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Rock István gépgyára
Pesten, soroksári-utcza 20. szám alatt ajánlja

tisztító és zsáktartóval ellátott

hordozható cséplőgépeit,
6 lóerejü könnyű menetű

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

szecskavá^ó-ffépeit, kéz- és lóerőre; répaniHszö, kiikoricza-morzsoló és zúzógépeit,
minden megkivántató nagyságban, ekcir. olaj-, bor- s töpür£ö-sajtöit. HÓórlőit; valamint
őrlőmalmait ló-és gőzerőre, tisztitóval vagy a nélkül: íekvő-söasépeit minden nagyság-
ban, lokomobile és vízszivattyúit . $ gyártmányai szilárdsága s tartósságáért kezeskedik.

ROCjV ISTVAIV, gyártulajdonos.1030(3—6)

Csak alapos gyógyítás bte(«-|
sit ntóbajok ellen.

T i t k o s

[betegségeket
s tehetetlenséget,

elgyení(ült f«'»rfierőt,
Igyakori magömlések, sőt a végképeni
I lehetetlenséget katonai és polgári kór-
f házakban sikerrel használt egyszerű
I módszerrel bámulatos gyorsan és aía-
j posan (az újonnan keletkezetteket 48
lóra alatt) gyógyítja Wi'iss J . gyak.
! orvos és szülész, az itteni cs. kir. gnr-
j n'.aan fokorbázban kiszolgált osztály-
| orvos, a m. kir. természettudományi tár-
I sulat rendes tagja minden alkalmato-:-
I sággal ugy a titoktartás mint a-gjógy-

czéiokhoz jói beoszrofí rrndeio-ínte-
1 zeíében Pett, Sebestyén-tér 4-dik szám
I 1-ső emelet, (a ,.2 htiszárhoz" czinizett
I kávéház felett), naponkint reggel 7 órá

tói 10-ig és délután 1 — 4 óráig.
I Fériiak es fiölityek részére külön
I bemenet és kü!ön várósroba.
I Dijjal ellátott, levelekre Ieggv(rsih-
. ban válasz, és kívánatra gj ógvszerröl ;g
{gondoskodik. 952(7—12)

91 itlbach gyógyszerész urnák Zágrábban, j
Az óntól vett kitűnő j

Köszvény-vászon
nálunk a legsikeresebb alkalmazást nyer. ;
Nem régen küldött, ön Grenzen Láziéhoz is |
Rezetáréba, a ki hat hónap óta szenvedett j
rheumában, ugy annyira, hogy a fájdalom-
tól mintegy nyomorék lett, s most az ön
köszvény vásznának alkalmazása után töké-
letesen meggyógyult. Épen ma keresett fel
egy asszony, hogy rendeljek meg az ő részére
is ilyen kösz vény-vásznát (Pesten kapható
Török József gyógyszertárában, kir;í!v-;l-
cza), küldjön tehát az én czimem alatt sür-
gősen postai utánvét mellett két darabot
ezen hasznos köszvény-vászonból.

Maradok tisztelettel
Antalnk J . tanitó Csubiczában.

1006 (2—2) Posta Üj-Gradiska.

: Az ö Felsége első Ferencz József császár által egy kiz<:r<>Iag»s sza-
badalommal kitüntetett, s biztosan ftló

'Patk ány- m é r e
valódi minőségben kapható

P e s t e n : TÖRÖK. JÓZHKF gyógyszerész urnái, király-utcza 7-ik szám. —
I Továbbá a birodalom legtöbb fo- és mezövái-csiiiban. 1026 (8—4)

Ára <*{{) darabnak óit kr. a. é.

Titkos

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy ko-
ródában, mint magán gyakorlat foly-
tán több er.er heteden legjobbnak
bizonyuk mód szerint, sokszor a nélkül,
hogy a beteg hivatásában vagy élet-
módjában Katoitatnék, gyökeresen,

biztosan és gyorsan gyógyít

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

után 1 — i óráig.
WT* Díjazott levelekre azonnal

valaszoltatlk, s kívánatra a gyógy-
szerek is megküldetnek.

998 (11-12)

r Tavaszi legyezők
, fa. papir. vászon és s<>lyi>i.iból, kiállitá-
| suknak mpglVlelöIeg 12 krtól 7 « . 50 krig.

Tavas/.i ii
legyezi gyanánt is használhatók 1 fttól

•> forintig.

Kis tavav/i

félreliajthatók ft. 1.70—5.20.

bl* najwrn.yők,
bot i. i'jjyéh ]eir;ni')I> 'iiv;:tszeri:<ti er-
uyó'k külomiomii koliurkkei bevonva l ft. <

S0 krtól 15 ftig. :

Esernyők
p u ü i n t k ' d ü K 1 t t . 1..".(>. 2 . : , 0 . u]»>a(H'a-«: ' .5vet
S . 7 S - 1 .-"•". ' I ' . 1 • • ,-,:, !>.,! :-..[) - 1 1
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§.ft

2.°

3 W

Vízmentes
rngany eső-öltöny ölt
feketék njakkal és fejfedővel ft. 10.75—
18.—, szinte ilyen lovagló- és kocsizó-
kopenyek ft. 15.— 19.—, elegáns drapp-

s/.iuü öltönyök ft. 16.—, 21.—

plaidck
9—18 ftilf.

IMaiii-siíjjak
gyermekek részére 40 — 7') kv. nagyok 80
kr, finom antcolfajta ft. l.lfi, vállbafüg-

geszthetők ft. 1.50, 1.80.

Rugany labdák és ballonok
minden nagyságban, szürkék !0 krtól 1
ft. 20 krig. színesek 12 krtól 2 ftig. fel-
fújható zsebbel! ballonok 60 kr—1.40 krig.

Séta-botok.
Fiuk és gyermekek rosz ;re 15—50 krig,
tennÓMHos tUbotok '25—80 krig. finom-
neiüuí'k. ijfen elegánsak 1—8 ftig, do-

hanv>:á-íi;siblik)-bnt.)k ft. 2.S0—10 50
Térts (8tll«t«.«) kotok 1 ft.

50 krtól IS ftig.

Tavaszi idény-czikkok
/ I tazó-szcrek.

K^zi-o i idük 1G-22" 2.75—15 ftig,
nagyobbak 21--30" 5.(!0—!K ftig.

t 'a-ömlöís -'i ' :i ' ! i ««» kőzönséf-e-
sek tt. :>.*<> •-..'>>. ••; ••.i.ihbak oszti-
ly.ik'wl ii.511 !•' u;:;. liílni.unabb nagj
la- ni>k i:'i^yek részére :}I—.">.> ftig.

! : i i - i . s l i i í k SO-21" 2.90—18 ft:j.
11 j-<:S'<k ">k (inoin berendezéssel 21—
tt ftig.

V t i ' t o i l l e t t e k , berendezve 5.50—
40 forintig.

Valiba függesithető tAüUMi , s minden !
egyéb nti-oszkó-.'.,'ik. melyekről külön
rn.jzwKkal < l l ! í f » t ( Ar jegyzé-
kpkkel szolgálunk.

An^ol xzivartárnk,
vállbafüggeszthetök 3.50-9 ftig.

1i»t kézi-tálkák
minden nagyságnak . dus válasz-

tékban 1—15 ftig.

N |

í

Lovagló-szerek.
Angol rtisznöHör-nyerS'pU 15 fttól

kezdve a i.v':Hji:iai>ó;,;;iü-.
Angol k(í>Hiir<ík, egyszerűek ft. 2.65,

3.30. kettősek 1 — 10 ftig.
Angol fcengyelvas-szíiiak ft. 2.50,

3.30.
Nyereg- s kstel-terhelők ft. 2.40,3.50.
Nyereg-takarók (izzasztók) ft 3 í> —
Kengrye'vasak, nyerges és kocsiló-

T.rhiiík , feázitö-zablák, s minden
egyéb szükséges acz í inemttek leg-
jobb minőségben.

Lovagló-sarkantyúk, felcsatolók ft.
1.40, telsrofolók ft. 1.30, sarokgépesek
ft. 2 . - Párja.

I,«vasrl6-«storok dus választékban
60 krtól lf ftig.

külSnnemü kiállításnak 9-30 ftig

Kerti ffyertyatartófc.
Gjertyáknak üvogfcdövcl ft 1 — Petro-

^ • leuninak szélcHcuzóvel ft. 1.70

A pesti hazai első takarékpénztár egyetem-utczai épületében létezik
a legnagyobb választékú magyar s német

kész férfiruha-raktár
bámulatos olcsó áron.

Ugyanott mindenféle megrendelések elfogadtatnak e 24 óra alatt
elkészíttetnek; a t. ez. közönség szíves figyelmében ajánlják magukat

959 (15-0)
Szabó és Rnska

szabd mesterek.

=Figyelmeztetés ! =
1 Több évek óta, a köhögés, rekedt-
séR tt beszédközbeni szájktazáradás
ellen a legjobbnak bebizonyult szer az
aráblai gummi, — czukorral.

üR^" Az ebből készített gnmmi-
cznkorkák kaphatók:

Pest-Buda és Pozsony minden
gyógyszertárai és nagyobb fűszerkeres-
kedéseiben ; továbbá Győrött: Kinder-
mann J.; M.-Váradon: Janky A.; Te-
mesváron: Babassnik A.; Aradon:
Ströbl F.; Eperjesen: Galloczig J. V.;
Zágrábban: Sándor Alex. uraknál.

Egy skatulya ara 20 kr.

Csász. és kir. enge-
délyezett egyetlen pat*
kány- és féreg-kiirtd
szer. Ara egy bádog-

i i • szelenczének 1 ft. O. é..
tm legkisebb megrendelés is rögtön

teljesitettetik akár az összeg beküldésekor,
akár utánve't mellett.

z és íiai,
az első magyar kir. engedélyezett gyára az
apróférgek kiir'ására szükséges vegytani
készítmények, Pesten, király-nteza 46.
szám alatt. 983 (18—25)

Házeladás.
Gödöllőn a kir. várkastélylyal szemközt

egy ház, mely 7 szobából, konyha, nagy pin-
cze, istálló s kertből áll, — továbbá egy sző-
lőskert 6 fertály telekkel, s egy nagy gazda-
sági épület, mely 2 szobát, konyha, pincze,
présház, kocsiszín és istállót foglal magában
— eladandó. E tárgybani bővebb tudósítást
ad: WVIltT Sándor Pesten, sertéskeres-
kedö-uteza, a Luczenbacher-féle fakereske-
désben. Lindler J. R.

1041 (2—2)

forintig.
Eíüst henger órák 4 rubinra . . 10—11

» » arany foglalv. rugóra 12—18
» » kettős födéllel » 15—16
» » kristályüveggel » 15, 16—17
» horgonyórák 15 rubinra » 15, 16—17
» » 15 » kettős födéllel 19

20—22
» angol horgonyórák kristályüveggel 19,

20—22—24
» ugyanazok kettős födéllel . 24—40
» val. reraontoir kengyelnél felh. 28— 32
» ugyanaz kettős fódé'llel 35, 38, 40—46

Arany órák 3. sz. horg. 15 rub. 36,40, 45—50
ugyanaz kettős födéllel 55, 58, 60—80

» valódi remontoir kengyelnél
felhúz 70, 80, 90-100

» valódi remontoir kettős födél
lel . • 100, 110,120, 130—206

Arany hölgyórák (3.sz.)
» henger 4—8 rubinra . . 25, 28—32
, y> 8 rab. kett. födél. . 38, 42—45
» horgonyórák 15 rub. kettős fő-

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

Inga-órák hetenkinti felh. ft. 16, 20, 22—24
» órai és félórai ütéssel . . . 30—32
» óra és negyedórai ütéssel 48, 50—62

Havi regulatorok . . . . 30— 36
Ébresztő óra - • 6

Ezüstlánczok4ft 50 kr.,5, 6, 6ft. 50 kr.,
7 ftig; legfinomabb franczia alakúak 8 ft.,
A ft. 50 kr. 9, 10 ftig; hosszú nyaklánczok
7 ft, 8 ft. 50 kr., 9, 10, 15 ftig.

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

Egy inga-óra pakolásáért 1 ft. 50 kr.
órák cserében is elfogadtatnak.
ptf- Nem tetazft ára kicseréltetik.

Javítások legpontosabban és jutányos árért
eljesitetnek. 997 (7—12)

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

Tizeim)olczadik évfolyam.

Pest, április 2-án 1871.

Előfizetési feltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok egyíift: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frl.
j p y . Cnnpán Vasárnapi U.jság: Egész évre 6 fti Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr. -TWf

^ V Hirdetési dijak a Vasárnapi l'jság és Politikai Újdonságokat*illetőleg: Kgy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
tBbbizörMgtatasnal csak 7 k'rajczarba .számittatik. - Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Brroben: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasrnateii, é* Vogler, Wollzeile Nr. 9 . -

.Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajezár.

Márczius 26-án kegyeletes ünnepélyt
ült a nemzeti színház, egy rég nyugdíja-
zott tagjának ötvenéves jubileumát. Telepi
György volt az ünnepelt, ki már 1855-ben,
tehát ezelőtt tizenhat évvel lépett megér-
demelt nyugalomba, de 74 éves kora daczára
ma is elég életerővel s rugékonysággal ren-
delkezik arra, hogy még egyszer fellépjen
ama deszkákra, melyeken ha nagyobbszerü
diadalokat nem aratott is, elég vidám ne-
vetést idézett elő arra, hogy jó emlékeze-
tében éljen azon nemzedéknek, mely évtize-
dek előtt mindennapi látogatója volt Thalia
kerepesi-uti templomának, s
hogy e jó emlékezetet megfog- .
hatóvá tegye azon ujabb nem-
zedék előtt is, mely őt talán
akkor látta először, midőn
utolszor lépett a közönség elé.

