizetésre még
eddig nem került a sor, s most már reménylem,
nem is fog korülni.

Vannak a nazarénismusnak meglopőleg szép
oldalai is.

Legelőbb is azt kell megemlítenem, hogy ott,
a honnan én e rajzot veszem, az első igazhivők
serege többnyire gyanús előéletű emberekből állt
össze. És mily hatása volt a hitnek! azóta ezen
emberek példányképei a becsületességnek.

Házi életökben egyszerűek, elégedettek, mun-
kásak, alázatosak. Családi életök csendes és bol-
dog. Gyermekeik nevelésére meglehetős gondot
fordítanak, bár azt tartják nohányan: ne taníttas-
suk, majd megtanítja az ur. Ezzel montették
ki gyermekoiknek iskolai mulasztását előttem
többször.

A nazarénus szeretetből nősül, nem önérdek
vadászatból. A házassági szertartás igen egyszerű.
A közeég elöljárója a hitközség egyházában a
násznép jelenlétébon középre állítja a jegyesekot,
imádkozik azoknak boldogságáért a jelenlevőkkel
együtt egyszerűen, vallásosán. Aztán összetéteti
kezüket, elmondatja néhány szóban a fogadást (de
nem esküt), ismét imádkozik, és őzzel be van
fejezve a szertartás.

És daczára, hogy eskü — a mi fogalmaink
ezerint — nem köti össze a házasokat, azok hűsé-

f esen megtartják a fogadást. Nom tudok esetet,
ogy házas felek közt visszavonás merült volna

fel. Ha volt is ily eset, azt bizonyosan szeretettel-
jesen intézték el az öregebbek.

Többször és több helyen hallottam felhozatni
azt a vádat, hogy a nazarénusok nőközösséget
gyakorolnának, vagy legalább elvben azt holyes-
nok tartanák. E vád teljesen alaptalan; hihetőleg
onnan votte eredetét, mert az összeköttetés és
elválás könnyebben megy nálok, mint más keresz-
tyén felekezeteknél.

Mondtam már, hogy a nazarénusok családi
életo egyszerű, vallásos." Minden este együtt imád-
kozik a családapa gyermekeivel, együtt énekelik
el esti énekeiket, s ugy mennek nyugalomra. Rög-
gel, munka előtt hasonlót, tesznek. S ha a vallá-
sosság abban áll, hogy ki imádkozik legtöbbot,
ugy bizonyosan a nazarénus a legvallásosabb.

Egymást kölcsönösen és igazán szpretik, s
minden ügyeikben, ha szükség, anyagilag is támo- !
gatják. Segélyt, útmutatást, összeműködést soha ]
meg nem tagadnak egymástól. A szegénynok j
közös erővel házat épitnok, földjét megszántják,
terítését feldolgozzák.

Sokszor láttam őket ilyen szép foglalkozás-
ban. Sokszor gyönyörködve néztem, mint épitenek
az özvegynek házat, mint adnak enníök az árvák-
nak, s vigasztalják a megszomorodottat. S ki veszi
nekem rósz néven, ha ilyenkor ,arra gondoltam
hogy: most mégi8 igazán a keresztyén vallás ala-
pítójának itteni munkáját munkálják?

Hogy mégis akad tettető, nem igaz hivő az
igaz hívők közt — az a dolgok rendes folyása.

Magam is ismertem ilyeneket. Legalább a
falu lakosai azt állították, hogy ilyenek. Számítás-
ból lettek nazarénusokká. Ha abból lettek —

megvallom — nem csalatkoztak. A hivek bőven
adakoztak számukra mindont, mi egyszerű embe-
rektől kitelik. Hogy e nagylelkűség és testvéri
szeretet később oda vitto őket, hogy valódi igaz
hívőkké váltak, arra is volt elég példa.

A nazarénus hazudni nem szokott. Egyszerű,
alázatos egész magaviselete, de az igazat bátran
megmondja akárkinek, s meggyőződésétől el nem áll.

Közügybo a nazarénus nem avatkozik. A vi-
lág folyásával mi köveset törődik, csendben akar
munkálkodni.

Ottlétem alatt ment végbe az országgyűlési
képviselőválasztás. Természetes, hogy én Í3 minden
befolyásomat felhasználtam, hogy őket elveimnek
megnyerjem, s szavazatukat pártomnak biztosít-
sam. Beszéltem nekik sokat, jót, szépet, de hiába.
Azt mondták: az világi embereknek való, az
igazhivőnek nincs szüksége képviselőre, az ő kép-
viselőjük a Krisztus, ki őket vezeti, és megtanítja,
mit kell fcenniok. Meg aztán — tevék hozzá —
nincs arról semmi a bibliában, az nem az ur aka-
rata. ,

És nem is jött el egy is a választásra,
így vannak ők egyébiránt a falusi előjáróság

választásával is. Hogy az egyházi hivatalok be-
töltésénél be nem folynak, az az elmondottak után
annyira természetes, miszerént említenem is feles-
leges. Záradékul nem hagyhatok még egyet-mást
emlitetlonül, mi magában véve nem fontos dolog
ugyan, de nagyon jellemzi a nazarénusokat.

A nazarénus soha bort, sem más szeszes italt
nem iszik, tehát egészen józan életű. Korcsmába
s más közhelyekre nem megy, rendesen dolgozik,
ünnep napon pedig „elmélkedik."

Azonban ezt nem vallásos elvből teszi. A
mértékletes borivás a szentirásban meg van en-
gedve — mondják ők — mert erre szent Pál is
intette Timotheust. Az alapitó bizony meg is itta
a bort.

A nazarénus nem dohányzik. Nekem, midőn
pipázni láttak, azt mondták, az ördög füstöl belő-
lem. Az alapitó itt is kivétel volt, ő dohányzóit
annyit, mint más tiz ember.

Ha valamit el akar adni a nazarénus, meg-
mondja egy szóval, mit kíván érte. Abból le nem
enged egy krajezárt sem. A milyen különösnek
tetszik ez a mai kalmár-világban, épen olyan jo-
gosultnak fog feltűnni, ha megmondom, hogy nem
is szokott a portékájáért egy krajczárral sem töb-
bet kérni annak valódi értékénél. Vovésnél egy
szóval megmondja mit szánt az áruért, s ha nem
kapja meg, ott hagyja inkább, de nem alkuszik.

Sajátságos s mondhatni a legdicséretreméltóbb
pontossággal állja meg szavát a nazarénus. A
mesterember munkáját jól készíti és az igért időre
elhozza.

Én megvallom — legörömestebb nazarénussal
csináltattam ruhát. Sokkal kevesebbért elkészí-
tette mint más keresztyén szabó, és bizonyosan pon-
tosan a rendolt időre! Kérdeztem tőle olykor, hon-
nan van az, hogy sokkal olcsóbban dolgozik mint
más? Azt mondta rá: „lássa uram! a szövet ennyi,
a ezérna ennyi, az én munkáin ennyi értékű, hiszen
én nom is érdemelnék többet azért a munkáért!"

Bácskában legjobban szeretik a nazarénus
mesterembert, és méltán!

A nazarénus nem káromkodik soha. Ez a leg-
nagyobb bűn volna, — mondja — melylyel isten
végtelen irgalma próbára tétetnék.

A „nem igaz hivők" természetesen, mint
törzsökÖ6 magyar emberek, ezt meg nem foghatják,
és nem hiszik, hogy a káromkodástól végkép visz-
sza tudná magát tartani az ember. De a nazarénus,
ki szintoly törzsökös magyar, ezt példával bizo-
nyítja be.

Egyszer egy megrakott szekérrel elakadt a
nazarénus a sárban. Biztatta lovait szelíden és
emberségesen, de azpk oda se látszottak ügyelni.
Akkor egész resignatióval kocsija mellé állt, és
várta, mig segítség érkezik. Egy oda vetődő nem
igaz hivő a lovak mollé állván, nagyot káromkodik
és oh csuda! a lovak, molyek eddig tétlenül álltak,
egyszerre tova lóditák a" kocsit.

nismus meglehetősen hasonlít a kezdetbeli keresz-
tyénok vallásához. Fele részben igazi kerosztyén-
ség, más felében merev és rajongó a biblia szavai-
ban, és elfordulás a tudomány mai állásától. Ta-
nulatlan egyszerű embereknek való, de a mag,
melyből gondos ápolás és tisztogatás után egy
külön hitfelokezetterobi'.lyes fája nőheti magát, két-
ségtelenül meg van benne.

Visszahatása az, az elharapódzott vallási kö-
zönyösségnek. Biró Pál.

Alvajáró.
A muH napokban Budán ogy ház előtt esti

10 — 12 óra közt zsúfolt néptömog állott, s szo-
katlan csendességben várakozott. Várták kíván-
csian, hogy az alvajáró asztalos legény mikor
nyitja ki az ablakot, hogy hajmeresztő éji kalan-
dozásához hozzákezdjen. De csak kevesen része-
sülhettek azon ritka látványban, hogy a szeren-
csétlen ifjú kóborlásának tanúi lehessenek, mert
az első pár eset után orvosi felügyelőt alá vétetett.

S nemsokára ismét olvastuk, hogy Kassán
szintén 10—12 óra közt egy utczára nyiló emeleti
ablak föltárult, egy lenge nőalak a tenyérnyi
szélességű párkányzatra lépett, s csaknem az egész
épület köröndjét bejárta. A nagyszámú nézősereg
közt volt egy városi rendőr i->, ki e levegő-sétát
meg akarta akadályozni, s csak a tapasztaltabb
egyének tanácsára hallgatott ol. Az embervilág
rejtélyei, testi és lelki szervezetünk titkai kit ne
érdekelnének? S kétségkivül az álomjárás is egy
azok közül és pedig a legérdekesebbek egyike.

E betegség létezéséről, s csaknem csodás
jelenségeiről kétkednünk nem lehet. Ismerték már
ezt a hajdankorban is, Arisztoteles legalább említi,
hogy az alvajárók ágyukból fölkelnek, járna\- és
besr.élnok, a tárgyakat mint az ébrenlévők, meg-
különböztetik, fára másznak, ellenségeiket üldözik,
8 aztán ismét csöndesen lefeküsznek. De kiválóbb
figyelmet az alvajárókra csak is az ujabb korban
kezdettek fordítani. Az alvajárást többnyire rond-
kivüli agyizgultság idézi elő, s leginkább a férfía-
sodás korában következik be. Rendesen éjjel hold-
töltekor kezdődik, mert a hold az alvajáró egész
szervezetét vonzza, s a bőrideg rendszerre különös
befolyást gyakorol. Néha látszólagosan mellékos
körülmények is mozdíthatják elő az alvajárást;.
Muratori említi, hogy egy pap, ha két havonként
lenem nyiratta haját, bizonyos lohe ett a felől,
hogy alva fog járni.