A napi' sajtó is kész szív-
vel hozza meg szerény koszo-
rúját a derék veteránnak, s mi
arczképe és rövid > életrajza
közlésével akarjuk őt színészi
jubileuma alkalmával megtisz-
telni. . .

Telepi György a múlt szá-
zad fia még. 1797-ben szüle-
tett Kis-Létán. Apja lelkész
lévén, fiát is a szent szol-
gálatra akará nevelni, hogy
egykor utódja lehessem Kö-
zel lévén Nagy-Károly, majd

' Szathmár, e helyeken kezdé s
folytatta gymnáziumi tanul-
mányait. De a theologiára nem
mutatott hajlamot, s inkább a
polgári pályán kivánt ma-
radni. Hogy mégis tollal ke-
resse kenyerét, a szathmárme-
gyei főjegyzői irodába lépett
s irnokoskodott, Nagy-Károly-
ban a megye székhelyén. Jó
kedélyü, az élet nevetséges
vonásaifellesni s tréfálni tudó
ifjú volt, ép oly nagy hajlam-
mal, mint határozott tehetség-

.gel arra, a mit még akkor „komédiásság"-
'nák neveztek. Ekkor fordult meg Nagy-
Károlyban Megyeri Károly színtársulata s
a fiatal írnok ellenállhatlan vágyat érze
megmozdulni szivében a színészi élet iránt,
mely akkor a csekély elismerés-osztogatta

T e l e p i G y ö r g y .
gyér koszorúk al"att tíz annyi tövisét rejte-
getett, mint a mennyi levele volt.

Megyeriék tovább mentek a vándorpá-
lyán, de .nem vitték magukkal Telepi ked-
vét a • színészethez. Inkább maga ment
utánok, s már. 1821-ben Székes-Fehérváron
meg is kezdé színészi működését. Az 1825-
diki hires országgyűlés alatt Pozsonyban
játszott s komikai ere által már akkor fel-
tűnt. Egyébként is használható tagja volt
a színtársulatnak. Telepi szenvedélyes festő
volt, s bár a művészet ez ágában a mélyebb
képzettség és iskolázás hiánya meglátszott

T E L E P I G Y Ö R G Y .

rajta, arra nagyon is elég tehetséggel s
ügyességgel bírt, hogy az akkori igények-
nek megfelelő színfalakat és díszleteket fes-
sen. Festett is nagy szorgalommal, ügyes-
séggel és gyorsasággal, ugy, hogy például
1837-bén, közvetlenül a nemzeti színház

megnyitása előtt, a budai, társaság azon ré-
szét, mely Székes-Fehérvárra vonult, egé-
szen ö látta el díszletekkel, s negyedfél
hónap alatt tizenöt egész diszletet festett
papirosból és az elsőrendű tagok nélkül
szűkölködő társaság gyöngeségét nagyban
pótolta a látványosság által. •

De még nem vagyunk a nemzeti színház
megnyitásánál.

Telepi 1828-ban Debreczenben és Nagy-
Váradon Ballá Károlylyal együtt igazga-
tott, aztán egy állandó színház reménye
által kecsegtetve Kassára ment; midőn há-

rom év múlva az itteni társa-
ság két felé vált, ö a drámai
tagok jobb részével együtt
Budára jött.

Buda a központi nemzeti
színház előcsarnoka volt. Mint
.Szigligeti a jubileum alkal-
mával tartott rövid üdvözlő
beszédében monda: „Az úttö-
rők sorsa volt: hogy tűrje-
nek, a jutalmat önmagukban

.. keressék s azon magas önér-
zetben találják föl, hogy a
magyar színészetnek nemcsak
művészi, de nemzeti hivatása
is van; s hogy a vándorlásnak
útja végre is ide fog vezetni, a
főváros állandó műcsarnokába.
Ez volt eszménye, reménye,
vigasza minden régi jó magyar
szinésznek.u

Ez volt Telepinek is, ki már
Budán is a vezértagok közé
tartozott, nem annyira szerep-
körénél fogva, mely az alsóbb
rendű burleszk komikum volt,
melyet egyébiránt ép oly jól
betöltött, mint az elsőrendű
tagok bármelyike a magáét,
mint inkább tevékenységénél
fogva, mely öt a társaságnál,
mint színjátszót, diszitőt, fes-
tőt, rendezőt, egyaránt nélkü-
lözhetlenné tette. S valóban,

Megyerivel, Kantoméval, Pályval, ők vol-
tak a budai társaság vezértagjai, kik 1833-
ban, a most is, hát még akkor, mennyire
német Budán a magyar múzsákat megtele-
pitették s Pestről a magyar szinkedvelöket
nemcsak oda csalni, de állandóan odabilm-

14-ik szám.



cselni képesek voltak, s így a fővárosban j
állandó közönséget teremtettek a nemzeti
szinészetnek.

1837-ben megnyílt a pesti nemzeti szin-
ház s annak Telepi, 1855-ben történt nyug-
díjaztatásáig folyvást tagja volt. A tréfás
inasokat, jegyzőket, kántorokat, a „Londoni |
koldusok" klasszikus Prospektusát, a „Két '
pisztoly" Hugliját ö játszotta, s bár bur-
leszk, az aljasba soha át nem csapó valódi
kedélyes komikai érrel. Másodrangu sze-
repkörében mindig elsőrangú 'kedvenczei
közé tartozott a közönségnek s néhány fe-
ledhetlen alakot teremtvén, a valódi művész
nevére is jogczimet nyert.

Színészi működése mellett folytatta fes-
tői s díszítői munkásságát isx és pedig ugy
a nemzeti színháznál, mint a vidéki társu-
latok s színpadok számára. S nem ogy jobb I
vidéki színházat látott el díszletekkel és
gépezetekkel.

1'855-ben, leginkább hangja fogyatkozása
miatt, mert elevensége még megvolt, nyu-
galomba lépett. De henyélni nem tudván,
s csekély nyugdija mellett módja sem igen

. lévén benne, megint csak hivatalt keresett
magának. Talált is, Borsodtnegyében' —
falusi bíróságot. E tekintélyes minőségben
szolgált Diós-Győr és Tibold-'Darócz köz-
ségeknek.

Azon közben fia Károly, — ki, mellesleg
mondva, Budán mint piczi gyerek lépett föl
apja,,BorsszemJankó" czimü látvánj^os szín-
müvének czimszerepében, — s kit festőnek
neveltetett, magához hivtaőt, a régi jó mese
szerint törleszteni régi adósságát, melylyel
a fiuk apjoknak tartoznak. Azóta fia újpesti
házában éldegél a jó öreg, élvezve a jól
megérdemelt nyugalmat.

Színpadra lépésének 50-dik évfordulóján
azután meglepte a vágy még egyszer föl-
lépni a deszkákra, melyek egykor neki is
egy világot jelentettek.

Márczius 26-kán lépett föl utolszor, a
„Két pisztoly"-ban, melyben oly kedvelt s
annyiszor megtapsolt Hugli volt egykor. A
közönség méltó szivélyességgel fogadta, sa
függöny felgördültekor, midőn guitárral
kezében egy kávézó társaság között ül,
élénk tapsokkal üdvözlé, melyek a ,,Pesten
jártam iskolába, kukk" — ismeretes dal
kissé fátyolozott előadása után ismét meg-
újultak.

Az ünnepély azonban a darab első és
második felvonása közt érte tetőpontját. A
felvonásközi függöny csakhamar felgördült
s a „Két pisztoly" egész nagy személyzetét,
vegyülve a színház drámai tagjai közül még
többekkel (kik azon este Budán nem voltak
elfoglalva) festői csoportozatban láttuk a
félszázados ünnepét ülő veterán körül állani.
Ö állt az előtérben; balra tőle Szigligeti,
ki öt pályatársai nevében üdvözlendő —
jobbra f'elekiné, ki neki emlékül babérko-
szorút s ezüst billikomot átnyújtandó volt.

A színpadi csoportozat nemcsak népes
és festői, de jelentőségteljes, mintegy alle-
góriái hatású is volt. A „Két pisztoly" egész
személyzete azon esti kosztümjében állt ott.
Pedig az tarka csoportozat; uri társaság,
paraszt nép, szegénylegények, révészek,
pandúrok, éji őr, rabok, gazdag szinvegyü-
letben. Mintha e csoportozat azt akarná je-
lenteni, hogy az érdemes veteránt a magyar
nép minden osztálya, minden rétege, rész-
véttel kiséri s szeretettel üdvözli élete al-
konyán, pályája határpontjánál;, mintha
fenn és alatt, a páholy, a földszint, a karzat,
sőt az utcza és a puszták népe is kiáltaná
utána a szívélyes istenhozzád éljeneit.

Ugy is van. Szigligeti üdvözlő szavait,
néma de elérzékenyült ölelését, s a mint
Felekiné az ünnepeltnek az emlékeket át-'
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nyujtá, zajos tapsokkal üdvözlé a színház
minden zugát betöltő közönség; s taps és
éljenzaj nem akart elnémulni, mig a leeresz-
tett függöny háromszor-négyszer fel nem
gördült újra s a veterán meg nem jelent,
szótlanul könyezve s meghajolva köszönni
meg a szívélyes fogadást, az utolsót.

Most már pihen a fáradt veterán. S ez
est emlékét sírjáig fogja őrizni szivében s ,
utolsó benyomása, mely lelkét eltölté, ez j
marad a földön. J

Maradjon tuég sokáig.. —á—r— j

B o l y o n g o k . . .
Bolyongok tarlott földek bús avarján,
Bolyongok némán, egyosegyedül;
Lelkem csüggedten hajtja szárnyait le
S bánatja habjain alámoriil.
A fájdalomnak ünnepnapja van ma,
Szivem is félve dobban — érzem, érzem,
Reája — mint tengerhab sima parton —
Alázatos lesz f'enkölt büszkeségem.

Az égen fellegek, vihar a földön,
Reszketnek a lomb vesztett, árva fak'
S mint a kit gyilkos kétség vérig gyötrött:
Komor, setét, busongó a világ.
Nincsen madárdal, puszta lett a tájék,
Ugy el van minden, minden itt hagyatva;
A titkos 'árnyat többé nem reménység —
Egy vesztett múltnak sivár álma lakja.

Almok, mikért a gyarló szív rajongott
S miken kihűlő' vére mc.legült;
Vonzó nyugalom, mit vigasztalásul
Fáradt lclkeknek a sors maga küld;
Édes szerelem nyájas napvilága,
Mely egykor szívem intő fénye voltál:
Ah, tűnjetek fel! Jertek újra élni,
Hidd érezzék föl én is lángotoknál!

Látom, hogy bölcseségem nem vezethet
S töprengő elmém czélra nem segit:
Ugy állok, mint a védtelen hajós áll,.
Ki a szélvészre hízza, kincseit;
Egy pillanat még. vagy már annyi sem kell
S a zúgó örvény összecsap fbiettem . . .
Szelíd remények, hagyjatok csalódni,
Még forr az élet ifjúsága bonnem.

E csüggesztő sötétség fátyolán át
Törj át, te tiszta, békitő sugár,
A melyre szivem jobb órák hitével
Már oly régóta s oly hiába vár:
Jer mosolyoddal, lelkem szebb világa, *
Angyal, kit imádságom szárnya föd bé,
Sződd boldog álmaimba kedves arezod —
Szeretlek! Ne váljunk el soha többé!

Nézd, mily varázsa s bája van nevednek,
Mily engesztelő arezot ölt az ég!
Mily üdvözitő lesz a terhes élet •

•S üldött hitem mily büszkén lép eléd!
Neveddel me<íezebbül a föld köröttem,
Csak szívem reszket annak hallatára,
Reszket, mint szentegyházban, zenehangnál
Az oltárlámpa elhalé sugara . . .

Endrödi Sándor.

Dr. Heidegger kísérlete.
(Amerikai beszély.)

. (Vége.;

Reszkető kezekkel emelték a poharakat
ajkaikhoz. A folyadékot, ha csakugyan olyan
csodatevő erővel birt, a minőt dr. Heideg-
ger tulajdonított neki, aligha lehetett volna
négy oly emberi lénynek nyújtani, a kiknek
égetőbb szükségök lett volna reá. Olyanok
voltak, mintha soha sem ismerték volna,
mi az ifjúság és az élvezet, mintha kezdet-
től fogva ilyeneknek alkotta volna a ter-
mészet szeszélye és mindig ezek a szürke,
beteges, vézna, szánandó teremtések lettek
volna, kik oly görnyedten álltak a doktor
asztala körül, annyi élet se maradván lei-
kökben és testökben, hogy még az ismét
megifjulás reménye sem volt képes őket

fölvillanyozni. A vizet kiitták s poharaikat
visszahelyezték az asztalra. •

Annyi szent igaz, hogy a társaság kiné-
zésében majdnem közvetlenül az ivás után
igen észrevehető javulás kezdett mutatkozni,
körülbalöl olyanforma, milyet egy pohár
nemes bor szokott eszközölni, és mintha egy
eltévedt vidám napsugár hirteleni fénye
vetődött volna rajok, mely képöket egy-
szerre megvilágitá. Arczaikon egészséges
pir ömlött el a hamvashalvány szin helyett,
mely őket oly halottszerüekké tette. Egy-
másra tekintettek és ugy képzelték, hogy
valami bűbájos hatalom csakugyan kezdé
elsimítani ama mély, szomorú föliratokat,
melyeket Idő atyus oly régóta bevésett arcz-
vonásaikba. Wycherly özvegye fejkötőjét
kezdé' igazgatni, egyengetni, mert máris
majdnem ,,nö"-nek érzé magát megint.

• „Oh adjon még e csodatevő vizböl! —
kiáltanak izgatottan. — Mar ifjabbak va-
gyunk — de még mindig nagyon öregek'!
Gyorsan— adjon még!" .

„Türelem, türelem! —. monda dr. Hei-
degger, ki egy philosophus hidegvérüségé-
vel vizsgáltakisérletének folyamát. — Önök
nagyon régóta megöregedtek már. S bizo-
nyára megköszönhetik, ha egy fél óra alatt
ismét ifjúvá lehetnek! Egyébiránt a viz
szolgálatukra áll."

Poharaikat ujolag tele tölté az ifjúság
italából, melyből annyi maradt még az
edényben, hogy a város öreg embereinek
akár felét is átvarázsolhatta volna déduno-
káik korába. Mégjavában csillogtak az apró
buborékok az ital felületén s a doktor ven-
dégei máris kezökbe ragadták poharaikat
és tartalmát egyetlen kortyra bekapták.
Csalódás volt-e? Még .le sem szaladhatott
jó formán torkukon a nemes ital s máris
mintha egész lényöket átalakította volna!
Szemeik fényesekké s tisztákká lettek; ezüst
szinü hajfürtjeik közt itt-ott sötét árny kez-
dett mutatkozni. Ott ültek az asztal körül,
három közép korban levő úriember és egy
n\ ki szebb éveit még korántsem haladta
meg. .

,,Kedves özvegykém, ön elragadó! — ki-
álta föl Killigrew ezredes, kinek szemei a nö
arczára voltak függesztve, melyről az agg-
kor árnya ugy elröpült, mint az éj sötété a
bíbor hajnal elől.

A szép özvegy tudta-, még a régi jóidők-
b'il, hogy Killigrew ezredes bókjai nem
ütötték meg mindig a tiszta igazság mér-
tékét ; igy hát fölugrott és a tükörhöz ro-
hant, még mindig félve, hogy egy csúnya
vénasszony fog abból feléje vigyorogni.
Eközben a három ur olyan furcsán kezdé
viselni magát, mintha az „Ifjúság forrásáé-
nak vize bizonyos részegitö tulajdonságok-
kal, birt volna; hacsak kedélyök e gyors
fölvidulását nem valóban annak a könnyed -
szélességnek kell tulajdonitnunk.,. melyet az
évek súlyának e hirtelen eltűnése ébresztett
bönnök. Gascoigne ur ismét politikai tár-
gyakkal bíbelődött, de hogy vájjon ezek a .
múltra, jelenre vagy jövőre vonatkoztak-e,
— bajos lett volna meghatározni, mert ezek
a phrazisok és eszmék mind nagy divatban .
voltak az utóbbi ötven év alatt. Egyszer a
hazafiságról, nemzeti dicsőségről s a nép
jogairól pergeté tele torokból hatalmas esz-
méit; majd ismét valami veszedelme^ tárgy-
ról kezdett motyogni, oly ravasz kétkedő
suttogással és oly óvatosan, hogy talán sa-
ját lelkiismerete sem igen hallhatta meg a
nagyszerű titkot; azután megint komoly, •
kimért szavakban s mélyen megilletödött,
alázatos hangon kezdett szónokolni, mintha
épen királyi fülek- fülelnének czifrán kike-
rekitett körmondataira. Killigrew ezredes
ezalatt folytonosan egy csinos kis bordalt
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dudorászott, poharán vervén hozzá a tak-
tust, míg szemei Wycherly özvegyének sze-
relmetes alakján kéjelegtek. Az asztal túlsó
felén Medbourne ur dollárok és cen,t-ek
számitgatásába mélyedt el, minthogy épen
akkor egy különös terven törte az eszét,
mely szerint Kelet-Indiát ugy lehetne leg-
jutányosabban jéggel ellátni, hajói fölszer-
számozott czethalfogatokon hoznák el azt
a sarki jéghegyekről.

' A mi pedig a Wycherly özvegyét illeti,
ö még mindig a tükör előtt állt, szörnyen
rakván a szépet és hamiskásan kacsintgat-
ván saját képének s nagyokat bókolva feléje,
mintha egy kedves barátja állna elqtte, kit
a világon legjobban szeret. Egészen közel-
vivé arczátatükör üvegéhez, hogy láthassa,
ha vájjon egyik-másik régóta ismert barázda
vagy bibircsó csakugyan végképen eltünt-e
onnan. Lelkiismeretesen megvizsgálta, ha
vájjon a hó csakugyan ugy elolvadott-e ha-
járól, hogy a tiszteletre méltó . főkötöt bát-
ran félre dobbhatja.' Utoljára kaczkiásan
megfordulva, tánczplva lejtő léptekkel tért
az asztalhoz vissza.

„Kedves öreg doktorkám — kiálta,
— kérem ^zépen, adjon még egy po-
hárral."

„Minden bizonynyal, asszonyom, minden
bizonynyal! — feleié az udvarias doktor;
— ime már tele is töltöttem a poharakat."

És valóban, ott állt a négy pohár, csor-
• dultig töltve a cs^daitalból, melynek finom

gyöngyözése, a mint felületén pezsgett, a
• gyémántok reszketeg csillogásához hason-

lított. Időközben annyira bealkonyodott,
hogy*a szoba homályosabbá lön, mint«az-
elött volt; de az üvegedény belsejéből
gyönge, holdvilágszerü fény derengett szét
s ömölt el -a négy vendég -arczán és a dok-
tor tiszteletre méltó alakján. Ö egy magas
támláju, sok csínnal dolgozott régi tölgy-
karszéken ült, oly méltóságteljes, őszbevé-
gyült kinézessél, mely magának Idő atyus-
nak is jól állt volna, kinek hatalmát még
soha senki se merte kétségbe vonni, csakis
ez boldog társaság. Most, épen midőn a har-
madik kvaterkát szalasztottak le az „Ifjú-
ság forrásá"-ból, majdnem félő tiszteletre
gerjedtek titokteljes arczának kifejezése
iránt.

De már a következő pillanatban ismét
átvillanyozta ereiket az ifjú élet vidámitó
áramlata. Most már az ifjúság boldog tava-
szában voltak. Az aggkorra, gondjainak,
veszödségeinek'és fogyatkozásainak szeren-
csétlen sorozatával, már csak ugy emlékez-
tek, mint valami zavart nehéz álomra,
melyből, hála istennek, végre fölébredtek.
A lélek üde zománcza, melyet oly rég" el-
vesztettek, s mely nélkül a világ későbbi
jelenetei nem egyebek elhalványult képek
unalmas gyűjteményénél, ismét oda sugá-
rozta varázs fényét mindenre, hova tekin-
tetök vetődött. Újonnan teremtett lények-
nek érezték magukat egy újonnan alkotott
világegyetemben.

„Fiatalok vagyunk! Fiatalok vagyunk!"
— kiáltozának ujjongva.

Az ifjúság, épen mint az életkor másik
véglete, kitörölte az élet közép korának
mélyen bevésett jellemvonásait és mind.-
ny ájokat kölcsönösen egyenlővé tévé. Vidám
ifjak csoportjává lettek, éveik tulcsapongó
játsziságának egész hóbortjával. Víg kedé-
lyök legsajátságosabb hatása különösen amaz
ösztönszerü kedvtelésben mutatkozott, mely-
lyel az öregséget és az evvel járó elgyen-
gülést gúnyolni kezdették, melynek pedig
ők maguk is oly hamar áldozataivá lettek.
Hangosan fölkaczagtak ódon divatu öltö-
nyeik láttára, midőn az ifjú embereken a
kényelmes bő kabátokat, és pötyögösen

álló mellényeket s a viruló leánykán a régi
módi főkötöt és öreges felöltőt észrevették.
Az egyik, mint valami kcszvényes nagy-
atyus, köhögve totyogott végig a szobán; a

. másik meg pápaszemet bidgyesztett orrára
s tette magát mintha egy öreg foliáns lap-
jaiban betüzgetne,-miglen a harmadik egy
karos székbe veté magát és dr. Heidegger
tiszteletre méltó komolyságát igyekezett

, majmolni. Azután meg mindnyájan ujjon-
! gajii kezdettek s a szobában föls aláugrán-
|' doztak. Wycherly özvegye .— ha ugyan

egy ilyen üde kisasszonykát özvegynek
lehet nevezni — a doktor székéhez libegett,
rózsás arczában hamiskás csintalansággal.

j „Doktorkám, kedves öreg lélek — kiálta
j — ugorjék föl onnan s jöjjön velem tán-
j czolni!" S erre a négy fiatal hangosan föl-
! nevetett, elgondolva, hogy micsoda görbe

arezot vághat a szegény öreg doktor e föl-
szólitásra. • •

„Bocsánatot kérek — felelt a doktor
nyugodtan — de én már öreg vagyok, aztán
meg a, csúz is bánt, s különben is az én tán-
czoló napjaim rég letűntek már. Hanem e
fiatal emberek közül bármelyik is nagyon
boldognak fogja érezni magát egy ilyen
csinos tánezosnő mellett."

„Tánczoljon velem, K'ára!" — kiálta
Killigrew ezredes.'" ' • ' \ •

„Hohó! magam leszek a tánezosa!" —
ordított vissza Gascoigne ur.

„Ö nekem ígérte kezét, ötven évvel ez-
előtt!" — zúdult föl Medbourne ur.

Körüle csoportoztak mindhárman. Az
egyik szenvedélyes -hévvel ragadta meg
mindkét kezét, — a másik derekát fonta
körül'karjaival — a harmadik sóvár ujjait
a fénylő fekete fürtökbe temeté, melyek az
özvegy főkötöje alól hullámoztak alá! Pi-
rulva, remegve, nevetve és versenygve for-
dult egyikhez a másik után, mig forró le-
hellete rendre mindeniknek érinté arczát; s
ki akarta magát szabadítani, de mégiscsak ott
maradt a hármas ölelésben. Képzelni sem
lehetne élénkebb képét a fiatal versenynek,
melynek dija elragadó, lebüvölö szépség.
De valami sajátságos csalódás következté-
ben, melyet a szoba homályossága és a még
mindig rajtok levő ó-divatu öltözet okozha-
tott, a nagy tükör, — mondják — három
öreg, szürke, fonnyadt aggastyán alakját
vetette vissza, kik nevetséges versenyt űztek
egy öss-zetöpörödött vénasszony vézna
alakja után.

De hiszen ők fiatalok voltak: égő szen-
vedélyeik eléggé bizonyiták azt. Majdnem
az őrültségig ragadtatván a leány-özvegy
kaczérsága által, ki kegyeit-sem nem oszto-
gatá, sem meg nem tagadá egészen, a három
versenytárs fenyegető pillantásokat kezdett
váltani egymással. Még mindig fogva tart-
ván szép .zsákmányukat, mérgesen torkon
ragadták egymást. A mint erre-arra rán-
czigálódtak, véletlenül az asztalt fölborítot-
ták és az üveg ezer meg ezer darabba tört
szét. Az „Ifjúság" drága „itala" csillogó
folyamban ömölt végig a szoba padlatán,
megnedvesitve egy pillangó szárnyait, mely
a nyár folytában megöregedvén, oda szállt
le meghalni. A lepke könnyedén repülte át
a szobát és dr. Heidegger hófehér fejére
szállt.

„De az istenért, líraim! — s ön is Wy-
cherly asszony, —• kiálta föl a doktor, —
komolyan tiltakoznom kell e czivakodás
ellen." Azonnal elcsöndesedtek és — össze-
borzadtak; mert ugy tetszett nekik, mintha
maga a szürke Idő szólította volna vissza
őket ragyogó ifjúságuk magaslatáról —
messzire alá az évek rideg és homályos
völgyébe. Mindnyájan az öreg dr. Heideg-
gerre néztek, a ki ott ült csinosan faragott

karszékén, kezében a félszázados rózsával,
melyet a széttört üveg romjai közül men-
tett ki. Kezének intésére a négy veszekedő
.ismét elfoglalta előbbi helyét, mit annál
örömestebb tettek, mivel a heves dulakodás
kifárasztotta őket, bárminő fiatalok voltak is.

„Szegény Sylviámrózsája! — sohajta föl
dr. Heidegger, az alkony bibor felhőinek
bucsu-fényében csillogtatván azt, — ugy
látszik, mintha ismét hervadásnak indulna."

És ugy is volt. Azalatt, mig a társaság
nézegette, a virág 'szemlátomást fonnyadni
kezdett, mig végre oly szárazzá és töré-
kenynyé lett, mint azelőtt, mikor a doktor
az- üvegbe dóba azt. Erre kirázta levelei kö-
zül a még ott maradt néhány vizcseppet.

„így is épen oly nagyon szeretem én,
mint harmatos üdeségében" — tévé hozzá
a doktor, a hervadt rózsát hervadt ajkaihoz
emelve. Mialatt igy szólt, a pillangó tova
röppent a doktor ősz fejéről, de szárnya-
szegetten csakhamar a padozatra hullott alá.

Vendégei újból összerázkódtak. Valami
különös hideg borzadály kezdett rajtok erőt

, venni, melyről maguk sem tudták, hogy a
! leikökön futott-e végig, vagy a testökön.
Egymásra tekintettek s ugy képzelték, hogy
minden tova tűnő pillanat egy-egy kellemet
ragad el tölök s egy-egy mély redőt hagy
ott, a hol az imént annak nyoma sem lát-
szott. Csalódás volt-e? Hát egy hosszú élet-
kor változásai oly rövid időközre halmo-
zódtak volna össze s ők csakugyan megint
az egykori öreg emberek volnának, együtt,
üldögélve régi barátjokkal, doktor Heideg- ,
gerrel?