Az alvajáró rendkívüli könnyedséggel mozog
vagy lebeg, mintha fajsúlya gyérült volna meg,
vagy az ind tó idegek a vonzás folytán rendkivüli
erélyre fokoztatnának föl. — Az álomban való rö-
pülés némi fogalmat adhat nekünk ez állapotról.
Az alvajáró tettleg viszi véghez azt, mit álmodik, mi
„„/i :« .ti i •• i. i . / . . . . .

— Lássa sógor — monda a kálvinista —
él

g
kell velők beszélni, és akkor húznak.

— Inkább maradjon a kocsim a sárban, mig
az Ur segítséget nem küld, minthogy én vétek
által segítsek magamon! — válaszolt neki a naza-
rénus.

A kálvinista azt beszélte, hogy a nazarénus
nem káromkodott ugyan, de egész arcza annyira
fel volt indulva a haragtól, hogy bensőjében bizo-
nyosan nagyobbat vetkezett, mint ő — szavaival.

Nem vitatom — igaz lehet, mert a nazarénus
is — ember.

Látni való az előadottakból, hogy a nazaré-

pedig álom közben csak képzeletünkben emelke-
dünk és lebegünk, azért folyik le az alvajáró
álmodozása oly fáradságosán, mig a rendes alvóké
a tér és idővel való küzdelmet nem érzi. Az alvás
5s alvajárás átmenetét könnyen elképzelhetjük;
i rendes álom egyszerű s gyakran bekövetkező
elonségei az alvajáróban szokatlan mérvet ölte-

nek, s melléjök oly tevékenységek csatlakoznak,
melyok ily módon sem ébren, sem álomban nom
fordulnak elő. Az érzékek majd éberok, majd tel-
jesen eltompultak, a honnan az alvajáró néha ugy
tűnik föl, mint a ki sem lát, sem hall, kit még
a Jogerősebb zaj, sőt még a rázás sem ébreszt
föl, néha pedig mintha mindon érzéke előőrsön
állana, a legkisebb érintés visszahatást eszközöl,
a kültárgyakat — mennyiben azok álomvilága szö-
vevényébe szűrődnek át — finomul felfogja, miköz-
ben néha, mint az álomban, az emlékezet s ítélet
megcsalja az embert. Ugy hogy, mig egyik a lovat
valósággal fölnyergeii, 8 arra ráül, egy másik az
ablak keresztfáján lovagol, ezt álmodván fölnyer-
geit lovának. Vannak, kik a leghajlékonyabb
könnyedséggel — mint a fentemiitett két eset —
járkálnak a házak tetején, mig találkoznak olya-
nok is, kik az jijtónak álmodott ablakból lépnek
ki, mint p. o. Feller Joachina tanár, ki fejét a kö-
vezeten zúzta szét. — Hogy az alvajárók miképen
észlelhetnek, még eddig kipuhatolva nincs, hihető
azonban, hogy érzékoik fölfokozott mérvben mű-
ködnek.

Perty Miksa a berni egyetem természettanára
több nevozetes esetet közöl, melyek közül néhány .
érdekesebbet mi is átveszünk. Gassendi ismert
egy ifjú embert, ki álmában felkölt, felöltözött,
az ajtót kinyitotta, a pinezében bort csapolt, s a
legsötétebb éjszaka is megkülönböztette a tár-
gyakat. Ha felesége megszólította, helyes választ
adott, s a mi ez ifjút a többi alvajáróktól megkü-

lönbözteté, abban állott, hogy mindenre tisztán j
visszaemlékezett. Ha p. o. a pinezében vagy az
utczán ébredt föl, reszkotegséget s erős azivdobo-
gást érzett, mi őt arra ösztöazé , hogy hazamen-
vén, lefeküdjék. Néha azonban megtörtént az is,
hogy nem látott, s ilyenkor alvajárásában lámpát
gyújtott. Egy másik, Riportó nevezetű, fölkötötte
falábát, s az elapadt folyón keresztül gázolt; a
túlparton fölébredt, s csudálkozva cselekedete me-
részségén, éber állapotában nem mert visszamenni.

Egy ifjú pap álmában egyházi beszédet irt,
minden oldalt átolvasott, s kiigazgatta a hibás
helyeket. Ha elébe valamit tartottak, ugy hogy a
papirt ne láthassa, még akkor is tovább irt, mintha
látott volna. Ha a papirt kicserélték, csak akkor
vette észre, ha az az övénél nagyobb vagy kisebb
volt, ha pedig azzal egyenlő volt, az igazitásokat
oda tette, hová eredeti írásán helyheztette volna.
Láthatni ebből, hogy a lap tartalma belérzéke
előtt látható volt, a sorok és szavak tartalmi vi-
szonyával együtt, de e mellett nem vette észre
azt, hogy a papirt elcserélték.

Egy Knoll nevű alvajárónál azt is észrevet-
ték, hogy kóborlása alkalmával tapogatózott, hogy
a cserepek erősen állanak-o, s ha valamelyik meg-
ingott, azt óvatosan kikerülte. Ez alvajáró egy
már hetekkel azelőtt a falbaszúrt tűt előkeresett,
a tűfokán keresztül húzta a ezérnát, s megigaz-
gatta elszakadt nadrágát. Alvajárása legrohamo-
eabb volt aliold utolsó negyedekor.

Nevezetes alvajáró volt Regretti Vicenzából.
Álmában beszélgetett jelen nem lévő egyénekkel,
különféle tiszteket elvégzett ura házában. Alva-
járása alatt csak a tapiutás érzéke volt ébren,
gyakran azonban ez is eltompult. Rogretti 11 éves
korában kezdett holdkóros lenni. — Mikor álmá-
ban felkölt, először mindig egyet burnótozott. Ha
alvajárása alatt őrlött kávét tartottak elébe, burnót
helyett szippantott belőle. MÍDt alvajáró még a
korcsmába is elment, s ott bort ivott.

Soaíre tudor egy gyógyszorészsegédről tesz
említést, ki alvajárása alatt, tüzet rakott, vegyi-
téket kevert, s a vevényt elkészítette. Egyszer
leült, hogy könyvébon olvasgasson, s a harag kife-
jezése meglátszott arczán, mert a betett jelzőt kivet-
ték onnan, hol ő az olvasást félbehagyta volt.
Megnevezte a 233-ik lapot, itt kinyitotta a köny-
vet, s lapozott a 262-ik oldalig, ekkor igy szólt:
,,itt hagytam el", folytatá tovább, miközben min-
den szót tisztán ejtett ki. Ha alvajárása közben
hideg vagy léghuzam érintetto, eszméi összezava-
rodtak, ájultán rogyott le. Alvajárása egy negyed-
órai alvás után következett be, mit mindig görcsös
rángatózás előzött meg. — Holdkóros álmában
sokat olvasott, s ha a könyvjelzőt nem találta,
haragosan monda: „Ugyan kinoktelik abban gyö-
nyörűsége, hogy a jelzőt a könyvekből kiszode-
gesse?" — Nénja betegsége Í8 fbglalkoztatá, s több
izben emlegette: „No, majd csak meggyógyul."
A gyógyszerészné is beszélgetett vele nénjéről, s
ugy szinlelte, mintha ő a segéd nővére lenne, a
holdkóros nem vette észre a csalattatást; más
izben a gyógyszerészné ÍIZ ajtóhoz kerülvén, ugy
jött be, mint valami szolgáló, hogy valamit vegyen.
A segéd ekkor sem ismerte föl az asszonyt, de
midőn kevesebbet fizetett, o tévedés már nem
kerülte ki figyelmét. Ha helytelen vevényt írtak,
figyelmes vizsgálat után fölismerte a hibát, s azt
még akkor sem készité el, ha alatta valami neve-
zetes orvos neve volt irva. Ha ura ráparancsolt,
hogy csak csinálja, elolvasta a vevényt, a a vona-
kodás indokait részletesen sorolta elő. Ha más
eszmesorozat tolult képzelete elébe, ura hangját
sem halottá. Almában szagérzéke is eltompult, az
erős illatú anyagokat nem tudta megkülönböztetni.
— Mindezen jelenetek alatt orvosa mindig közel
volt hozzá, a nélkül hogy azt észrevette volna, s
ha oz néhány, szikmájába vágó kérdés után azt
tudakolta tőle, hogy tudja-e, miszerint most min-
dont alvajárásában cselekszik? E kérdés összezi-
lálta gondolatfonalát, elaludt minden válasz nél-
kül, 8 midőn látszólag fölébredt, ismét alvajáró
állapotában találtatott. Ha ágyba akarták vinni,
ez csak ugy sikerülhetett, ha orősen reáfujtak,
ekkor csendesen elaludt, s folytonos f'uvás közben
vihették ágyába.

Macnish orvos szerint a tengerparti lakók
közt találkoztak oly holdkórosok is, kik a ten-
gerbe mentek, abban úszkáltak, a nélkül, hogy
folébredtek volna. Egy norvégiai halász minden
éJjel fölébredt, alvajárva csónakba vetette magát,
s evezgetott a tengeren. E veszélyes szokását idővel
ugy hagyhatta el, hogy ágya elébe vizzel telt
teknot tettek, mibe belelépvén, fölébredt, s ismét
nyugodtan lefeküdt.
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Sorolhatnánk még több meglepő esetet elő,
de csak a legnevozotesebbekre akartunk szorítkozni.
Fájdalom, hogy e tekintetben még az orvos-tudo-
mány gyökeres orvoslást nyújtani nem tud. Leg-
többet segit e szerencsétlenek állapotán az elővi-
gyázati rendszabály, a a hajlam erőre vergődésé-
nek megakadályozása. K. T. K.

E g y v e l e g .
** (Az ujabb kor legnagyobb csatái.) A mos-

tani háborúban nagyobb számú ember vesz részt,
mint e század bármely hadjáratában. Most 800,000
ember áll egymással szemben.