„De hát ismét öregekké lettünk volna,
és pedig oly. hamar?" ••— kiáltanak föl bá-
natos hangon.

Valóban ugy történt. Az „Ifjúság vizé-
nek" még mulékonyabb ereje és hatása volt,

' mint a bornak. A mámor, melyet sziilt5

i csakhamar elpárolgott. Oh igen! ők ismét
| öregek voltak. Az özvegy borzongó ösztön-

szerűséggel — mely még mindig elárulta
benne a nőt — kulcsolta össze arczán ki-
aszott kezeit és inkább a szemfedőt óhaj-
totta volna rá, miután ugy sem le hot szép
többé.

„Igen, barátaim, önök ismét öregek,
—.• monda dr. Heidegger •— és ime az „Ifjú-
ság vizét" is a szoba padozata itta be. Ám
jól van — én legalább nem sajnálom; mert
ha e forrás amott saját küszöböm előtt
bugyogna is fel, én le nem hajolnék hozzá,
hogy ajkaimat bele mártsam, — oh nem,
ha bár a mámor nem perczekig, hanem
évekig tartana is. Olyan a leezke, melyre
önök ma tanítottak!"

De bezzeg nem fogott ez a leezke a dok-
tor négy barátján. Mert azonnal elhatároz-
ták, hogy elzarándokolnak Floridába s rög-
•gel, délben és este folytonosan szürcsölni
fognak az ,,Ifjúság forrásá"-ból.

Hawthorne Nathaniel után angolból
Sámi Lajos.

Garibaldi családja franczia zászló
alatt.*)

Macán, 1871. márcz. 20-án.

Francziaország szerencsétlen küzdelmében
egy tábornok korülte ki a vereséget; egy tábornok
volt,ki győzött és teljesitettefeladatát:.Garibaldi.
Az öreg szabatUághős, fiaival együtt sietett a sza-

*) Ugrón Gábor fiatal hazánkfia szívességéből veszszük
ez érdekes vázlatot, ki oly czéllal bocsátotta azt rendelke-
zésünkre, hogy szövegül szolgáljon Garibajdi fiai es veje
arczképeikhez, melyeket szintén ö küldött volt meg nokunK.
E czélra elkésett ugyan a közlemény; de mivel akkor ugy
is igen koré. életrajzi adattal rendelkezhettünk, pótlólag»
akkori közleményünk kiegészítéséül annál J ^ f ^
tartjuk most e közvetlen benyomások s első torT&s^

i merített adatok után készült jegyzeteket. ^



badság Tédelmére; c szent név érdekében elfe-
ledve, mit szenvodett ő Francziaország fiaitól, egy !
most már megdőlt más hatalom idejében. Sérel- I
mcikről nem emlékezve, ők csak a szabadság ügyét!
látták maguk előtt, s annak ügye csakugyan nem is I
lehetett hivebb kezekre bizva, mint Garibaldi, fiai !
Menotti, Riccíotti és veje Canziora. E hős család i
tagjai életéből néhány vázlatos vonást közölni: e
sorok czélja. Kimeritő teljességre, sőt összefüggő
.rendszerességre sem törekszünk; csak részleteket
adunk, közvetlen értesüléseink alapján. J

Az öreg (mert mióta Menotti is tábornok, e
szót megkülönböztetésül oda teszik,), tehát az öreg
tábornok Garibaldi élete ismeretes. Én csak élet-
rendjéről fogok röviden írni. Az öreg tábornok
reggel 2—3 órakor kél, ekkor fekete kávét iszik
és olvas. Tiz órakor villás reggelit eszik, ezután
kikocsizik, néha kilovagol. Ebédig szellemileg
foglalkozik, lapokat, könyveket olvas és igen gyak-
ran ir. Öt órakor ebédel, 8-kor már lefekszik. A
lépcsőkön nehezen jár. Legtöbbnyire kicsiny kocsi-
ját használja.
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mint prófétában, s az teszi győzelomképessé több-
nyire ujoncz csapatait. Szelidsége példás.- Csudál-
kozást költött Olaszországban, hogy laost egy pár
gazembert főbelövetett.

Garibaldi Menotti 1842-bon született. Kato-
nai pályáját igen fiatalon, atyja oldalán Ameriká-
ban a montevideoi köztársaság szolgálatában kez-
dette. Itt sebet is kapott. Atyját Olaszországba
követvén, 1859-ben saját atyja seregében őrmester
volt. Ezután részt vett atyjának minden hadjára-
tában és kísérleteiben. Már 1866-ban a Tyrol
ellen küzdő szabad csapatban ezredesnek nevezte-
tett ki. Ugyan e rangban lépett franczia szolgá-
latba, hol előbb atyja által egy dandár vezényle-
tével bízatott meg. A folyó év januárjában pedig
tábornoknak neveztetett ki. •

Termetére magas és igen izmos; fáradság-vi-
selésre teremtett testalkattal van megáldva. Sem
barna, sem szőke. Mind bajsza, mind igen gyér
szakála rozsdás színűek, szakált ujabb idő óta
visel.

Gazdagon házasodott.

kem im szerencsém volt tartozni. Dijonnál, jobban
mondva Pouillynál az oldalba fogni akaró poro-
szokat derék franc-tireurs-jeivel (mert kizárólag
ezekből volt szervezve dandárunk) három napi
küzdelem'után tönkre tette és a megsemmisitett
61. ezred zászlóját (az első porosz lobogót e há-
borúban) elfoglalta. Az ifjú hős vitéz dandárának
minden tagja emlékéremmel diszittetett föl. Ő
niüga pedig tegnap Lyonban (hova én is elkí-
sértem) diszkarddal tiszteltetett meg.' Dijonnál
köpenyét egy golyó fúrta át, mely zsebében kul-
csai között megállott; kíséretéből két tiszt esett el.'
• Ricciotti megfontoló a tervben és vakmerő a
kivitelben. Mint kitűnő mérnök magasabb kato-
nai képzettséggel is bír.

Cansio 1838-ban született. Polgári foglalko-
zására nézve nagykereskedő Genuában. 1859-ben*
mint kapitány és 1860-ban a marsalai ezor közt
is mint ilyen, az 1862-diki római kísérletnél é»
1866-ban Tyrol ellen mint őrnagy szerepelt. Ez-'
redes lett Mentanánál. A vogesi hadseregbe mint
ezredes és chef de quartier gén'jf al cominandant

Walmaison kastély Paris melleit szctromboltatása előtt. .

Csatán mindig egy lovas egészen picziny ko-
csiban ülvo rendelkezik, hol egyik, hol másik csa-
pathoz, vagy kiemelkedett helyhez robogva. Ha
megáll, kocsijából kilépve és arra támaszkodva,
vizsgálja gondosan át meg át a csatatér látkörét.
Egy olasz tiszt nyilatkozott előttem így: „ha az
öreget a csata hevében kocsijára támaszkodva lá-
tom, mindig így sóhajtok fel: oh istenem! ha már
fenkölt lelket sebezhető lábbal együtt teremtél,
miért nem adtál szárnyat is, melyet nem ér el a
hálátlanság tőro?" — Fájós ezombja daczára, ha
a pillanat komolysága ugy követeli, lóra veti
magát s fájdalmait számba sem véve huzamo&b
időig.marad nyeregben. Autunnél 1870. nov. 29-én
mondani lehet, huaz óra hosszat majdnem nyereg-
ben volt.

Tábornoki jelvényeit soha sem viseli, egy-
szerű nadrágba húzott vörös inget, világos szürke
nadrágot s köpenyt hord.

Még fiatal erőt mutató arczán a léiok tettereje
látszik. Csapatai közt inkább prófétának mint tá-
bornoknak vélni. Az igaz, úgyis bíznak benne,

Uicciotti termetére, színére egészen hasonlít
fivéréhez, csakhogy mig arcza csinosabb, íosz szo-
kás vagy természeti hibából balra hajlott féltest-
tel, s maga után vont ballábbal jár.

Ricciotti Amerikában született. Most 24 éves.
Legelőször 1866-ban, mint guide-káplár vett a
hadban részt, mikor felavatásul balkezén golyó-
sebet is kapott. 1867-ben Mentanánál mirit szá-
zados működött. Francziaországban legelőször
őrnagy volt és csak a chatilloni (sur Soine) hadi
tény után lett ezredes. Chatillonban 400 francti-
reurs-rel a múlt év nov. 19-én meglepett majd
800 poroszt. Kétszázon felül ejtett ép és ugyan
annyi sebesült foglyot. Az elesettek közt volt két
porosz ezredes. Nemcsak e hadművelet előkészi-

J tése, hanem kivitele, melynél minden egyes házat
, egyenként ostromolva vettek be, nagy zajt ütött a
| sajtóban, s mint páratlan állíttatott fel a lefolyt
háborúban. A kormány becsület-kereszttel akarta
megjutalmazni, de ő nem fogadta el.

Mint ezredes a Dijonnál híressé vált, negye-
dik dandár parancsnoka lett, mely hadtesthez ne-

lépett be. Innen az 5-ik dandár parancsnokává
neveztetett ki. Külön megbízatásul jutván dandá-
rának a bekeritett Bourbaki-félo serget körítő
porosz övöt, Ainből csapva reájuk, szétrobbantani:
megmutathatta volna ügyességét; de a közbejött
fegyverszünet Bourgban. maradásra kényszerité.
Az utóbbi időben Bossak által vezényelt első
dandárt vette át. Katonai képzettségében nagyon
biznak. Garibaldi leányát Teresitát birván nőül,
számittatik Garibaldi családjához. Tiz évi boldog
házasságuktól az egek nem vonták meg áldásukat,
Teresita hat gyermek anyja.

Ritka atyának adatott az az öröm, hogy fiait
oldalán lássa vitézül harczol'ni és győzni. S a sziv,
mely remeg éltökért, nem haboz veszélyeztetni îzt
a szabadság ügyeért. Van-e család, mely a szabad-
ságért annyi önfeláldozással és önzetlenséggel
harczoljon? Azt tudom, hogy nincs család, mely
szentebbül meg legyen győződve, hogy a szabad- •
ság élteti s növelendi nagygyá az emberiséget.

Ugrón Gábor,

Mai maison.
Maimaison, Josephine császárné regényes

líéjlaka s később szenvedéseinek tanyája, mindazon
mulató helyek között, melyek Francziaország óri-
ási fővárosát körülveszik , a legkedvesebb és az
idegen látogatóra legtöbb vonzerővel birt. Miért?
. mert ama pompa és pazar fényűzés közepette,
melyet Versailles, St.-
Cüoud, St.-Germain és
a Trianonok fölmutat- _ __ - — ̂  —— 2:
nak vagy fölmutattak, " J f g s i ^ g s ^ í ^ ^ "
a csöndes és elragadóan . _ ^ = ~ _̂ _ — —
kedves ízlésben épült í = ^ L _ ^
Otthonias Maimaison
kettős érdekességet és
becset nyert. A túlter-
heltség pazar fénye
soha sem képes azt a
jótékony hangulatot

előidézni.inely például
az egyszerű, de annál
csinosabb és lakályo-
sabb Maimaison ter-
meinek és egész kör-
nyékének .szemlélésé-
nél a néző lelkét meg-
ragadja. Igen terme- •
szetes tehát, hogy min-
dig voltak nagy és ha-
talmas történeti alakok
vagy nemes és szere-
tetreméltó jellemek, a
Jiik o magános rej-
tekhelyet fölkeresték,
hogy fárasztó foglala-
tosságaik után ott ki-
pihenjék magukat, él-
vezzenek vagy — el-
vonultan a nagy világ
zajától — méltatlan
gzenvedéseiken köny-
nyezhessenek.

És e Malmaispn,
* annyi szép,'.ragyogó s egyszersmind oly fájóan

azomoru emlékek paradicsomi szépségű hazája —
nincs többé! A mit a forradalom, a mit még az
1815-diki elbizakodott győzők is megkíméltek,
mindazt összerombolá a nemrég lezajlott átkos
amlékü, nópirtó háború. Maimaison, mely Fran-

•/eziaország legértékesebb drága gyöngyei közé
tartozott, ma már nem egyéb sajnálatra méltó
romhalmaznál. A par-
kok, melyeknek séta- •
nyain egykor Fran-
cziaország leghíresebb
férfiai és hölgyei jár-
daltak, összelődözve, tö-
kéletesen . kipusztitva
gyászolják most szo-
morú végzetöket. A
hatálom, szeretetre-
méltóság és kellem c
földi édennek hagyák
"örökségül emlékozetö-
ket; az ünnepeitek ár-
nyai ott látszottak le- .
begni e gyönyörű ter-
mekben és kertekben;
de a szétpattanó gra-
fiátok és bombák elűz-
ték őket is könyörte-
lenül. Rom és puszta-
aág mindenütt!

Maimaison őstörté-
nete a regék homályos
ködvilágában vész el.
A monda szerint e hely
szolgált rejtekül a nor-'
mannok rabló látoga-
tásaikor az általok jog-
talanul összehalmozott
kincsek számára. Any-
nyi bizonyos is, hogy a
Szajna e vidékén sok
helység ragasztá oda
tulajdonképeni névé •
hez a „nial" (gonosz)
ézót, a mely csakis a logszomorubb emlékek
tolmácsolója lehet. így a Maimaison szó is (e
két latin szóból: mala mansio — rósz lakás)
„gonosz helyet" jelent. De nem lesz talán érdek-
telen olvasóink előtt egy másik rege sem, mely
azerint a kastély neve sokkal ujabb eredetű lenne.
Az 1631-ik év egy sötét,- borongós éjén a mai
3Ialmaison közelében a Szajna mellett fekvő kis
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füstös korcsmában két férfi találkozott össze a
barátságos tűzhelynél. Az egyik fiatal franczia,
életvidám és derült arczu lovag, mig a másik érett
korú, mogorva, ellenszenves vonásu férfi v%la, ki-
nek sötét ruházata igen jól illett bozontos szem-
öldjeihez, molyeketatitokszerü vendég mindegyre
összeránezolt. De az ifjúság és vidám életkedv nem
igen szokta észrevenni az efféle jelenségeket és így

Gyimesi vám a hasonevü szorosban (Csikszékben).

történt aztán, hogy ifjú lovagunk csakhamar is-
meretséget kötött a torzonborz idegennel. A bor
mognyitá a sziveket és ajkakat, s'igy a mogorva
férfinak igen könnyű volt megtudnia, hogy fiatal
társa nemos ember La Rochelle-ből s a becsület-
biróság hívására Parisba szándékozik, hogy magát
egy Richeliou bibornok ellen intézett csípős guny-
irat miatt védelmezze. A gunyirat szerzőjéül ifjú

A Medvebarlangok sziklakapuja Borszék közelében.

lovagunkat hiresztelték el, noha ő ezt határozot-
tan tagadá. A fenyegetettnek fiatal kora és ked-
vessége látható benyomást tön mogorva társára.
Kezdott nyugtalan lonni s alig várta, hogy a va-
csorának vége legyen. Intett a lovagnak és együtt
kimenvén egy kis domb tetején megállottak.

— Látja ön amott azt a kastélyt — kérdé
az idegen.

— Hogy ne? — feleié a lovag — ez» a ház>
melyben a „gonosz ember" lakik.

E czim alatt Richelieu biborliokot értették,
a kit „véres"-nek és „vörös eminencziás ur"-nak
is neveztek. E ház a mai kastély vala.

— Jól van — folytatá a mogorva férfi. —
Tudja-e ki áll ön előtt ? . •

— Nom! •
— No hát, én a

chartresi hóhér vagyok.
-m- _ _ =—_- =~2=^_ _ A lovag m e g h ö k -
: = — - ~"^=r ~ ^ kent.
-~ ~ — Be akarom bizo-
~ Z nyitani önnok, — foly-

tatá a. vérporoszló, —
hogy bennem is van

_ emberi érzelem. Vi-
gyázzon magára. Lau-
bardemont parancsára
jöttem ide, hogy egy
kivégzést vigyek vég-
hez. — Nagyon félek
uram, hogy ön lesz az
áldozat. Hallgasson

•rám, én megmentem.
Látja amott azt az ab- '
lakot a kastélyban,
mely közvetlenül a
körfal fölött van vágva.?

—' Látom.
— Jól van! Ha te-

hát nem önért hivtak
ide, akkor egy óra le-
folyása alatt világot

• fog abban az ablakban
észre venni; ha pedig
jelenlétem önnek szól,
akkor az ablak sötét-
ben marad és mene-
küljön, a milyen gyor-
san csak tud.

Ezzel azt ifjú em-
• bért hirtelen elhagyá,

ki lovát sietve föl-
nyergelte és aggodalmas várakozással telve, sze-
meit az ablakra függeszté. E kinos helyzetben
várakozott majdnem két óra hosszat; az ablak
sötét volt. A lovagot halál fenyegeté; csak Pá-
riába akarták csalni. A bibornok soha sem ér-
zett könyörül etet ellenségei iránt. A fenyegetett
lovára vetette magát és a viharos éjben tova vág-
tatott. A haláltól mentve volt.

Ezóta nevezik a kis
* • korcsmát ,,Bon Seco-

--- •=-= —i_. urs"-nak (jó segély-
~"r £_ nek), mig a kastély,

•=""_ " - ^ mint Richelieu bibor-
• -^ --_szi nok lakhelye, ,<Mal-

~ -^5_ -=~~ maison" novet kapott.
- "" _--~^ E monda terjesztői csak

egyet, felejtettek el:
hogy a rettegett bibor- .
nok soha sem lakott

^~_ , Malmaisonban.
De hagyjuk el a

mondák és regék bi-
zonytalan világát s lép-
jünk át a történeti ada-.
tok biztosabb tőrére.
.A XIH-ik század ele-
jén a kastély a st.-de-
nisi apátságé volt, mig
végre sokféle viszon-
tagság és birtokosai-

• nak is gyakori változ-
tatása után a XVIII-
dik század kezdetével
Harene asszony tulaj-
donába ment át. Mai-
maison szebb, korszaka
ekkor kezdődött, mert
szeretetreméltó tulaj-
donos-nője a megválo-
gatottabb társaságo-
kat gyüjté maga kö-
rül. A termek ének-
es zenehangoktól visz-
hangzottak.szellemdús

beszédek, vidám, nevetgélő társalgás és kedélyes
tréfák élénkítek meg a kedvessé vált urilakot,
mig-a park lombjai alatt Delille költé elragadó
pásztori dalait és Marmontel irogatá memoirejat
legnagyobb részét.

Bekövetkezvén a forradalomnak arisztokrata-
irtó vérengzései, a malmaisoni társaság I S * ^ '
tűnt. Ez időtájban a Le Coulteux család volt a



kastély birtokosa, mely az átalános hajótörésből
roppant^birtokai közül csakis Malmaisont ment-
heté meg. -S ki gondolta volna, hogy e félreeső
lak épen ama nagy szellemnek fog nyugvó és
pihenő helyül szolgálni, a ki egyedül vala képes
az iszonyú áradat hullámait rendes medrébe visz-

M i !
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iszonyú
szaszoritani?

Bonaparte. Napóleon egy kedves lénynek
nyujtá kezét, kit a végzet őrangyalként látszott a
hatalmas férfi oldala mellé rendelni. 1796. már-
cziusbanBeaidiarnáisEugén özvegyét, Josephine-t
vette nőül, kinek szivbeli és. szellemi tulajdonai
eo-yaránt kiíünők valának. Az összekclés után
Josephine Paris ragyogó palotáit csöndes, magá-
nos menhelylyel vágyott felcserélni, melynek ott-
honias termeiben háborítatlanul adhassa át magát
művészi, tudományos és társaságos élveinek. A
dél szülöttének, a kreolnőnek minden vágya egy
szép árnyas erdő közepébe rejtett lak csöntks
kényelmeiben öszpontosult.

E forró vágygyal óhajtott magányt Josephine
Malmaisonban lelte föl. A kis kastélyt 1798-ban
megvásárolta Le Coulteuxtől s azonnal meg is
kezdeté kijavíttatását és földiszitését. Mikor
Napóleon Egyiptomból Frejusban kiszállva Pa-
risba visszatért, Joscphino az újonnan berendezett
Malmaisonba vezeté őt. Itt nyugodta ki nagyszerű
győzelmeinek hosszas fáradalmait a vidám és há-
borítatlan családi boldogság édes élvezetében. Es
valóban Bonaparte igen boldogan érezte magát e
nyugalom, e szerény pompa és bűbáj közepette,
melyet forrón szeretett neje terjesztett maga és
minden körül, mi őt környezte. Innen terjedt szét
az a társadalmi élet és hangulat, mely'az előbbitől
oly előnyösen különbözött. E dicsteljes kor vala-
mennyi nevezetessége feszt vett akkor Napóleon
élvdús estélyein. Költők, festésze.k, szobrászok,
színészek és hős tábornokok népesítek meg a pa-
radicsomilng átalakított kertek és parkok sétá-
nyait, s a csaták zaja és a fárasztó munkák után e
tündértanyán pihente ki magát az akkori világ
legnagyobb hőse és lángelméje, Napóleon.

Esténként a csarm kokban gyűltek össze
Maimaison lakói és vendégei. A falakat gyönyörű
képek disziték, mert Josephine a műkincsek gyűj-
teményét halmozá föl kedves tuskulánumában. Az

. olasz, német és holland iskola minderi valamire
való kitűnősége képviselve volt ott. A fülkéket és
állványokat a leghíresebb szobrászok remekei dí-
szítették. Etruriai <és egyiptomi régiségek a sötét
őskorba varázsolták vissza Maimaison látogatóit.
A kertek és parkok bubáját, csergedező vizesé
seikkel, csalogató lugasaikkal, mesterséges vár-
romaikkal és barlangjaikkal, hiába kisérlenők meg
leírni.Es e nagyszerű átalakítás mind a Josephirík
tündérkezeinek műve volt. E szép kezek a hárf'á-
val is gyönyörűen tudtak bánni. A társaság s
maga Napóleon is, a legőezintébb elragadtatással
hallgatá a szíves és kedves házinő játékát.

De a kérlelhetetlen idő hatalmas léptekkel
haladott előre s a csöndes és irigylésre méltó bol-

• dogság órái már meg vannak számlálva. A koro-
názás vitán, mely őt császárnévá emelte föl, ismét
Malmaisonba vonult vissza Josephine; a diadém,
melyet Napóleon sajátkozüleg illesztett homlo-
kára, még mindig ott ragyog fején, de a bánatot

•és aggodalmat, mely a császárno szivén rágódik,
még a kedves lak megszokott, biztató magánya
sem képes elenyésztetni többé. A koronázás, a
legnagyobb fény,kezdete a földi boldogság vége
lesz rá nézve. És valóban ugy történt minden,
mint előre sejté. Bonaparte, az első Napóleon, a
császár, fejdelmi szülöttet akar nőül venni és a
szegény Josephine-nek, Beauharnais özvegyének,
vissza kellend vonulnia — de viszalépésével a
büszko uralkodó szerencsecsillaga is alá fog ha-
nyatlani. Ugy látszott, hogy e gondolatok a csá-
szárt is foglalkodtaták, mórt alig hangzott el a
Te Deum a bécsi béke megkötésének örömére s
tizenkét napra utána Bonaparte csakugyan elvált
előbbi nejétől. Napóleon az elválási okmányt
remegő hangon olvasá föl s kétszer is megakadt
olvasás közben; Josephine szilárdan, nyugodtan
s lemondásteljesen hallgatá végig azt s egy per-
czig sem forditá el tekintetét a császárról s a
fájdalom erője oly iszonyú volt, hogy az érzelem-
nek minden kitörését elnyomá. E végzetszerü nap
után Josephine egészen malmaisoni magányába
vonult vissza szenvedni, sirni és — imádkozni.

Később Dél-Francziaországon át Olaszor-
szágba utazott Josephine, fájdalma ellen szórako-
zást keresni és helyét Mária Lujza osztrák her-
czegnő, Napóleon uj neje foglaltáéi. Az uj csá-
szárné jól tudta, hogy Josephine emléke soha sem
fog kihalni férje szivében s az olasznő boszujától
annyira félt, hogy az elhagyott Malmaieon kü-
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szöbét. sohase merte áttlépta. A császárnak- pél-
dátlanul fényesés szerehesés pályafutása kezd alá
felé hanyatlani. Josephine 1811-ben visszatért
Malmaisonba; az idő kissé megenyhitette mély
sebének, gyötrő fájdalmát.' Az elhagyott és elta-
szitott császárné iránt Napóleon még mindig a
régi ragaszkodással és tisztelettel viseltetett; ő
volt az első, kivel a római király, a szerencsétlen
reichstadti herczeg születését tudatta . . .

,,Tgaza volt Josephinnok! Szerencsétlenségem
akkor kezdődött, mikor őt elhagytam!" — kiálta
föl Napóleon, mikor a hajóra lépett, moly őtFran-
cziaországból elszállítandó vala.

Josephinet, volt férje csillagának hanyatlá-
sakor a szövetséges uralkodók a legnagyobb rész-
véttel és tisztelettel vették körül, — inkább fejde-
lemnő volt, mint Napoloontól elválása óta valaha.
Sándor muszka czár meglátogatá őt Malmaison-
ban. Josephine már akkor beteges volt,de szellem--
dús társalgása mégis e!ragadá a czárt. Josephine
az orosz czárral folytonosan Volt férje érdekében
beszéltedé már ekkor késő volt minden. — A nagy
férfiú sorsa titkos szálak által sokkal szorosabban
ösfzefüződött az övével, hogysem imádott esz-
ménye bukását sokáig túlélhette volna. — Mikor
Sándor czár egy második látogatás után, melyben
Josephinet még szenvedőbb és reménytelenebb
állapotban találta, május 27-kén harmadszor is

i meglátogatta Malmaisont, hogy úrnőjét üdvözölje,
| már nem láthatá őt. Az egykori császárné kinos
| álmatlan éj után éjien akkor szunnyadt el. Május
I 29-nek reggeli óráiban kezdődött meg szomorú
j küzdelme a halállal. „Bonaparte, — Elba — Mária
Lujza!" — ezek voltak utolsó szavai.

Alig egy év múlva váratlan villámként csa-
pott át a tengeren a trónjától megfosztott csá-
szár! — Maimaison kapui előtt egy kocsi állt meg.
Napóleon szállt ki abból remegő, lázas izgatott-
sággal. Mikor a császár a kastély csarnokába
lépett, halvány arezvonásai hevesen rángatóztak.
Csak futólag üdvözlé az őt fogadó Hortense ki-
rálynőt s az erkélyre rohant. Téveteg tekintetével
végig röpült a kedves emlékű pontokon. Azután
megjátogatá a parkot s mindazon szép helyeket,
melyt k egykori boldogságának tanúi voltak. Mi-
kor a Josephine halotti szobájához érkezett s kezét
az ajtó kilincsére tévé, Hortense követni akarta
őt, de Napóleon egy parancsoló tekintete vissza-
tartá. A császár belépett s az ajtót magára zárta.
— Egy óráig volt benn. Mikor kilépett, a királynő
könyeket látott csillogni szemeiben.