Marengonál 1800 ban egyrészről volt 28,000
franezía, másrészről 30,000 osztrák. Összosen
58,000 ember. Elesett és megsebesült: 13,000
ember.

Austerlicznél 90,000 franczia, 80,000 osztrák-
orosz. Összosen 170,000 ember. Elesett és megse-
besült: 23,000 ember.

Jenánál 100,000 franczia, 100,000 porosz,
összesen 200,000 etnbor. Elesett és megsobosült:
34,000 ember.

Wagramnál 150,000 franczia, 130,000 oszt-
rák. Összesen 280,000 ember. Elesett és mo^sebe-
sült: 24,000.

Borodinonál 125,000 franczia, 125 000
orosz. Összesen 250,000 ember. Elesett és megse-
besült: 80,000.

Lipcsénél 150,000 franczia, 280,000 német.
Összesen 430,000 ember. Elesett és megsebesült:
50,000.

Waterloonál 68,000 franczia, 67,000 angol,
összesen 136,000 ember. Elesett és megsebesült:
14,000.

Solfer inon ál \?>h ,000 franczia és olasz, 136,000
osztrák, összosen 271,000 ember. Elosett és meg-
sebesült: 27,000.

Königgratznél 200,000 porosz, 200,000 oszt-
rák és szász, összesen: 400,000 ember. Elesett
és megsebesült: 28,000.

** (Hugó Viktor levele a guernsey nökhez.)
A fegyverzaj közt fölszólalt Hugó Viktor is, s a
következő felhivást intézte Guernsey hölgyeihez :
„Hölgyeim! Tetszett néhány embernek az emberi
nem egy részét halálra itélni, s elkeserült háború
előtt állunk. E háború nem a szabadság, nem a
kötelesség, hanem a szeszély háborúja. Két nem-
zet fojja kölcsönösen ölni egymást, két fejedelem
gyönyörűségére. Mialatt a gondolkozók a polgári-
sultságot tökélyesbitik: az alatt a királyok a há-
borút tökélyesbitik. Romek műveket emlegetnek.
Egy puska 12, egy ágyú 1000 embert fog megölni
egyszorre. E háború borzasztó lesz. Többé nem a
nagy Alpok szabad és tiszta vize, hanem embervér
fog patakok gyanánt a Rajnába ömleni. Anyák,
nővérek, leányok és hitvesek fognak sirni. Mind-
nyájan gyászt öltenek, egyik a saját szerencsétlen-
ségéért, a másik a máséért. Mily vérfürdő lesz ez,
hölgyeim! E szerencsétlen harezosoknak mily
egymást roncsolása! — Eagodjék meg, hogy meg-
kérjem önöket valamire. Miután ez elvakultak
feledik, hogy ők testvérek, legyenek önök az ő
nővéreik, menjenek segélyükre, csináljanak tépést.
Házainkban minden régi rongy, mely nekünk már
nom kell, ogy sebesült életét mentheti meg. Ha
vidékünk minden hölgyo e testvéri munkára szen-
toli magát: ez szép lesz, nagy példa és nagy
jótétemény. A férfiak csinálják a bajt, önök, a nők,
vigyék a gyógyszert, s miután e földön rósz an-
gyalok vannak, legyenok önök a jók. Ha Önök
akarják, s akarni fogják, ugy rövid időn sok té-
pésünk lesz. Két egyenlő részre osztjuk azt, 8
felét elküldjük Francziaországba, másik felét Po-
roszországba. Lábaikhoz teszem nagyrabecsülésem.
Hauteville House, július 22."

** (Jégzsákok.) A jégzsákok igon keresett
czikkek most. Az 1867-iki párisi világkiállításon
voltak ily pergamentbői készült zsákok a jég
eltartására és szállítására; s o találmány ezüstér-
met is nyert. Miután a jég a sebesültek ápolására,
s nagy számú katonai koródákban igen szükséges
czikk jelenleg, a berlini német segélyegylet a bé-
csihez folyamodott, hogy segítse a szükséges jég-
zsákok beszerzésében.

— (Rtflecteur.) Ez egy új találmány neve.
Igen nevezetes találmány: E'uszlatja a homályt.
Tengeri ütközeteknél ugyanis nagyon veszedel-
m e s t köd; nemcsak hogy a vezérok a hadállás
fölött nem képesek tájékozódni, de azért is, mert
a küzdő hajók véletlenül egymásba ütközhetnek,
s elvesznek küzd-lem nélkül. A reflecteur sogit e
bajon. Roppant erejű villamfény ez, melyet tetszés
szerint irányozhatnak, 8 mely nok erejével a legsű-

rűbb ködön át is meglátják az ellenséges hajót, a
nélkül hogy ez a kutatót észrovehetné. — Az olasz
háborúban Tegethof füstöt látott sürü ködön
keresztül az anconai kikötő irányában. Ha refle-
cteurje van, megtudta volna, hogy az egész olasz
hajóhad ott van, s a meglepetteket valószínűleg
izre-porrá szedi.

— (A feltalálók) golyómentes ruhakészüléken
törik fejőket. A sodrony-ing czélszerütlennek
bizonyult bo, mert a golyó széttépi s még uj ve-
szélyt okoz a sebbe vitt vasdarabok által. A talp-
bőr ellenáll a golyónak, do akadályozza a mozgást.
Most bizonyos pamutszövetet ajánl Prüman, me-
lyet kéksavas kálival és vasoldattnl kell toSeresz-
toni. A próbánál oly revolver-golyó, mely 3/i n u ~
velyknyi deszkát keresztül ütött, ama pamuton
nem tudott áthatolni.

— (Készülődések statisztikája.) l&59-ben ápr.
26-án izenték meg a háborút, saz első jelentékeny
összecsapás május 20-án (25 nap múlva) történt
Montebellonál. Az 1866-diki háborút június 13-án
izenték meg, s a porosz hadsereg június 26-án
(13 nap múlva) lépte át az osztrák határt. A mos-
tani küzdelemben a hadizenet jul. 19-én, s az első
jelentékenyebb csata Saarbrückennél aug. 2-án
(15 nap múlva) történt.

— (Tréfa.) A „Paris-Journal" következőkkel
mulattatja a közönséget. Először is azt mondja,
hogy Napóleon aug. 15 ikét a Napóleon-napot
Berlinben akarja megülni, — s a császár azért
nom érkezett inog előbb a hadsoreghez, mert attól
tartott, hogy igen korán, t. i. még 15-ike előtt
Berlinbe érkeznék, a mi ártana az ünnepélynek.
Aug. 15-én Mária mennybemenetelének uj dogmá-
ját is kihirdetik; ugyanakkor Francziaország ka-
tonai csalhatatlanságát is megülik stb.

A francziák azért viselnek háborút, irja a
„Figaro", hogy Bismarckot elfogják, s ha egykor
kezükben van, arra kényszerítik, hogy franczia
államszolgálatba álljon. Akkor — kiált fel a
czikkiró — lesz legalább egy államférfiu a kabi-
netben.

— (Huszármondás.) „Csúnya háború volt biz
az uram — beszéli egy franczia lovas — az a
krimi háború. Egykor elfogyott a húsunk, a ló-
husra szorultunk. Uram: három lovat ettem ki
magam alól."

— (Minden franczia ezred) 330,000 töltény-
nyel van ellátva. Van pedig talpon legalább is
100 ezred, s azok rendelkezése alatt e szerint ösz-
szesen 33 millió töltény. — Mily szerencse, hogy
az ember tökéletlen! Ha az összes ellőtt franczia
golyók közül csak mindon századik találna, egy
nap alatt 330,000 ember esnék áldozatul.

*• (Hogyjutottak a poroszok a golyószóró tit-
kának birtokába ?) A golyószóró — mitrailleuse

felől sokat beszélnek és irnak a francziák. Már
mondák és mesék is támadtak ez öldöklő fegyver-
ről. Egy a sok közül igy hangzik: Mintogy nyolez
hónap előtt kísérletet tettek e géppel Satory köze-
iébon. A gyakorlat alatt egy tüzér megsebesült.
Hirtelen ágyat rögtönöztek a tova szállították.
Midőn a tér közelében eső erdőségbe értek, egy
urasági kocsit találtak, s azt a sebesült katona
tovább szállítására akarták fölhasználni. A német
kocsis nem érté meg szándékukat. E közben tisz-
tek is érkeztek, kiknok a kocsis tudtára adá, hogy
urát várja s ekkép a sebesült elvitelére nem vállal-
kozhatik. A francziák kényszeríteni kezdek. Erre
előlépett a párisi porosz követ: Goltz, ki a sűrű-
ségből akarta megfigyelni a golyószóróval tett
kÍ3érletot. Bármily furcsának tűnjék is föl e mese,
Páriában sokan hisznek valóságában.

** (Jégbarlang.) Múlt hóban három fiatal
ember a gyönyörű straczenai völgyben s dobsinai
határon fekvő, régi idők óta ismert, úgynevezett
jéglyuk (ducsa) megvizsgálására elszánta magát,
és elhatározásukat a legfényesebb sikftr koronázta,
a mennyiben több ölnyi meredek lejtőség után
tágas üregeket, sik térségeket sikerült fölfedez-
niük, hol a jég sok ezer mázsa számra fel van hal-
mozva, s hol augusztusban is lehetne korcsolyázni.
A barlang egyik átkutatója nevére Ruffinyi-bar-
langnak keresztoltetett; az ismert aziliczeit, a
„Göm. L." szerint, tetemesen felülmúlja, s nem-
csak Dobsina egyik nevezetességét képezondi, de
országos érdekkel ia bir. A városi képviselőtestü-
let a bejárási nehézség elhárítására és a barlang
rendszeres felvételére a szükséges költségeket
megszavazta, s a folvigyázatot egy bizottmány
által gyakorolja. — Curiosum: Az50-es években,
midőn ő Felsége ott járt, e jégbarlang szomszéd-
ságában a \il!ás-reggelirea pohorellai jégveremből
szállították a jeget!
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Csatatérkép a frnnczia-porosz habomról.

Melléklet a Vasárnapi Újság 32-ik számához 1870. aus;. 7.