. . . Waterloo! e szóban egy titán bukásának
története fekszik ! Megalázva és megtörve hagyta
el Napóleon a hadserget és a trónt. Sorsa el van
határozva 8 mielőtt magános szigetsirjába költöz-
nék, meg akarta még látogatni legkedvenczebb
helyeit; Maimaison levegőjét akarta szívni — Jo-
sephiho lehelleto, mely az egykor általa ápolt
fákról és virágokról illatozott felé, hadd legyezze
még egyszer forró homlokát. Öt napig maradt
Malmaisonban, mielőtt Francziaországtól örökre
bucsut vett volna. — A kastély jobb oldalán egy
kis kő látható, melyen a franczia sas mellett o
fölirat áll: ,,Dernier pas de Napóleon, partant
pour Kochefort; le 29.juin 1815. A quatre heures
aprés-midi." (Napóleon utolsó lábnyoma, Roche-
fortba indulása előtt, 1815. június 29-kén, délután
négy órakor.) Ez a pont, a hol a bukott nagy,
Maimaison drága földjétől elvált.

1826-ban a svéd Hagermann vette meg a
kastélyt; 1842-ben a spanyol Mária Krisztina,
végre 1861-beji I I I . Napóleon birtokába korült,
ki most aligha nem szivesebben ülne ott, mint
Wilhelmshöhén, föltéve, ha porrá nem tette volna
a háború kíméletet nem ismerő dühe. „Pauvre
Maison"-nak lehetne most nevezni a romha dőlt
kastélyt, mely már csak a Josephine emléke iránti
•tiszteletből is jobb sorsot érdemelt volna. 8. L.

Képek a Székelyföldről.
Orbán Balázs nagybecsü munkájából, a „Szé-

kelyföld leírásából" az ötödik kötet is megjelent,
s bár a munkás szerző még a Székelyfölddel ha-
táros részek leírásával pótkötetben is meg akarja
toldani müvét, a'tulajdonképi Székelyföld ismer-
tetése ezzel be van fejezve. Teljesnek mondható
mű a tekintetben Í3, mert az adatok oly sokasága
nemcsak a Székelyföldről, de talán hazánk egy
vidékéről sem volt még soha összehordva és fel-
dolgozva, mint Orbán Balázs könyvében.

Tudományos becsén kivül a műnek festői
oldala is kiváló érdeket kölcsönöz, értve a szó- és
rajzban adott meglepő szépségű tájképeket, me-
lyekkel a nagy munka majd minden lapja el van

árr.sztva. Egy párszor volt már alkalmunk a
Vasárnapi Újság olvasóinak e tájképeiből —
többnyire Keleti Gusztáv művészi r;ijzai — és
leírásokból mutatványokat adni. De a könyv ér-
dekessége még tizszerte többel sem volna kime-
rítve távolról sem. Azt hiszszük, azért kedves
dolgot cselekszünk olvasóinknak, ha a nőst már
teljes műből még egy kis szemelvényt adunk,
néhány képpel: szövegül magát a szerzőt beszél-
tetvén.

I.
A gyimesi vám.

A gyimesi vámnál vagyunk, négy' mérföld-
nyíre Szépviztől, honnan pompás töltött s kavi- .
csolt ut vezet egész idáig. A Szépviz és Tatros
regényes völgyein jöttünk ide s a nép, melyet
utunkban és itt találtunk : csángók, kiknek szá-
ma.e vidéken "megközelíti a 4000-et, s faluknak
alig nevezhető szétzavart telepekben, Felső-, Kö-.
zép-, Alsó-Gyimesben, vagy mint a nép hivja, s ez
a valódi *frievezés, Gijmes Felső Lok-, Gijmes
Közép Lok- és Gijmesbükkben laknak.

Gijmes F. Lok alsó végénél, az eddig észak-
keleti irányt tartó Tatros-völgye megtöretve, ke-' .
leti irányt vészen. Itt van a szoros fénypontja, hol,
a Tatrosnak eddig szűk völgye tágabb völgy keb-
let alkot', hátterében pedig nagyszerű havasok
sziklahalmaza mered fel,* melyekön a Tarkő (itt
Térkő) hófehér szirtqrmai pillantanak át. Ha inneri
elfordulva keletre a szoros mentében tekintünk
lefelé, ott hullámzatos hegysorok felett a Tárha-
vasnak magas kopár lánczolata tűnik fel. Kétség-
telenül szép a Székelyföldnek lakott része is, de
ki azt valódi nagyszerűségében akarja ismerni,
annak be kell hatolni határhavasaink nagyszerű
tömkelegébe, meg kell utazni azon gyönyörű hegy-
szorosokat, melyeket a teremtő mint e szép haza
büv-utjait helyeze a határszélre, s csak akkor fogja
azt égése nagyszerűségében, egész pompájában
ismerni.

Közép-Gijmes-Lok végénél a völgy bén néhány
óriás nagyságú bükkfa magasul fel; a fáknak
nagyrészt .kiszáradt ágai, mint az egykori gazdag-
tenyészet rémes csontvázai merődnek fel, mig a
körültök lévő sok csonka csutkó (kivágott fák
törzsalja) mutatja, hogy itt nem régen bükkreng
(a rengeteget a csángók így hívják) volt, mely .az
itt kezdődő Gijmes-Bükknek nevét adta. Itt sza-
kad bé a Bálványos patak; hátterében felötlik a
Hosízuhavas és a magas Bálványos. Alább a dom-
bon fekvő oláh templomnál szakad be Tárhavas
patakn, hátterében a roppant Tárhavas égig m'a-
gasuló kopár sziklatömege tűnik fel megdöbbentő,
nagyszerűségében. — Gijmes-Bükknél a Tatros
völgye újból irányt változtat, — a mennyiben délre
kanyarodik a már itt tekintélyos f'olyóvá fejlődött
Tatros, ez irányban foly az ide még közel 1 mfd
fávolra fekvő gyimesi vámig, mely épen a határ-
szélen, az Áldomás-mező közelében van. A vidék
itt sokkal vonzóbb képet ölt, minek főoka abban
van, hogy a hegyek e tájat nincsenek elkopáritva,
hanem minden oldalról szép fenyves erdők által
árnyaltatnak. Jobbról a festőileg idomult szikla-
szálakkal ékes Apahavas magasul fel, az oldalában
lévő Áldomás-mező felett várrom alakját utánzó
sziklacsúcs a Kőor vagy Kőcsup emeli fel veszé-
lyes szemcsuló szirtbástyáif, melyet mi még egé-
szen közelről is lovagvárnak hittünk. — A Kő-
csuptól éles sziklagerincz nyúlik le egészen a Tat-
ros völgyéig, ennek — a völgyet összeszoritó —
magas meredek előfokán van egy szép fekvésű
erőd, mely feltehetőleg arégiGyimes vára helyén
fekszik, s annak romjaiból épült.

Ezen erődhöz 134 lépdés fedett folyosó vezet
oly meredeken, hogy gyalog is nagy fáradsággal
lehet oda feljutni, s mégis 1789-ben fel- és lelo-
vagolt azon egy Lacz András nevű székely huszár.

A tu] oldalon szintén erőditett előfok szökel
elő; ezek annyira elzárják a völgyet, hogy a Tat-
rosnak alig marad keskeny sziklaszegélyezte'me-
derhely. A vámhivatal épületei és a szerény kis
kápolna ezen baloldali előhegy oldalának egy mé-
lyülctébon vannak elrejtve. Ezen hadtanilag igen
erős, könnyen védhető pont igen festői képet ád,
mint azt mellékelt rajzunk mutatja.

Egy karózat (pallisade) zárja át a leírt, s a
mellékelt képben bemutatott erődök közt, a Tatros
szűk völgymedrét: ezen gyenge kcrteíésen tul •
már Moldova határa ke/elődik, romja vámépüle-
teivel, néhány szánandó kunyhóval. Az oláh
vámnál megszürrik az Erdély felől eddig jövő csi-
nált ut, a közlekedés csak lóháton s ökörszekerek-
kel folytatható tovább, és ez így vati nemcsak itt,
hanem minden szorosainknál, a tömösi vám kivé-
telével. Uthiány tehát egyik fő oka annak, hogy
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ezon szoroson igen esekély kereskedelmi mozga-
lom van, pedig hajdan1 e szoros egyike vo!t jártabb,
sőt hadjáratokra is használt szorosainknak. 1467-
ben itt küldötte be Mátyás király seregének egy
részét a pártot ütött Moldva ellen. Csikót duíó
tatárok gyakran ütöttek itt be, s nem egyszer
vivatott ott a honvédelemnek elszánt hősies hicza.
Az 1816 — 17-k's éhségkor az ezen vonalon beho-
zott gabona menté meg Csíkot és a Székelyföld
nagy részét az éhségtől.

• A medtvebarlangok sziklakapuja.
Borszék üdítő forrása s hűs és mindig zúgó

fenyvesei közelébe varázsoljuk át magunkat. Egy
séta-kirándulás, minőt a fürJő vendégei gyakran
élveznek, azon pontra vezet, melyet második ké-
pünk ábrázol.

A fürdőtől, — mond kalauzunk Orbán B. —•
árnyas erdők, félelmes árkok és hegyszakadásokon
át félóra alatt a Kerekszék nyugati ormához
érünk,, hol feltűnnek az ugynevezott Medvebar-
langoknak méltán bámulatra ragadó sziklacsoport-
jai. Legelőbb egy e sziklába bevésett folyosóba
jutunk; itt van a Medvebarlapgok sziklakapuja.
Kétfclől 10—12 öl maga3 sziklaszál tornyosul fel,
mint titokteljes Spliynxnek űrbe bámuló feje, a
szikla tetején kis fenyők inognak a szél fuvalmára,
a sziklák hófehér oldalait gyönyörű zuzmók, (Li-
chen), mohák, niás szikja növények diszitik, s roj-
tozzák mintegy bűvszegélylyel körül e festői szik-
laportálét, melynek varázsnyilatán lehet behatolni
e szirt-romok festői tömkelegébe. Ide mellékelt
képünk mutatja e páratlanul szép szikla-kapuzatot.

Midőn a sziklacsudák ez örszág'ába beléptünk,
valójában el voltunk ragadtatva, mert az, a mit
itt lát a szemlélő, minden képzeletet és várakozást
felülmúl. .

E sziklák legújabb képződésü mészkőtuffból
állanak, melyek hab könny üdéd ek, h-ófehérak, s a
mellett egész óriási mérvben vannak átlyukgatva,
kivésve, elannyira, hogy nagyszerű folyosók, fe-
dett alagutak, amphitheatralitcr alakult sziklame-
denezék, diadalkapuk, feltornyosuló diszgulák,
szikla-erkélyek, sötét, félelmes, de a mellett mégis
vonzó barlangok veszik körül a szemlélőt, ki egyik
ámulatból a másikba esik, s nem talál szavakat
csudálata kifejezésére; tovább rémletes kőhasadá-
sok, egymással egybeköttetésben levő folyosók,
oszlopos csarnokok egész tömkelege tárja fel titok-
teljes, vonzó s mégis visszariasztó meneteit. Ezen
sötét, hűs, napsugaraktól ritkán érintett folyosók-
ban pedig lopva-nőszők, más árnyat szerető növé-
nyek, mohák s világosság kerülő virágtalan cseré-
nyek (filices) tenyésznek, mig a sziklák rétegeiből
zuzmók, csöngék (campanulák) függenek alá, s
más sziklanövények pompáikodnak. Valójában oly
szép, oly meglepő a szikláknak ezen műterme,

• hogy azt leírni lehetetlen.

Egy magyar vándor levelei.
• " i. ' . . '

Paris, márczius 8.
Bámul nemde t. szerkesztő ur, hogy innen

veszi levelemet! Meg akartam lopni azzal, hogy a
kit még Ausztráliában képzel lenni, s azt hiszi,
hogy a bush árnyaiban kengoroora, oppossumra és
walabira vadász vagy a gumifa derekáról levelé-
sző medvét és repülő mókust les, — az egyszerre
csak „hipp-hopp" módjára Európában teremvén
ismét, Parisból ir. Hajh, nem a fényes, vidám, él-
vező és örömragyogó Parisból, melyet elhagyék,
T- a gyászos, a levert, kétségbeesésében ismét
forrongó Parisból . . . . Paris egészen ki van vet-
kezve régi alakjából. Az üzletek nagyobbára be-
csukvák, s este a világítás oly csekély, hogy csak
ugy botorkál a homályos utczákon az ember. A
nép átalában lehangoltselzárkózott. Gyásztöltött
itt mindenki. Eddig a közlekedés minden neme fel
volt függesztve, mert a külső hidakat légberöpi-
tették és az utakat eltorlaszolták. Az utczák most
katonasággal telvék, mely részint kertekben, ré-
szint magánházakban s az utczákon van elszállá-
solva. A Tuilleriák fényes palotájában a pompás
termekben közkatonák ödöngenck hájas bagariáik-
ban. A kis Napóleon^ herczeg kedvencz kertjében
sátrak vannak kifeszitves a fák közt lovak tanyáz-
nak. Hasonló sors jutott a Louvro-nak is, melynek
udvarán égő hasábok mellett közkatonák főzik ét-
keikot. Az átalános szükségen már nagy részben
•enyhítve van, de azért még mindig számos a ké-
regető, éhséggel küzdő ember a nép közt. Az
•utczákat fegyveres csapatok barangolják be,

nintha uj csatára vonulnának, holott már meg-
zünt a harcz.