Irodalom és művészet.
** (A Batthyány-emlékre leérkezett pályamun-

kák) bírálása körül a képzőművészeti társulat által
kiküldött bizottság működését befejezte. Az első
dijat a „Schikedanz" név alatt beadott pályamun-
kának, a második dijat az „Isten áldd meg a ma-
gyart" jelige vei ellátott pályaműnek Ítélték kiadan-
dónak; de változtatás nélkül egyiket sem vélik
gyakorlatilag kivihetőnek; az elsőt különösön
költségessége miatt.

** (A ,,Századok"-161,) a történelmi társulat
folyóiratából megjelent, és szerkesztőségünkhöz
beküldetett a júliusi füzet. Czikkei a következők:
„Szihalmi pogánykoriaknak vélt leletek" s „Utó-
szó a szihalmi leletekhez" mind a kettő Ipolyi
A,-tól; „A szihalmi leletek ismertetése," Foltinyi
Jánostól; „Zrínyi Miklós utolsó neje" Zsilinszky
Mihálytól; Haan L. „Békésvármegye hajdanának
ismertetése", Pesty Frigyestől; a tárczában több
régi okmány bemutatása; s a hirek közt az az ér-
tosités, hogy Horváth Mihály nagyobb terjedelmű
„Magyarország történnetének" második kiadása
elfogyott, s Heckonastnál nem sokára tetemesen
megbővitett harmadik kiadása fog megjelenni.

Közintézetek, egyletek.
** (A dalárünnepélyt) nem halasztják el a há

t>oru miatt, mint előbb hire járt, sőt már az aug.
18—22 napjain Pesten tartandó dalünnep sorrendje
is meg van állapítva. Aug. 18-án a dalárszövetség
képviselői az érkező dalárokat fogadják s elszállá-
solják, esti 7 órakor egyetemes gyülekezet lesz a
redoutban, ismerkedés stb.; aug. 19-én d. e. 8-kor
főpróba a redoutban, Erkel vezetése alatt; d. e. 4
órakor a daláregyesületi zászló fölszontelése; este
8-kor dalárverseny a redoutban, Erkel Sándor
pályanyertes négyesével. Aug. 20-án d. u. 2 óra-
kor diszkivonulás a redoutból a városligeti dal-
csarnokba, (melyben 8000 ülés lösz, 17,000 ember
fér bele, s ha megtelik: 15,680 frtot jövedelmez, s
majdnem annyiba is kerül;) 4órakor a városligeti
népünnep kezdete; félötkor összelőadások a dal-
csarnokban, Erkel vezetése alatt. Aug. 21-én déli
í21/2 órakor díszhangverseny a redoutban, este
7ya órakor ünnepi lakoma a lövöldében. Aug.
22-én d. e. 8-kor közgyűlés, versenydijak kiosz-
tása; d. u. 6 órakor találkozás a Margit-szigeten,
hol 9% órakor a vállalkozó dalárdák dalestélyt
tartanak, 10'/2 órakor pedig tánczvigalom a szi-
geten. Másnap szétoszlás. — Az egyleti zászló
Oberbauer Alajos műve. Vörös, fehér és zöld se-
lyem damasztból készül; közepe fehér, s a két
szín csak szegélyezi. Egy oldalon az ország koro-
nája, másikon arany lant, e fölirattal: ,,Országos
magyar daláregyesület Budapest, 1870." — A
dalárünnepre utazók számára vasutak és gőzha-
józási társulatok felére (a csász. kir. gőzhajózás,
társulat pedig negyedére) szálliták le a vitelbért,
•s az ily jegyek aug. 17-től 24-kéig érvényesok.

** (Htynald kalocsai érsek) legutóbb pesti
tartózkodása idején a múzeum igazgatóságának
10,000 frtnyi értékű földtehermentési kötvényt
adott át, oly czélból, hogy alapítványul szolgáljon
•a múzeum füvészeti gyűjteményének szaporítására.

Egyház és iskola.
** (As egyetemes tanitógyülés.) A népnevelők

pesti egylete legutóbbi közgyűlésében Zichy Antal
-elnök jelenté, hogy a tanitógyülés rendezésére
mintegy 3600 frtnyi adománynyal bir az egylet;
továbbá, hogy a főváros lelkes polgársága vendég-
szeretete- és áldozatkészségéből, mintegy 600 ven-
dégnek ingyen elszállásolása biztosítva van már
a mai napig. — A vidékről eddigolé ezer részvevő
"van bejelentve.

** (A pesti egyetemhez)két kinevezés történt:
Vámbéry Ármin rendkívüli tanár a keleti nyelvek
rendes tanára lett; Hunfalvy János műegyetemi
tanár pedig az egyetemes és összehasonlító föld-
rajz rendes tanára, mely tudomány számára most
rendszeresítenek külön tanszéket.
l v.k .síi hivatalos lap) közli az Erdélyben köze-
«• • ?i 1 1 í t a n d ó tanintézetek sorozatát. Zilahon
mamtoképezde lesz, mely még ez évben meg fog
nyílni. Ugyanott alreáltanoda is lesz. Kolozsvárit
•íanitonőképezde, Székely-Kereseturon tanítóké-
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pezdo, Udvarhelyen főreáliskola, Csik-Szeredán
földmives felső-népiskola, Gyergyó-Szt.-Miklóson
iparos polgári iskola, Sepsi-Szt.-Györgyön föld-
mives felső népiskola, Kezdi-Vásárhelyen alreális-
kola nyittatik. E tanintézetek felállítása által, főkép
a székelyföldi tanügy kétségkívül nevezetes len-
dületet veend.

** (Temesvárott) a város közönségével kötött
szerződés szorint állami reáltanoda állittatik fel,
melynek igazgatójává a közoktatási miniszter Fü-
lepp Ferencz székesfehérvári reáltanodái igazgató-
tanárt nevezte ki.

** (Jellemzi) párbeszéd) folyt Rómában a
csalhatatlansági vita alatt a pápa és Magyarország
primása közt. A pápa ugyanis a prímáshoz fordulva,
ezt monda: „Tu PrimasHungáriáé,beneincepisti,
sed male finivisti, diabolus te eribravit et devora-
vit" („Te, Magyarország primása jól kezdted, de
roszul végezted. Téged az ördög megragadott és
megfalt.") Mire a primás válaszolt: „Sanctissime
Páter! Ecceadaum, ergo diabolus nec me eribravit,
nec me devoravit." („Nézd atyám, jelen vagyok.
Ennélfogva engem az ördög se meg nem ragadott,
se meg nem falt.")

** (Lugosi püspöknek,) mint a „M. Áll."
értesül, Oltyán János, a volt lugosi püspöknek
titkára, még alig 30 éves férfi neveztetnék ki.
Nevezett lap tudományosan művelt, higgadt, de-
rék férfiúnak s határozottan jó hazafinak mondja
Oltyánt.

** (A népiskolai tankönyvöket) tervező bizott-
ság múlt hó végén tartott üléseiben több művet
fogadott el, köztük egy magyar nyelvtant Nagy
Lászlótól, alkotmánytant Jánossy Ferencztől
rajztanitási vezérkönyvet Maszák Hugótól.

** (A vallás-és közokt. minisztérium) az üllői
utón levő 13. és 14. számú nagyobb telket legkö-
zelebb 113,000 frtért a pesti egyetem számára
megvásárolta. Jelenleg három épület áll e telke-
ken, mely természetesen leromboltatik, s az egye-
tem egy része számára helyiségek építtetnek. Eb-
ből látható, hogy az uj egyetemi épület sem fogja
az egyetem összes alkat-elemeit magába fölvehetni

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (A magyar-svájezi és magyar-belga gép-

gyárak,) melyek a közelebbi napokban sokszor
omlegotett képviselőházi botrányra is alkalmat
adtak, most már végleg átmentek a magyar kor-
mány birtokába; a kormány vasúti készülékek
gyártására és javítására fogja használni; továbbá
a svájezi társulattól megvette a Werndl fegyver-
gyárossal kötött szerződést is. A megvétel előtt
hivatalosan megbecsültetett mindkét gyár, s a
magyar-belga értéke 766,842 frtban a magyar-
svájezié 507,402 frtban állapíttatott mog, de a
kormány az elsőért csak 625,000 frtot, a másodi-
kért pedig 425,000 frtot ajánlott; összesen tehát
1.050,000 forintot, s ebben a társulatok is meg-
egyezvén, az alku megköttetett. Mindkét gyárnak
fekvése igon kedvező az északi államvaspálya
indóháza közelében.

** (A „Haza") czimű életbiztositó bank, mely-
nél fönállása óta (1867. szopt. 1.) 30.874,662 fo-
rintnyi bevallás történt, július hóban 524,606 frt-
nyi tőkére szóló 556 db bevallást állított ki.

•• (A debreczenikertész-egylet)okt. 8—10-ik
napjain gyümölcs-, bor-, kerti vetemény és ker-
tészeti műszerekből kiállítást rendez. A kitün-
tetést nyert tárgyak közt 10 rendbeli jutalomdij
és dicsérő oklevelek fognak kiosztatni.

Balesetek, elemi csapások.
— (Nagy tűzvész) ütött ki aug. 3-án este fél

8 órakor a Pest és Uj-Pest közti utón levő Gre-
gersen-féle favágó-gyárban. Először az asztalos-
műhely gyuladt ki, honnan a tűz gyorsan terjedt
tova, bekap ya a faraktárakba. A pesti tűzoltók
Széchenyi Ödön gr. vezénylete alatt gyorsan a
tűzvész szinhelyén termettek, és fáradozásaiknak
sikerült a gyári épületet szintúgy, mint néhány ezer
értékű fát megmenteni. — A kárt igy is 120,000
frtra bocsülik. Biztosítva volt 80,000 ftig.

**» (Villámcsapás,) Szövérd környékén Ma-
rosszékben egy székely ember fiával a vihar elől
egy ezénaboglya mellé vette magát. Alig hogy

ott letelepedtek, a villám beütött a boglyába, s
az öreget agyonütötte. A fiatalnak semmi baja
sem lett.

** (Villám és tüz.) Keszthelyen, július 29. a
nagy vihar alkalmával a villám gr. Festetics Ta-
sziló nagy istállójába csapott s az egészet porrá
égette. Ugyanekkor Badacsonyon egy bárány
akolba is becsapott a villám és hat embert sújtott
agyon.

Ilii újság?
— (Pákh Albert síremléke) a Schmidt és

Schulz építész urak szívességéből nyert tervek
szerint Gerenday Antal márványmű-termében már
elkészült s e napokban a kerepesi temetőben a
boldogultnak hamvait magában rejtő sir fölébe
fel is állíttatott. Csupán a fölirat hiányzik még a
síremlékbe helyezett fekete márványlapról. Né-
hány nap múlva a folirat is be lesz metszve he-
lyére, s akkor mind a sírkőnek, mind az Izsó által
művészileg készített és a nemzeti múzeumban
már előbb elhelyezett fehér márvány mellszobor-
nak rajzát közölni fogjuk, s ugyanazon alkalom-
mal a bejött adományokról és a két műemlékre
fordított költségekről teljes végszámadást terjesz-
tünk a „Vasárnapi Újság" olvasói elébe , kiknek
kegyelete tisztelte meg azokkal a feledhotlen író
és szerkesztő emlékezetét.

= {A képviselőház) aug. 3-ki ülésében egy kir.
kéziratot olvastak fel, mely az 1869/70 évi ország-
gyűlés első ülésszakát berekesztettnek nyilvánitá
és egyszersmind a második ülésszakot másnapra,
4-éro összehívja. — A képviselőház uj ülésszaka
aug. 4-kén megnyílván, először is az alelnökök és
jegyzők uj választását hajtották végre. Szótöbb-
séggel meg választattak: alelnökökké Bittó István
és Perczel Béla, jegyzőkké: Anker Hugó, Buja-
novics Sándor, Ivacskovics Gy., Jámbor Pál,
Majláth István, Széli Kálmán. Megválasztották
továbbá a delegáczió tagjait is. — Aug. 5-kén a
képviselőház elnapolta magát, akkép mondván ki
a határozatot, hogy üléseit bizonytalan időre föl-
függeszti.

— (4z első csata.) Egy hivatalos franczia
bulletin jelenti Metzből, aug. 2-áról, hogy a fran~
czia csapatok d. e. 11 órakor megkezdték a táma-
dást, átlépték a határokat, s daczára az ellenséges
hadállás erősségének, néhány zászlóalj franczia
elég volt arra, hogy a Saarbrücken felett domináló
magaslatot elvegye ; a franczia tüzérség gyorsan
elűzé az ellenséget a városból s az egész csata
egv óra alatt be volt fejezve. A francziák táma-
dása oly heves volt, hogy csak csekély veszteséget
szenvedtek. E hadműveletnél a császár és császári
herczeg is jelen volt. — E tudósítást egy porosz
bulletin is megerősíti, csupán azt jegyezvén meg,
hogy az ellenség (a francziák) „roppant lőszer-
pazarlással" vivta ki a győzelmet.

= (A poroszok győzelme aug. 4-kén.) Berlin-
ből érkező táviratok szerint aug. 4-kén a porosz
vivta ki győzelmét a francziák felett Weiszen-
burgnál; 500 foglyot ejtettek és egy ágyút elfog-
laltak. A koronaherczeg állott szemben Mac Mahon
hadtestével.

= (A fővárosunkban levő összes törzskari
csapatok) rendeletet kaptak, hogy azonnal Eper-
jesre induljanak hareztéri gyakorlatokra. 15 sze-
keres csapat is van melléjök adva, mely már elin-
dult rendeltetése helyére. Szakemberek állítják,
hogy minden eshetőségre elkészülve akarnak lenni,
s azért sánezokat épitnek az ottani szorosoknál.

•* (A magyar vasutak építésénél) működő
külföldi mérnökök közül a háború kitörésével
előbb a poroszok, azután a délnémetországiak
utaztak el hazájukba, hogy mint katonák vagy
Landwehrek a harezban részt vegyenek. A többek
közt, behivó rendeletvétele folytán, közoiobb uta-
zott el a würtembergi születésű Rauscher Frigyes,
ki két év óta mint mérnök volt a magyar királyi
vasutépitéazeti igazgatóságnál alkalmazva, s ez
idő alatt ugy szakértelme, mint buzgó működése
által közbecsülést vivott ki. Rauscher ur mint
mérnökkari hadnagy Ulmba a várerőditésével
megbízott osztályhoz rendeltetett.
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•* (Gajzágó Salamon) kineveztotéso a felállí-
tandó államszámvevó'szé]: elnökévé a hivatalos lap
aug. 3-ki számában megjelent.

** (Honvédsegélyezés.) A belügyminisztérium
az utolsó összeget, melylyel a régi honvédek se-
gélyzéséro rendelkezett, kiosztá. Ez 23,963 frt
80 kr. volt, melyet 139 egyén számára engodélye-
zett. Ezentúl a minisztérium nem is veszi figye-
lembe a honvédsegélyzési kérvényeket, miután
ez az ügy most már egészen az országos honvéd-
segélyző bizottság hatásköréhez tartozik.

** (A budai várörségi templom) sekrestyéjé-
nek bontásakor a padolat alatt sírboltokra akad-
tak a múlt századból. Mint Rómer „Archaeologiai
Értesitő" je irja, egyik üregben egy szerzetes
feküdt koporsó nélkül, testén szerzotesi ruhának
8 koponyáján csuklyának maradványai látszottak.
Minthogy a koponya a nyaktól elválasztva feküdt
a talajon, sokan azt vélik, hogy e hulla az össze-
esküvés miatt Budán lefejezett Martinovics Ignácz
apáté lenne.

** (Egy érdekes p'ór.) Olvasóink emlékezni
fognak azon, a mivolt köröket annak idejében
bejárt hírre, hogy néh. Bónis Barnabásné szül.
Pogány Karolina modai birtokából 100 holdat
Tompa Mihály koszorús költőnknek hagyományo-
zott. A végrendelet erre vonatkozó szavai igy
szólnak: „Tompa Mihály koszorús költőnk s ba-
rátom fiának, vagy ha kis fia meghalna: leányának,
vagy ha gyermoko nem maradna, a magyar aka-
démiának," Mint tudjuk, szegény Tompp, miután
elveszte mindenik gyermokét, elhunyt, s e szerint
a kérdéses 100 hold a magyar akadémiát illetné.
Most azonban előáll Tallián Pál, mint „szerződési
örökös" s az egész hagyatékot követeli. Ha meg-
nyeri pőrét, akkor az akadémia elveszti a 100
holdat, a nemzeti színház nyugdíj intézete —
melyről a boldogult örökhagyó szintén gondosko-
dott — 1000 ftnyi hagyományt.

** (Klapka György és Csernátony közt pár-
baj) ment m. végbe szombaton hajnalban. Amannak
segédei voltak: gr. Eszterházy Pál és Máriássy
János honvéd-ezredes; emezéi Simonyi Lajos és
Ivánka Imre. Az okot egész Pest tudja. Cserná-
tony azt irta, hogy a kormány csak azért vette
meg a svájczi és belga gyárakat, hogy párthivein
(köztük Klapkán) segíthessen. Ezért aztán a tá-
bornok sértő szavakat és czimeket mondott
Csernátonynak a képviselőház buflet-jébon. Pisz-
toly-párbaj volt s egyik sem sebesült meg. A város-
kapitányság értesülve ez ügyről, rendbiztosokat
küldött ki, de a kik elkésvén, nem akadályozha-
ták meg e párbajt, mely verteién maradt. — A
párbaj lefolyásáról sokféle hir keringvén, maguk
a segédek előadják a tényállást, következőkép:
„A meghatározott és kijelölt távolság (barriere)
15 lépés volt, öt lépés olőlépéssel(avance) mindkét
fél lőhetett, mikor akart. A felek kiállván, mind-
kettő a barrierig ment, felszólításunkra, hogy ló'j-
jenek, Klapka felszólitá Csernátonyt a lövésre,
mire ez először lőtt. Ezen lövés után Klapka
kérdezé, hogy Csernátony ez elégtétellel meg van-
e elégedve, erre azonban rögtön Csernátony mind-
két segédje kijelen cetté, hogy lövés előtt nem
válaszolhatnak; és Klapkát a lövésre felszóliták.
Klapka Csernátonyra czélozva lőtt. Egyik lövés
sem találván, mindkét fél segédjei közbeléptek
egyszerre, és az elégtételt teljesen kielégítőnek
nyilvániták, molybe a telek is belenyugodtak".

** (A szegedi bűnügyek) érdemleges tárgya-
lását Pestmegye delegált bírósága aug. 1-én kez-
dette meg. Legelőször azok ügyét veszi elő a
törvényszék, a kik a szabadság harcz után me-
nekülő honvédtiszteken rablógyilkosságot követ-
tek el.

•• (Elitéit posta-rablók.) Közelebb ítélt Bi-
harmegye bünfenyitő-törvényszéke a Bihar és
Püspöki közt elkövetett posta-rablási ügyben. A
főbünösök 20, 18 és 15 évet kaptak; a kisebb
bűnösök 6 és 1 évro ítéltettek.

** (Fegyenczek létszáma az államifegy házak-
ban.) Munkácson 417, Váczott 502, Lipótvárott

410

713, Illaván 538, Szamosujvárott 411, Mária-
No;trán 267 és Nagy-Enyeden 58, az állami fegy-
házakban tehát összesen: 2866 fogyencz van el-
helyezve.

** (Névváltoztatások.) A belügyminisztérium
legutóbbi jelentése szerint, 1870. január 1-sejétől
június végéig 76-an változtatták'mog törvényesen
nevüket.

— (Ima a poroszokért.) Július 27-én Karls-
badban az ott idéző poroszok és porotzbarátok
nagy ünnepélyt rendeztek az ottani evangélikus
templomban, melyben Vilmos király s a poroszok
győzelmoért könyörögtök. A magyarok közül, bár
sokan vannak a fürdőhelyen, sonki sem jelont meg
az isten-tiszteleten.

** (A poroszok tüntetései.) A berlini hársak
alatt Napóleon császárnak oly arczképet árulják,
mely alá egy kisebb látogatójegy-alaku kép van
függesztve, akasztófát ábrázolva., — Beszélik,
hogy a porosz király egy minisztertanácsban igy
szólt volna Bismarckhoz: „Bármint legyen, ez a
háború tömérdok költségbe fog kerülni." — „Ta-
lán nem többe, — feleié Bismark, csak két Na-
póleonba ! " — Két franczia nőt vett üldözőbe
közelebb a németek túlhajtott patriotisenusa.
Antoinette k. a.-t Berlinben kifütyölték, Ham-
burgban pedig Finette k. a. részesült e sorsban,
ki aztán csak ugy menekült meg az üldözés elől,
hogy az igazgató kijelenté, miszerint a kisasz-
szony kreol származású. A kisasszony pedig tö-
redezett német nyelven élteté a poroszokat. Igy
aztán helyreállott a béke — a színházban és
mulatóhelyeken.