A lakát odahagyott lakosság ismét költözkö-
lik haza fölé, a belvárosba húzódott külvárosi nép
íjra szállingózik vissza elhagyott tanyáiba: való-
ságos szentgyörgynapi jelenet.

Most tekintsünk el innen az ellenség tábo-
•ába Versaillesba. Bezzeg egészen más élet foly
itt! A poroszok {bár szedelőzködnek már hazain-
lulásra) annyira otthon találják itt magukat,
mintha csak Berlin valami elővárosában volnának.

A volt császári • palota betegekkel és sérül-
tekkel van tol ve. A képtárt képező termeket a po-.
rósz katonák naponként látogatják, gyönyörködve
a hajdani győzelmeket ábrázoló képekon, — most
hogy a francziák^ egykori diadalait oly borzasz-
tóan megtoroltak. — A kertben szerte kocsikáz-
nak és lovagolnak, össze-vissza taposva az oly szép
íyepes téreket. Mindenütt csak katonát lát a
szem. A díszesebb épületeket a főbb tisztek fog-
lalták el. A császár a városháznál lakik; Bismarck
diszes nyaralóban tartózkodik, mint szintén Moltke
is. A közlokeelés nagyon korlátozott; az útlevele-
ket szigorú vizsgálat alá vo'tik s azok engedélye-
zésénél is igen tartózkodik.

A versaillesi nép még a legszerencsésebb,
mert ott roppant nagy a pénzforgalom, mig a
többi franczia város átalában zsarolásoknak volt
kitéve.

Versaillest elhagyva Sévres-t kerestem föl,
hol a gyönyörű fasorok, a bájos halomlánczolat
bársonyos gyeptérei letarolvák.

A városba bemenve a pusztításnak előbb csak
kevés nyomait láthatám; de belebb hatolva a rom-
lásnak több-több jelével találkozott tekintetem. •

A hires porczellán-gyár nincs nagyon össze-
rombolva, de egészen ki van rabolva. Az utcza-
vonal védelemre volt átalakítva. Tovább haladva
egyes házak oldalai leomolva, teteje összelövöl-
dözve, leégve, boltajtók s ablakok puskagolyóktól
átlyukgatva, bombáktól szétzúzva, borzalmas ké-
pet tártak elém! Azok a szép nyaralók, hol az
arisztokraták és gazdag kereskedők élvozék az-
enyhébb évszakok kellemeit, most elpusztult ro-
mok. E nyaralók fölött emelkedő halmot irtózatos
véres küzdelem után foglalták cl a poroszok, és
s?ánczokat hányva azon, melyek veszedelmes tá-
madó pontokat képeztek a közeibén levő jeles
erődök ellenében.

A véletlennek tulajdonithatom, hogy azlssy
erőd belsejébe bejuthattam. Itt roppant föld- és
ró'zse-torlaszok vonják magukra a figyelmet s
ama szirtmeredélyek, erős falak és sánczárkok és
hatalmas épületek, melyek a porosz lövegek mű-
ködésére mint pozdorja mállottak szét, vagy mint
kártyavár omlanak össze. Paris alattunk terült el,
s innen halomra lőhetett volna lőni, kiválogatva
jeles épületeit.

Az erőd alján a faluban nagyszámú 12 és
24 fontos sugárágyu van összehalmozva, melyeket
a francziáktól foglaltak el s pár nap múlva Strasz-
burgba fognak szállitni.

Az utakat mindenütt őrök állják el; az elme-
nekült lakosok házaiban porosz katonák heverik
ki véres munkájuk fáradalmát.

E napokban a németek már nagyban költöz-
ködnek kifelé, megterhelt társzekerekkel; pár nap
múlva a főbb tisztek és a császár is odahagyja
Versaillest.

Parisban jelenleg egy porosz katona sincs; a
város egészen hadilábon áll; franezia katonák
állanak mindon ponton őrt, s tesznek körjáratot
lovon és gyalog össze-vissza. A csere utján kisza-
badult fogoly-katonák is szállingóznak már haza,
különben, a hadi zajt kivéve, a nyugalom helyre
állott itt e meghódolt, végsőig* küzdött, de levert
s talán ujabh borzalmas vihar előtt álló népnél.

II. .
Paris, márczius'9.

Künn voltam a pusztulás téréin, kezeimmel
érintem a romákat. Hol pár évvel előbb oly fel-
séges pillanatokat élveztem, ott most minden rom
és hamu. "

Meglátogattam St.-Cloud-t, St.-Dénist, Fon-
tainebleau-t és Vitryt. Juvisyn át Corbeilig min-
denütt siralmas és borzasztó események nyomait,
elpusztított, kirablott épületeket és romokat láttam.

St.-Cloudról kezdve az egész vonalon csak
egyes kéjpaloták romfalai, kiégett, füstös ablak-
és ajtóhelyek merednek ránk; a hajdani sürü fa-
csoportozatok és berkek lekaszabolvák, letarolvák.
A lejtős domb oldalon lehaladva St.-Cloud széles
utczájába jutunk, hol hajdan a főnemesség pompás
nyaralói és kéjpalotái állottak gyönyörű kertek
által körülövezve, mig lejebb menve, dús keres-

kedők házait, fényes szállodákat és csinos magán-
lakokat lehetett látni. Most ezek nagyobbára om-
ladékok, s a melyek esetleg épen maradtak is,
azokat az ellenség teljesen kirabolta. A gyönyörű
császári kastély römhalom. A külső diszitménye-
ket, szobrokat, virágvázákat a pusztitó ellenség a
tóba hányta, sőt azokat a nagy márvány- és egyéb
kőszobrokat és kandelábereket, malyeket eldönteni
nem birt, megcsonkitá, elóktelenité, némelyiknek
fejét,- némelyiknek karját vagy lábát tördelve .
össze. A gyönyörű narancsfáknak lehántotfák
kérgét, s paripáik'legázolták, taposták a kert min-
den diszét. Ott hol a Lauterne állott, mely a leg-
szebb kilátás! pont Paris felé, most csak romokba
ütközik a szem.

Ha az embsr Bt.-Denisbe ér és a városba be-
megy, alig sejti az Í3zonyu" pusztítás nyomait,
ámbár majd minden házon lát egy-két bomba
vagy röppentyű okozta rést; de ha a házak belse-
jébe belép, elszörnyedhet a szétrombolt boltoza-
tokon és bútorzatokon. A városon túli házak ösz-
szeomlottak, sőt a félórányira eső nagyszerű
kéjkastély is össze van dúlva s átalában az egész
környék kipusztitva, kirabolva.

Fontainebleau-t — mint tudva van — leéget-
ték, pompás erdejét levágták, ele azt sokan nem
tudják, hogy e vidék irtózatos rablás és harácso-
lás színhelye volt.

Vitry — és előtte a kis Ivry erőd a földdel
tétetett egyenlővé. Átalában véve • Juvisytől
Straszburgíg, valamint Orleans-felé roppant terü-
leten csak omladékokat, füstög romokat lehet látni.

Most mindennap szállítják haza feléíNémetor-
szágba az összerablott és elfoglalt zsákmányokat,
roppant számú ágyukat, fegyvereket, nagy meny-
nyiségü hadszereket és lovakat. Ugy vonulnak
kifelé mint mézzel jóllakott darázsok á méh-
köp üből.

III.
Paris, márczius 19.

A templomok ajtajai fekete szőnyegekkel
vonvák be. Gyás/.ba öltözött özvegyek, árvák és
károsodottak ezroi sereglenek az istenházába és a
szörnyű csapástól meghajolva borulnak le a min-
denható zsámolyához, segedelemért esedozve. Mig
az egyházakban buzgó fohász kél az ajkakon, ad-
dig a boulevardokon és az utczákon kürtök har-
sognak, dobok peregnek, hívogatva össze a nem-
zetőrséget és sorkatonaságot. Á város utczáit to-
longó, fölzavart nép lepi el. Katonaság vonul át
ezredenként a boulevareiokon. Á St.-Michel bou-
levardnál a nép összetűzött a katonasággal; Mont-
rouge-nál szintén volt egy kis csata. A Montmartro-n
ágyuk vannak kiszegezve az odaszolgáló utczavo-
nalakra. A francziák fővárosa a zaj, verekedés és
tolongás terévé vált. Tegnap fogták el Lecomte és
Clement Tamás tábornokokat, kik a titkos komité
helyiségéri a Kue de Rossierbcn lövettek agyon.
Fékét vesztve tolong az örjöngő prolotar? és mun-
kás nép a nemzetőrséggel összevegyülve a gyú-
pontokra-, a hatalmat a-nemzetőrség ragadta ke-
zébe. A Busse, Chaumont, Montmartre, Salle de la
Marseiílaise, Place des Vosges, La Chapelle, Bélle-
ville, Clichy, Boulevard St.-Michcl s a szajnaparti
két útvonal több mint 450 különféle ágyú- és ínit-
railleussel van megerősítve. A sorkatonaság na-
gyon lazán viseli magát, a néppel egyre fraterni-
zál, sőt több helyen, szándékos összetűzésnél fegy-
\ erőket letették s a népnek engedek át. Több
lielyea — daczára annak, hogy egyes vezérek és
főtisztek jelentékeny seregtömbököt szedtek öss2e
i's ezekkel egyes pontokat elfoglalva tartanak,
Parisban a fegyverben levő nemzetőrség és sorka-
tonaság létszáma az 5—600,000 között áll. A köz-
társasági kormány és minisztérium Versaillesban.
székel, hol szintén nagyszámú katonaság van Ösz-
szevonva.

Paris bolsejo most valóságos kortestanya,
csakhogy a kapaczitálás borzalmasabban foly,
mint nálunk követválasztáskor szokott. Polgár,
munkás, proletár és katona, mind megannyi szó-
nok. Egyik a köztársaság, másik a bonapartismus
mellett korteskedik. A köznép azonban leghőbb
pártolója a kommunistikus köztársaságnak, ,,a mi
a tied, enyim is" czimmel.

összefutkostam a város utczáit, boulevardjait;
láttam a népet százezrével özönleni, dulakodni,
gyilkolni; láttam a dühtől részegült férfiak és nők
furiáit, kik most a legnagyobb politikusok és tűz-
szitók; — a nemzetőrséget szuronyos töltött fegy-
verekkel, — és a sorkatonaságot, irtózatos,
nagyszerű chaoszban, a polgárháború előestéjén.
Megborzadtam e jelenetektől s nem akarván
magamat ok nélkül áldozatul dobni, — összecso-
magoltam s elhagytam Parist. . A

Szerettem volna Straszburg felé jönni, de erre
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felé a'.pálya szünetel; sőt megkisérlettem egy má-
sik vonalon elutazni, melyen a porosz szállitja
zsákmányát, — elmenteni Orléansba, hol szintén
föl van fordulva az egész város és uton-utfélen
német katonaság tanyáz. Ott sem érhettem ezélt:
a vonatok katonasággal tul terholvék, magán-
egyéneket, bármely nemzetiséghez tartozzanak,
nem szállítanak, kénytelen voltam visszatérni.
Majd Juvisy éa Corbeilbe mentem, de itt sem jut-
hattam czélhoz. Végre is, miután úgyis láttam
már elég össz< rombolt várost, szétdult várakat,
császári kastélyok leégett üszkös omladékait, ki-
fosztott népeket — az utolsó na'pokban a fékvőez-
tett dühöngő francziák százezreit, — a legkeve-
sebb izgalmat ígérő útvonallal is megelégedtem s
— az északi vaspályára ültem.

IV.
Berlin, márcz. 21.

Folyó hó li't-kén gyors vonattal hagytam el
Parist Brüsszel felé, s ottan nem is pihenve,
Kölnbe mentem, hol egy éjét töltve, ismét gyors-
vonatra ültem és 13 áráig tartó rendkívül gyors
utazás után Hannover, Braunschweig, Magdeburg
és Brandenburgon keresztül Berlinbe érkeztem, hol
jelenleg roppant előkészületek történnek a német
császár nevenapjának megünneplésére. Németor-
szág minden részéből tolong a sok dölyfös arisz-
tokrata. A herczegek, grófok, bárók, lovagok és
földmivesek egész serege özönlik Berlinbe. Köl-
tők, irók, szónokok, korcsmárosok, kereskedők,
üzérek, naplopók és iparlovagok
sürögnek szerte, nagy várakozást
kötve a nngy naphoz.

Mindenütt fény, mulatság, he-
gyen-völgyön.

Berlin fölött a győzelem és
diadal angyala lebegteti szárnyait;
a nép elégülten mosolyog, aiig
Paris fölött a Nemezis és a halál
angyala sötétlik.