** (Egy párisi bijouterie-kereskedés) felszólí-
tott egy berlini hasonló koreskodést, hogy küldje
meg neki a jelen háborúban szereplő porosz és
délnémet generálisok arczképeinek a másolatait.
Mire ez utóbbi igy válaszolt: ,,11 n'y a plus de
copies, nous-vous enverrons les originaux." (A
másolat elfogyott, elküldjük az eredetiket.)

„,% (A Dunát átúszó bivalyok.) A budai
szeszfinomitó gyár egy kocsisa két bivalylyal
közelebb a Dunára ment vízért. Míg ő megtöltötte
a hordókat, a bivalyok belementek a vízbe. A
hideg fürdő annyira tetszett a bivalyoknak, hogy
mindig belebb mentek a vízbe, mig a Duna köze-
pére értek. Ott többször megfordultak, mintha
vissza akarnának úszni a budai partra, de aztán
mást gondoltak és Pestnek vették utjokat, a hova
szerencsésen meg is érkeztek.

#** (Gyilkosság.) Nagy-Szebenben a pénz-
ügyőrség laktanyájában Kirchschlager nevű
„szemlész" Lovász foszemlészt, épen midőn ez
ebédelt, hátulról agyonlőtte. A főszemlész néhány
perez múlva meghalt, a tettes pedig átadatott a
fenyitő törvényszéknek.

** (A váltóhamisítás miatt befogott Vezerle
Gyula) megszökött. Vezerle engedélyt kapott,
hogy egy rendbiztos kíséretében több ismerősét
meglátogassa. E czélból bérkocsiba ültek, s igy
sok ideig kocsikáztak. Délután két órakor, mikor
a biztos már meglehetősen megbarátkozott Vezer-
lével, ez a „Tigris" szálloda előtt megállt s azt
mondta, hogy itt meg akar látogatni egy képvi-
selőt. A rendbiztos a kocsiban maradt, Vezerle
pedig felment a vendéglőbe és — eltűnt. Sehol
sem találták. Vezerle Gyula jó családból való
fiatal omber, ki valaha katonatiszt volt, s egy
időben a pesti társaskörökben eléggé szerepelt.

** (Sikkasztás.)^ Bajáról irják, hogy az ottani
postamesternek egyik posta kezelője, több ezer
forintra menő sikkasztást követett el. Maga a
mogkárosult postamester 200 ftnyi dijat biztosí-
tott a megszökött sikkasztó kézrekoritőjének.

, % (Párbaj fegyver nélkül.) Nagy-Kanizsán
két szabósegéd összeveszett s nemes indignáczió-
va! elhatározta, hogy nemes elégtételt vesz egy-
máson. Mindkettő azonban ellensége lévén pisz-
tolynak és kardnak és vért sem akarván ontani,
azt határozták hogy ökölpárbajt vivnak. A kani-
zsai vaspálya-udvarhoz közel eső erdőt választák
színhelyül. Az óra megérkezett. Félóráig küzdött

becsületeért a két bősz ellenfél, mig végre az
egyik bezúzott orral megadta magát. Az ellensé-
gek lovagiasíin kibékültek; de a bezúzott orrú se-
gédnek, orráért uj vereséget kellett szenvedni
nejétől.

** (Egy örült fiút) tetten kaptak Budán a
mint egy szénakazal felgyujtását kísérletté meg.
A tüzet elfojtották s a szerencsétlen fiút a kapi-
tányság közbenjárásával az országos tébolydába
szállították.

— (Batthyány Fülöp herczeg holttetemeit) a

múlt vasárnap helyezték gyászravatalra, Bécsben
uri-utezai palotájában. Egy egészen feketével díszí-
tett szobában feküdt, hol gyászravatalát négyszeres
gyertyasor környezé. A pompás márványkoporsó
jobbján a herczeg rendjelei, balra a horczegi ko-
rona s az aranygyapjas-rend volt. A falakat az
elhunyt czimerei díszítek ily felirással: „Herczeg
Batthyány Fülöp, Stratmann gróf,, szül. 1781.
nov. 13., meghalt 1870. jul. 22." A herczeg ünne-
pélyes temetése hétfőn délután ment végbe.

Szerkesztői mondanivaló.
^ — Körös-Ladány. F. S. A költemények a közöl-

hetés mértékét még nem ütik meg; de a jövőre nyújtanak
némi reményt. Csakhogy a tartalmasságra s a kül alak tö-
kélyére még egyaránt sok gondot kell forditania ; a kettő-
nek együtt kell járni s mindkettő sok kivánni valót hagy
még fönn.

— A sempachl csatá-ban a balladái menet, földolgo-
zás és hang mind hiányzik; krónikás vers, nem ballada. A
más kettőben van egy kis humoros fölvillanás, de a kö-
zölhetés színvonalától még igen távol vannak. A tehetséget
nem tagadjuk meg öntől, de még sok tanulmány kell ki-
fejtésére.

— ,,líl- szám alatti előfizetői." Diplomatikai latin
jegyzetei elég érdekesek, de ily kérdések vitatása nem
tartozik lapunk körébe.

— Vidéki leveleink előbb az országgyűlési, — most
a háború közlemények halmaza miatt, hétről hétre mara-
doztak át mostanság. Sajnáljuk, hogy annyi térrel nem
rendelkezhetünk, a mennyit magunk is óhajtanánk. T. leve-
lezőinktől azért ez idő szerint lehetőleg rövidre vont tudó-
sitásokat kérünk.

SAKKUÁTÉK.
558-ik sz. f. — Gold Samutól

(Kővágó-Eörsön.)
Sötét.

a b o d e f g k
Világos

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond.

Az 553-ik számú feladvány megfejtése.
(Minckvitz J.-től Lipcsében.)

Világos.Világos. Sötét.
1. Hf4—e2(a) Ke4-d5:
2. He6-f4 matt

Sötét.
1 Faö—c3
2. He2-c3 matt.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József;
— Haratztiban: Gr. Festetics Benno. — JfazkUéren: Ga-
lambos István és László. — Zámolyon: Parragh József. —
A pesti sakk-kör.

Hónapi- és
hetinap

1
8
9

10
11
12
13

Vasár
Hétfó
Kedd
Szerd.
Csőt.
Pént.
Szóm.

Kathollkna es

H
protestáns

naptar

Július
B 9 Donát, Kaj.
Czirjék, Jusztin
Román, Afra
Lőrincz, vért.
Zsuzsanna sz. ®
Klára szűz
Hippolitus vértf

B 8 Kajetan
Czirjék
Ernőd
Lőrincz
Tiborc, Földi
Klári, Hilaria
Ipoly, Kasián

Hold változásai.

E T I - N A P T Á I
Görög-orosi

naptár

1 Jul. (ó)
86 D 8 Hermol
27 Pantaleon
28 Prochus
29 Kallinie
30 Szilas
81 Eudocimus
lang.Ist.a.b.k.

Izraeliták
naptara

Ab, Ros.
lOBőjtt.m.
11 Lea
12
13
U
15 Örömnap
16 49Sabb.

® Holdtölte 11-én 10 óra 29 p

Ft.
N

hoasia

f.
134
135
136
137
138
139
140
irczi

p-
40
38
35
33
31
28
26

.or

1

ó.
4
4
4
4
4
4
4

a p
tál

P-
45
4fi
47
48
50
5?
54

nyűg.

6.
7
7
7
7
7
7
7

lélelótt.

P-
25
23
22
20
18
1fi
15

H o
hosua

t.
265
279
292
306
319
339
345

P-
19
28
47
15
26
28
12

l d
kél

ó.
4
5
6
7
7
8
8

P-
33
35
28
12
46
16
40

nyűg.

ó.

0
1
2
3
4
5
6

P-
82
19
27
20
27
37
45

TARTALOM.
Ifj. gróf Zichy József (arczkép). — A Rajna. — Fel-

iratok honvéd-zászlókra. — Utazás a hold körül. — In-
dulás a csatatérre (két képpel.) — A nazarénusok Bácskában
(yég«.) — Alvajáró. — Egyveleg. — A német és franczia
csatatérkép. — Tárház: Irodalom és művészet. — Köz-
intézetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Ipar, gaz-
daság, kereskedés. — Közlekedés. — Balesetek1, elemi
csapások. — Mi újság? — Szerkesztői mondanivaló.
Sakkjáték. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.(L.magyar-uteza21.8Z.>
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HIRDETÉSEK
Csak alapos gyógyítás bizto-

sit utobajok ellen.

T i t k o s

betegségeket
s tehetetlenséget,

elgyengült férfieröt,
gyakori magömlések, sőt a végképeni
tehetetlenséget 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 cs. kir. gar-
nison főkórházban kiszolgált osztály-
orvos, minden alkalmatossággal ugy a
titoktartás, mint a gyógyczélokhoz jól
beosztott rendelő-intézetében Pest,
Sebestyén-tér 4-dik szám 1-só emelet,
(a „2 huszárhoz" czimzett kávéház fe-
lett), naponkint reggel 1 órától 10-ig
és délután 1—4 óráig.

Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.

Dijjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik. 675 (12—12)

Egy jó nevelésü 12—14 éves fiu,
Kalocsán Pádits Ferencz fűszer-,
festék- és vegyes-kereskedésében,
tanonczul felvétetik.

Ugyanott egy 12—14 éves árva fiu
ruházattal és egész ellátással, mint ta-
noncz elfogadtatik. 868 (2—2)

gyár kir. jutalom-sorsjegyek
l-ső húzás folyó évi aiig. 15-én

250,000 ft. fönyereményDyel, legkisebb nyeremény 104—200 forint
Törvényszerűié^ bélyegzett részvéoyjegyek ST ttjával,

melyek addig érvényesek, miglen az illetők a 250,000 ft. főnyeremény s igy lefelé 104—300 ft. nyeremények huszadré-
szében nem részesülnek.

10 darab részvényjegy ára 68 ft., 20 darabé 135 ft.
89F"" A részvényjegyek készpénzfizetés vagy postai utánvét mellett rendelhetők meg. — Nyeremény-jegyzék ingyen.

Rothschild és társánál Bécsben,
Postgasse 14-ik szám alatt. 864 (4-5)

A „Corvina" I
könyvkiadó-társulat kiadványai kapha-:

tók a társulat i
országos fobizományosa, !

PETRIK GÉZAÍ
(előbb Osterlamm Károly)

könyvkereskedésében Pesten.

§P^" Az eddig megjelent könyvek
jegyzéke kivánatra megküldetik min-
denkinek ingyen és bérmentve.

848 (8—10)

Koliarits József és fiai

„¥PSILái\Tin©Z"
czimzett legelső

vászonruha gyári raktárban
váczi-utezában Pesten,

kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban

mindennemű kész fehérneműéit férfiak, hölgyek és
gyermekek számára.

Férfi- ingek, rumburgi, hollandi vagy irlandi vászonból 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr.,
4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft.

Báli ingek férfiak számára 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft. Himezettek
6 ft., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft., 14 ft. egész 20 ftig.

Szines férfi-ingek, 1 ft. 50 kr.,2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft.
Férfi-ingek fehér madapolanból 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft.
Férfi-gatyák vászonból, magyar, félmagyar vagy franczia szabásban 1 ft. 75 kr.,

2 ft., 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr.
Férfi-kraglik, kézelők, nyakkőtök, kapezák és mindennemű vászon- és battiszt-

zsebkendök.
Nöi ingek vászonból egyszerűen 2ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft.

hímzettek 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft.,4ft.5O kr.,5ft., jobban himzettek6ft.,7ft.,8ft.,
10 ft., 12 ft., 14 ft., a legújabb franczia divat szerint 4 ft. 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6ft.,
7 ft., 8 ft., 9 ft, 10 ft., 12 ft.

Nöi háló-corsettek 1 ft. 85 kr., 2 ft. 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 2 ft. 75 kr., 3 ft.,
3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft., egész 12 ftig.

Nöi váll-fűzök franczia alakban 1 ft. 50 kr.,2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft.,
4 ft. 50 kr.

Nói alsószoknyák és nadrágkák perkailból, chiffonból, schnürl és piquetbarchet,
éjjeli és negligé-fókötők, kapezák czérnából, pamut, gyapot és mindennemű
vászon- és battiszt-zsebkendök.

Fin ingek vászonból, madapolanból és szinesek is a legjutányosabb árakon, úgyszin-
tén gatyák és kapezák.

Leányka-ingek kivarrva vagy egyszerűen, corsettek, nadrágkák és kapezák.
A legnagyobb választékban béllelt alsó-ingek és nadrágok urak és

hölgyek számára, úgyszintén mindennemű téli szükségletek, Iegnja»b fla-
nell-ingek és shawlok.

Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat, rumburgi,hollandi s irlandi vászonból,da-
rabját 25, 27, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 50, 60 egész 120 ftig.
Creas-vászön 12 ft., 12 ft. 50 kr., 13 ft., 14 ft., 15 ft, 16 ft., 17 ft., 18 «-, 20 ft.

egész 25 forintig. 8 3 9 ( 5 ~ 8 2
T«rulközö-kenddk tnczatját 5 ft 80 kr., 6 ft. 90 kr., 7 ft. 50 kr., 9 ft- 50 kr.,
. 10 ft., 12 ft, egész 20 ftig.

Asztalkendők tuczatját 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft. egész 12 ftig.
Szines canefas ágynemfleknek 9 ft., 10 ft.. 11 ft, 12 ft, 13 ft. egész 16 ftig.
Asztalkendők és készletek damasztból 6, 12, 18 és 23 személy számára.
Föggönyők a legnagyobb választékban 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 8 ft., 9 «•> 10 ft.,

12 ft., 14 ft, 15 ft. párja.
Asztal- és ágy teritök, kávé-abroszok és szerviettek.
nenyasszonyi-hozomány-kiállitások 200 írttól 2000 forintig, kész fehérnemüek-

ben és vászonárukban a legnagyobb választékban kaphatók. Kimerítő árjegy-
zékeket kivánatra bérmentesen megküldjük.
Levélbeli megkeresésekre még az nap, melyen megkapjuk, expediáljuk, és cso-
magolási dijt nem számítunk.

j I A folyó 1870-ik évi október l-ső napján megürülendő Nagy-Kun-Turkeve városi
: | főorvosi állomásra. Évi fizetés 500 ft. és szabad lakás; a város népessége 11,000 lé-
• ledből á l l .— A pályázni kivánó t. orvos urak felhivatnak: hogy a szükséges okmányokkal
I ' felszerelt kérvényeiket, folyó évi szeptember 1-sö napjáig, alulirt főbirói hivatalhoz el-
; juttatni sziveskedjenek. 867 (3—3)
' Munkaképtelen szegények díj nélkül lesznek orvoslandók.
. • Keit Turkeviben, juiius M-én 1870. Turke\e város föhirói hivatala.

Uditö-nedv lovak számára
Kvvizda Ferencz Jánostól KOFiieuímrgban.

Egyetlen szer, mely a cs. kir. magas egészségügyi hatóság által szorgosan megvizs-
gáltatott, s ő Felsége l-ső Ferencz József császár által egy kizárólagos szabadalommal

tüntettetett ki.
Az, a lovat a legnagyobb megerötetcsben is egész a késő korig kitartóvá s

vidámmá teszi, s különösen nagyobb fáradsággal járó munka előtt s után alkalmazva
— erősitöleg hat; különösen sikeresnek bizonyult be csuzosbántalmak, bénaság s
ívhurdagadások ellen; továbbá ficzamodások, megrándulás s rokkantság eseteiben,
melyekről Auersperg R. herczeg ő magassága, Schönburg-Glauchau, Csákó A. és Z.,
Sprinzenstein és Khun grófok, Hartmann alezredes, Mayer W. főlovászmester, Lang-
wirthy M. az angol királyné ő felsége főállatorvosa, dr. Knauert porosz király ő fel-
sége főlóorvosa, Hohenlohe s Ysenburg herczegi udvari istállók igazgatósága, Höffern
lovag, Dierkt igazgató, Buchwald W. a cs. kir. theresianumi akadémia első lovász-
mestere, Steinbach G. 6 cs. kir. fensége estei V. Ferencz ausztriai főherczeg lovász-
mestere, Steinbach Gusztáv, Sapieha herczeg főlovászmestere; továbbá az osztrák
lovasság több osztálya — elismerőleg nyilatkoztak.

Egy üveg ára 1 ft. 40 kr.

LÓpata-kenŐCS, kérges, törékeny s üreges paták győgyi-
tására. 1 szelencze ára 1 ft. 25 kr.

sugárrothadás ellen, lovaknál.
1 üveg ára 70 krajezár. •

tyalabdaCSOk, a kutyák közönséges betegségei, görcs; v i - |
datáncz és csuzos fájdalmak ellen. — Biztos óvszer az ebdflh ellen.

1 skatulya ára 80 kr.

Erőtakarmány lovak és szarvasmarhák számára a
lesoványodott állatok gyors felüditésére s a véralkat felébresztésére, s a hiz-
lalás előmozdítására.

Egy nagy ládácska ára 6 ft, kisebbé 3 ft., egy csomag 30 kr.
o , futó ttszög ellen.

Egy nagy csomag ára 1 ft. 86 kr. — Egy kisebbé 63 kr.

Gyógypor ^ z i szárnyasállatok számára, azok hullása
s a ludak, kacsák, tyúkok, gyöngytyúkok, pávák stb.közönséges betegségei ellen.

Egy csomag ára 50 kr.
A Kwizda-féle állatgyógyászati szerek valódi minőségben kaphatók:

PESTEN Törők József ur gyógyszerésznél, király-uteza 7. szám; Thal-
mayer A. s társa; Halbaner testvérek; Glatz J . ; Kindel Rakodczay A. gyógy-
szerészeknél. Frommer H. BUDÁN az udvarigyógyszertárban; ezenkívül Magyar-
ország majdnem minden városa- és mezővárosában léteznek raktárak,melyek összesen
az olvasottabb lapokban időnként közzététetnek. §45 (2-2)

á * « - í » é i Csalódások kikerülése tekintetéből tisztelettel kéretik, hogy »
%}Vrt». Kwiída Ferencz J.-féle Uditö-nedv (Restitutions-Fluid),

mint a maga nemében egyetlen szer — cs. kir. szabadalommal tüntettetett ki, n>ás

hasonnemü s hasonnevezetü készítményekkel össze ne tévesztessék; továbbá kéretik
azt szives figyelemre méltatni, hogy a kornenburgi marhapor minden függvénye,
az itt látható hasonmásu vörösfesfék nyomású aláírással van ellátva.

;;'P
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1839-ki llolliscliilil sorsjegyek.
A létező sorsjegyek közt ezek a legrégiebbek, s még csak

hat húzásuk van hátra, mig az egész kölcsön fedezve lesz.
Azon szilárd meggyőződésnél fogva, hogy e sorsjegyek vég-határidejökig az árfolyamban két-háromszorosan

emelkedni fognak, mi máris nagyban valósul; továbbá a nagy mérvű főnyeremények: 210,000 és 300,000 frt,
végre az érdekes játék, arra kényszerítenek, hogy e sorsjegyeket részletekre adjam el. És pedig:

Egy egész 1839-ki sorsjegyet 32 havi részletfizetésre, 25 fiijával.
Egy ötöd „ „ „ „ 5 „

S egyúttal ezennel tudatom, hogy én minden részletfizetésre nálam vásárolt egész 1839-ki
sorsjegyet, ha az a sorozat-húzáson, mely a számhuzás előtt mindig 3 hónappal történik, kihú-
zatnék, 1100 frton visszaváltani magamat kötelezem, és igy
minden vevőnek darabonként 300 frt valóságos nyeremény van biztosítva,
s miután a még hátralevő 6 húzáson minden sorsjegynek ki kell Imzatllia, a kis részletekben lefizetett 800 frt
helyett mindenesetre 1100 frtot kap.

Miután ugy intézkedtem, hogy kívánatra minden sorsjegy felmutatható, s a hátra levő részlet lefizetésé-
vel minden órában átvehető, ennélfogva azokból társasjátékot nem is rendeztem, hanem egyes sorsjegyeket adok,
s a vevő nemcsak a nyeremény egy részére játszik, hanem az egészre jogszerű igényt tarthat. Egyszerre több részlet
is lefizethető, s ez esetben évi 6°/o kamat adatik.

| C Utánvét is elfogadtatik. *Vg
Vidéki megbizásokhoz kérem az első részletet az 1 frt. 25 kr. bélyegdijjal együtt mellékelni.
Azon kellemes öntudatban, hogy a mélyen tisztelt közönségnek ez alkalommal valami nagyszerű kamat-

hajtót és érdekeset nyújtok, reménylem, hogy számos megrendelést fogok kapni, melyeket a mig készletem tart,

«—k' ' FISCHER M. L .

Tizenhetedik évfolyam.

819 (12 - 12) váltóháza Pesten, a „Fortunához" hatvani-uteza 16-ik szám.

Kutya-labdacsok,
Anglia leghirnevesb állatorvosai-
nak évok hosszú során tett ta-
pasztalatai alapján, Kwizda Fe-
rencz János által készítve, Kor-
neubur gban; kutya - betegség,
vidatáncz, nehézség, csúz s a ren-
dos kutya-betegségek ellen.
HSJ^ Biztos óvszer a ve-

szettség ellen. "^Mf
Egy skatulya ára 80 kr.

Valódi minőségben kap-
ható Pesten:TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnái, király-uteza
7-dik szám. 8 4 7 (7_12)

Hatodik kiadás

(magyar nyelven harmadik).

A nemi élet

titkai s veszélyei.
Értekezések a nemzés és nemi be-

tegségekről, az utóbbiak tív- és gyógy-
módjaival. 801 (4—12)

Függelékkel a bajakóri ragályzásról
és Dr. R o d e t , lyoni orvos
ragályelleni legbiztosb óv-

szerérői,
a férfi és nói ivarszerek boncitani ábráival.

Ára: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több

utánvétellel 40 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következő

czim alatt:

Dr. Eiber V. P.
Pesten, József-utcza 66-ik számú

saját házában.

Fűszerkereskedés megnyitás.
Van szerencsém ezennel a t. ez. közönségnek tudomására hozni, misze-

rint a Bauhofer és Jármay ezég alatti fűszerkereskedést átvettem, melyet egy-
átalában friss árukkal ellátván, ezentúl is főfeladatomnak tekintendem, a t. ez.
közönség becses bizalmát jó, olcsó és pontos kiszolgáltatás által kiérdemelni.

Ennek következtében ajánlani

jóféle s tisztaizlésü

kávé csak 2 ft. 80 kr.
Portorico-kávé .
Arany-Java-kávé
Laguayra-kávé .

5 f o n t
3 ft. 40 kr.
3
4

80
Plant-CIylon-kávé . 4 ft. 20 kr.

40 „
50 „

N a g y

üveg, tiikörjjsjíépkeret raktár.
Alulivt ajánlja gazdagon berendezett nagy flvegraktárát legújabb kristály-

fiveg készleteket 6, 12, 24 személyre és minden üveg-pipere jószágot.
Teljes tOkor raktárát, mint arany- és fakeretü fali és öltöző toilet-ládás

utazó- és kézi tükreit.
Legújabb éjeli ampolnák és fa. bronz csillárokat a legolcsóbb szabott

árakon.
Gyönyörű aranyhalakat és ahhoz tartozó különféle tartókat 1 frt.-50-ig.
Nagy választékú képkeretek mosható arany faragott és politúros rá-

mák kaphatók. 862 ( 3 - 6 )

Legjobb padolat-fénymáz 1 font 70 kr.
utasítással.

Pest, kisyó utc™,
párisi házban. .. y e g _ < g t ü k ö r k e r e 9 k e d a .

Cuba-kávé egész finom 4
Gyöngy-kávé egész fin. 4

továbbá:
Czukor, brasiliai-rhUIll egy píllt 1 ft., legfinomabb jamaikai-
rhuni, Pec«o-virág- és Souchong-thea, sardinák, mustár és sajt-félék

a legjutányosb áron kaphatók Pesten,

Jármay Armin-nál
(ezelőtt Banhofer és Jármay,)

a két szerecsen- és Laudon-utcza szögletén, 11-dik szára alatt
gf Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett a leg-

gyorsabban eszközöltetnek. 804 (1—12)
| f* A t. ci. vidéki közönségnek! Üzletem könnyebb feltalá-

lása tekintetéből szolgáljon tájékozásul az itt lenyomott tájrajz,
mely a lánezhidtól veszi kiindulási pontját!

Kiadó-tulajdonos Heckena.it Gusztáv. — tívomatott saját nyomdájában Pesten 1870 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Pest, augusztus

Előfizetési föltételek : a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
r Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatasnál 10 krajezárba; háromszor- vagy
többszöri igtatasnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Üppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollsneile Nro. 9. -
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Az ujabbkori hadviselés főleg két irány-
ban tér el a régitől. Egyik, hogy egyre
nagyobb tömegek jelennek meg a csataté-
ren; osztály és kaszt helyett maguk a népek
fegyverkeznek föl és vivnak óriás harezokat.
Ennélfogva a csatatér sokkal kiterjedtebb.
Másik az, hogy — egyrészt már a fönebbi
körülményből, másrészt a fegyverek töké-
lyesbüléséből folyólag — a hadviselés egyre
mélyebb szaktudományosságot követel a ve-
zérlettől.

Még ezelőtt félszázaddal, sőt pár év-
tizeddel döntő csaták vivattak 50—60 ezer-
nyi seregekkel. A vezér fölállt
egy dombra és intézhette a
harezot, melynek terét átte-
kinthette.

Ma négy-öt mérföldnyi
szélességben félmillió főnyi ha-
dak mozognak. A parancsvivő
nyargonezokat távirdasodrony
pótolja. A csatatervek szélesebb
alapra fektetvék, bonyolultab-
bak, sokkal több tényezőből
állók, minélfogva átalánosabb
képzettséget igényelnek.

A hadvezéri szerep minden
időben a legnagyobb mérvii
elmeeröt föltételezte, de két-
ségtelen az, hogy e vezéri föl-
adat azon mérvben növekszik,
melyben maga a hadsereg és
annak működési tere nagyob- " - ̂
bodik, valamint tényezői sza-
porodnak.

Az emberi elmét napnak
képzelve, s annak mérvét su-
gárkörének nagyságától és sű-
rűségétől föltételezve, s az-
után°a különböző emberi szak-
mákat a hadvezérivei egybe-
hasonlitva, ugy találjuk, hogy
a legtöbb szakma nem kivan
teljes sugárkört, csupán csak
bizonyos oldalra irányzottat,
és azt sem igen messzehatót.
A hadvezéri szerep úgyneve-
zett átalános lángészt — uni-
versalis géniét — követel, tehát az áttekintést
eszközlő — mindenüvé elható teljes sugár-
kört, mely egyszerre bir előre, hátra, jobbra,
balra, alá és föl mindent meglátni és egye-
temleg fölfogni.

M o l t k e t á b o r n o k .
E tehetség mérvét azután a sugárkör

tágassága, — illetőleg az áttekintés képes-
ségének mekkorasága határozza meg. Van-
nak például igen jeles tábornagyok, kik
képesek 50 ezernyi hadat áttekinteni és ve-
zetni, de már százezernyit nem. Vannak, a
kik igen jó dandárnokok, de már áttekintő
erejök egy hadtesttel nem bir. Minderre tö-
mérdek a példa a hadtörténetben. Legutóbb
Sadowánál láttuk, hogy a ki egy 40—50
ezer főnyi szárnyat diadalra tudott vezetni
Solferinónál, kétszáz ezret fölülmúló szám-
nak már nem tudott ura lenni.

MOLTKE TÁBORNOK.

Azon körülmény ennélfogva, hogy most
csaknem félmilliónyi hadak állnak szemben
egymással, a haditerv készítésének érdemét
csaknem a kivitel fölé helyezi.

És valóban, meglehet, hogy a szerep nagy

kiterjedtségének következtében, vagy mert
épen a két tehetség nem találkozott össze
egy emberben, a jelen porosz-franczia hábo-
rúban már a hadvezérletet megosztva látjuk
a névszerinti fővezér személyében, és a tábor-
kari főnök tervkészítő szellemében. Csaknem
az a különbség a kettő között, a mi a drá-
maíró és a játszó színművész között. Egyik
kigondolja, a másik végrehajtja a hadi
tervet.

Ez a csatairó egyén jelenleg a porosz
hadseregben Moltke tábornok, kinek örökös
gondolkozást mutató, — egyébként „echt"

német — kuszáit képét itt látja
az olvasó. Ha katona ruha nem
volna rajta, legfölebb valami
szemlélődő, babérain nyugvó
iskolamesternek nézné az em-
ber, kitől már a gyerekek sem
félnek többé, s e miatt néz a
jó öreg ur olyan „szelíd" mo-
gorván, — mert akármennyire
összeránczolja is homlokát,
valami félelmeset, rettenetest
sehogy sem tudunk rajta föl-
födözni. Bizonyosan ő maga is
csodálkozik rajta, hogy ama
kották, melyeket ő egy kis
asztalkán egész nyugalommal
összeír, olyan világrázó, ször-
nyű következéseket vonnak
maguk után.

Átalános a hit Európa-
szerte, hogy a 70 éves, humo-
ros kinézésü öreg azon „go-
nosz szellem/' a ki a 66-ki
hadjárat tervét készité, s a ki
a jelenlegi harczijátékot is ren-
dezi ama történeti színfalak
között, melyek szinterén a
szintén öreg Vilmos király,
valamint a fölfuvalkodottnak
látszó Frigyes „Kari" és a ko-
ronaherczeg viszik a főszere-
peket. Ha való mindaz, a mit
a közhit Moltke működésének
tulajdonit, akkor a fönnebbi
„fővezéresdit játszó" királyi

családtagokat legfölebb a vitézség érdem-
koszoruja illethetné, ha ugyan — a mint ez
ily nagy számú hadtömegekné! egyébként
természetes is — ők maguk is a parancso-
kat nem oly helyekről adogatnák, a hol a