Sz. Török János.

lelkese által támasztott forradalom alatt, mint spa-
nyol hadvezér, vitézül mentett föl az ostrom alól.
Azt irja magáról: „Csatákban szerencsével működ-
tem; seregemet folytonos győzelem kisérte; csatát
nem veszték soha; az ellenséget,b'árhol találtam s
bárhol támadt rám, mindenütt megvertem." De a
dolgok nem folyván kedvére, .magányba vonult, s
egy tervet készite Mexikó számára. E terv szerint:
a katholiczizmu'st fönn kell tartani, a mexikóiakat
egyenjoguakká tenni a spanyolokkal, s kívülről tel-
jes függetlenséget biztosítani. 1820-ban az alkírály
a déli fölkelés elnyomására küldé. 0 azonban egye-
sült Goerrere Vincehte fölkelő vezérrel. Santa Anna
is Jtiozzája csatlakozott. Működésének nagy sikere
lévén,' 1822-ben császárnak választák, öröködési
joggal. Megkoronázták nejét és fiát is. De még azon
év végén Santa Anna a köztársasagot proklamálta.
Iturbide lemondott s jószágára vonult. Később
számüzék 25 ezer peso nyugdíjjal s „excellenza"
czimmel. Ö 1823. aug. 2-án érkezett meg Livor-
nóba, később azonban egy párt visszahivá Mexi-
kóba. Szerencsétlenségére vissza is tért, de a másik
párt hatalmasb lévén, nomcsak elfogatta őt, hanem
1824. jul. 19-én agyon is löveté. Kilencz év múlva
— hűtlen vezére: Santa Anna rendeletére — tete-
meit Mexikó városába szálliták, s az első függet-
lenségi harcz bajnokainak soréba fényesen temetek
e l . — Utódainak az 1835-diki kongresszus egy
millió piasztert fizetett ki, s az 1822-bon kapott
húsz négyszög mérföldnyi földbirtok tulajdonában
megerősité őket. S ez most is az övék. A fiatal

Az izgatottság Parisban.
Daezára annak, hogy Berlin

most a sok illuminácziótól oly
lángtengerben .úszik, hogy körös-
körül kipirul az égbolt 8 még ki-
lencz órajárásra fekvő falvakUjin
is félre verik a harangot, azt
hívén, hogy valahol ég, — daczára
minden örömnek, fénynek és pom-
pának, azért mégis csak Paris a
világ fővárosa most is, s Berlin
minden fénye nem képes elvonni
tőle a feléje forditott millió meg
millió szemet. -i-T -̂

Az igaz, hogy a mivel Paris ^—-
most a világ figyelmét magára
vonja, az minden inkább, mint
vigasztaló. A bizalmatlanság, a
gyanú, a ' gyűlölet és düh, mint
sokáig pihent furiák száguldják be 'most Paris
utczáit, rettegést és halált hurczolva magukkal;
jaj annak, a ki meggondolatlanul szóba keveredett
az ellenséggel, avagy abba a gyanúba keveri ma-
gát, hogy a németekkel egy kézre játszik s árt a
nemzeti ügynek.

Képünk egy ily jelenetet ábrázol. Az elő-
térben ott látni egy futó embert, a mint kalapját
mélyen szemébe nyomja, hogy mégis némi védje
legyen fejének az ütések ellen. Utána fut a fel-
dühödött nép, furkosbotokkal, kövekkel. Hogy
bünös-o az üldözött csakugyan, azt a vérbiróságot
gyakorló nép ilyenkor nem igen kérdezi, s ha a
szerencsétlen ember nem akad könyörületes és
önfeláldozó nemzetőrökre, kik elég merészek a nép
dühével daczolni s őt valamerre elszöktetni üldö-
zői elől: akkor a nép lynch-justitiát gyakorol
felette s agyonverik az utczán, vagy a vízbe lökik.

Ilyenek most az aranjuezi szép napok —
Parisban.

Egyveleg.
** (Mexikói császári ivadék Magyarországon.}

Iturbide mexikói herczegről, ki menyasszonya,
Mikes- gróf kiasezony által hazánkhoz lesz kötve,
Szombathelyről következő érdekes adatokat írják
;i „Főv. Lapok"-nak: Az Iturbidék a Montezu-
mák utódjai. Don Augusztin de Iturbide, ki I .
Augusztin névvel lett mexikói császár, 1784-ben
született Valadolidban, melyet később, a Hida'lgo

Egy párisi bünhödése, ki a poroszokkal szóba állt.

herczeg, ki most egy magyar leányt vesz nőül, e
szerencsétlen császár unokája.

** (Thitrs életrendje.) A franczia kormány-
olnök rendesen éjfél után 1 órakor fekszik le egy
kis vas ágyra, melynek matracza a lehető legvé-
konyabb. Reggeli 6 órakor felkel s legott munká-
hoz ül. Este 6—7 óra közt naponként egy órát
alszik, azután ebédelni megy s ebéd végével min-
den pihenés nélkül azonnal íróasztalához ül. — A
nemzetgyűlésben a szószék alatti első padban
foglalva helyot, csupa fül. Lekönyököl padjára s
a mögötte ülők csak.magasra felfésült haját látják
a padból. — Elnökké nevezetese előtti napon tisz-
telői nagy számmal sereglettek a jeles államférfiu
termeibe, elhalmozva őt szerencsekivánataikkal
és bókjaikkal. Thiers szó nélkül hallgatott -e.gy
ideig, végre imigyen felelt: „Kétségkívül ez mind
igen pompás; de meddig fog ez tartani ? Rendesen
udvarolni szoktak az orvosok a betegség alatt, de
alig gyógyult fel a patiens, azonnal sietnek őt
kitenni az ajtón."

** (III. Napóleon vagyona.) Egy franezia lap
szerint az ex-császárnak 100 millió frankot érő
fekvő vagyona van Olaszországban; az ex-császár-
nénak egész járásai vannak Spanyolországban:
pénzeik elhelyezvék úgyszólván minden országban,
Angliában, Amerikában, sőt Oroszországban is.
Az ex-császár összes vagyona 800 millió frankból
áll. Ha 20 milliót tett félre évenként, könnyen
elérte ez összeget 20 év alatt és különben ís álta-
lán ismeretes, hogy 25 milliót szerzett magának a
hadiköltségvetésnél. Ha e roppant összeghez

hozzászámíttatik "Napóleon hg., Mathilde hgncv
Morny és mások vagyona, kitűnik, hogy e család
1200 milliót vont el Francziaországtól.

** (Kissé zajos diplomacziai érintkezés.) Mün-
chenből irják, hogy azon diszebéd alkalmával,
melyet az ottani olasz követ marchese Migliorati,
fejedelme születésnapján adqjt, zajos jelenetek
fordultak elő. Az olasz követ és az északi német
szövetség követe b. Werther között politikai vé-
leménykülönbség következtében rendkívül heves
szóváltásra került a dolog,, annyira, hogy az ille-
tők kiránták a galantérie-kardot s az inasok be-
rohantak, hogy szükség esetén segítségére siesse-
nek uroknak. A higgadtabb vendégeknek csak
nagynehezen sikerült a dühöhgőket lecsillapitani.
Ezek végre belátták, hogy semmiért csinálták a,
nagy hűhót, bocsánatot kértek egymástól s kezet
szorítottak. Aztán jó étvágygyal lakomáztak to-
vább, mintha semmi se történt volna.

** (Nincs többé lapos mell.) A,,Kladeradatsch".
czimü német élczlapnak hirdetési, tehát komoly
rovatában most olyan nő-melleket hirdet kaucsuk-
ból egy hamburgi gyáros, a miket tetszés szerint
fel lehet fújni kisebbre, nagyobbra, kinek milyen
a gusztusa. Oh irigylendő férj, kiált föl erre egy
újdondász, a ki napifáradalmftid után ily kecses
nő-kebelre hajtod le majd fáradt fejedet! oh bol-
dog csecsemő, a ki ilyenből szívod majd az' anya-
tejet! .

** (Egy erdélyi paróka története.) Az „Üstö-
kös" a következő megtörtént adomát közli: Báró

A. nagy emlékezetű férfiú Erdély-
ből, arról ismeretes, hogy igen
diszes parókát hord, lévén kopasz.
De a parókát csak télen hordja j
nyáron nem. A mint május első-
napja eljön, mint más ember a
téli kabátot, báró A. leteszi a téli
parókát, s október elsejéig fel sem
veszi megint. Ez már régi isme-
retes szokása. A magyar szabad-
ságharcz vége után báró A. az
elsők között volt, kik az akkor
mindenható herczeg Sch.-nél hiva-
talos szolgálataikat felajánlották.
Ajánlata szivesen elfogadtatott; a
herczeg rögtön kijelölé számára az
elfoglalandó hatáskört s másnapra
kegyteljesen meghitta magához
ebédre. Hanem a bárónak igen
szép körszakálla volt. A horczeg
bucsuvételkor figyelmeztette, hogy
miután már ily'magas hivatal bi-
zatott rá, elvárja a bárótól, hogy
arczának ő is lojális kifejezést
adand á illendően kiborotválkozik.
Ez természetesen meg lett ígérve.
Másnap azonban, történetesen épen
május 1-je volt, báró A. miután a
szakáll levevési műtéten átesett,
megemlékezve rendes szokásáról,
egyúttal a parókát is letette. így
ment el azután a herczeghez

ebédre. Hát a mint meglátja Sch.
herceeg, összecsapja a feje fölött két kezét: „Um
Gottes Willen, Herr Báron! hiszen nem mond-,
tani én, hogy az egész fejét borotválja le a nyaka
csigolyájáig, hanem csak az állat." (Képzelhetni/
milyen magas fogalmai lehettek a herczegnek a
báró loyalitásának kalibere felől, midőn föltette
róla, hogy az szolgálatkészségből még a fejét is
képes Jeborotválni.)

— (Tudományos expediczió.) 1874-ben ritka
természeti tünemény lesz látható, t. i. a Venus-
csillag halad el mint vörös pont a nap előtt. A
tudományos világ mindenütt előkészületeket tesz
e tünemény szoros észlelésére, minthogy alkalmat
nyújt a nap és föld közti távo'ság kiszámítására s
ebben segédkezet nyújt a tünemény hosszas idő-
tartama, melyet a csillagászok negyedfél órára
tesznek. Anglia és Oroszország már készülődnek;•
amaz az Edvard szigeteken, ez pedig Szibiria men-
tében állit föl observatóriumokat. Mint halljuk, a.
magyar kormánynak is történt ajánlat Neumayer
György, a melbournfci csillagda volt igazgatója
részéről, ki e napokban Pestre érkezett és kormá-
nyunk figyelmét felhívta a tüneményre, egyszers-
mind egy tudományos expediczió tervét is előadta.
Neumayer egy kisebb hajó kibérlését indítványozza
és a költséget 70,OJOO frtra teszi. A megfigyelés
helyéül pedig az ausztráliai Mac-Donald szigetek
egyikét jelölte ki. Megemlítjük még, hogy 1769
óta hasonló tünemény nom volt s 1882-ben ismét
inlí>n + lrn>»T.: fnrr /la o-mtán ftflflk 2012-hpTl ismét-
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jelentkezni fog, de azután
lődik.

Irodalom és művészet.
— (Ráth Mór kiadásában) ujabban a követ-

kező könyvek jelentek meg: „Az 1870—71-kipo-
ross-francsia háború." Politikai és katonai szem-
pontból előadja Rüstow V. svájezi ezredes. Hadi
térképekkel és tervekkel. Jogosított magyar kia-
dás. I. füzet. — Rüstow ugyan igen sokat, s a
háborúk után közvetlen, tehát az újdonság ér-
dekre számítva — ir, mindazáltal elmondhatni azt,
hogy annyi alaposságot mégis elér, a mennyi az
események megülepedése és mozgalmak előtt egy-
átalán lehetséges. Hasonlithatlanul jobb minden
egyéb, hirlapok után összetákolt, haditörténetnek
nevezett ponyvairodalmi férczelménynél. És várni
addig, mig évek múlva teljesen hiteles történet
jelen meg, gyorsan haladó korunkban szörnyű
hiba volna. Szükséges, hogy katona és politikus
azonnal merítsék a tanulságot, nehogy elkéssenek
azt hasznukra fordítani. — Kívánatos azonban,
hogy a magyar szöveg a németnek megjelenését
lehetőleg hamar s ne hónapok múlva kövesse. Ha
az eredeti mű egyik fő érdokét az újdonság teszi,
azon kell lenni, hogy a fordítás ódonsággá ne
váljék. Ára az első füzetnek 1 ft 20 kr.

„1849—1866. Adalékok a kényurálom-eílenes
mozgalmak történetéhez. Az Asbóth-család iratai-
ból." — Igen érdekes mű, forrás-becsü közlemé-
nyek egész kis csomója. Asbóth Sándor, az ameri-
kai tábornok s teljhatalmazott miniszter-követ az
argentínai köztársaságnál és Uruguaynál (arczké-
pét és életrajzát közölte a „Vasárnapi Újság" 1866.
évi 50. sz.), kinek hátrahagyott irományai játszszák
a főszerepet a kötetben, bizalmas levelezésben állt
Kossuthtal, a kinek néhány történeti becsü és ter-
jedelmes levele áll előttünk. Különösen érdekes
azon szakasz, mely 1863—6. czimmel, az Almássy-
és Nedeczky-féle összeesküvésekre s a 66-diki
eseményekre vonatkozik. — A mű kiállítása Ráth
Mór többi kiadványaihoz méltókép sorakozik. Ára
1 ft 60 kr.

Kautz Gyula „A társulási intézmények a
nemzetgazdaságban" czimü, a magyar tud. aka-
démia által a Fáy-dijjal koszoruzott müvének 2-ik
fele is megjelent. Az egész munka két szakaszra
oszlik, a következő tartalommal: I. A részvény-
társulatok. I I . A bankok s különösen a jegy-
bankok. III. A földhiteli-, ipari és kereskedelmi
bankok s biztosítási intézőtök. IV. A népbankok
és takarék-pénztárak. V—VI. A társasulatok, s
ezek főbb alakzatai, mint fogyasztási egyletek,
termelési társasulatok. VII. A munkás szövetsé-
gek s egyéb közgazdasági czélu egyletek. — A
29 nagy 8 rétü ívre terjedő könyv ára 3 ft 60 kr.

„Az 1870-ik évi országgyűlési törvénycsikkek."
Hivatalos kiadás. Ára 1 frt 40 kr.

„Harcztéri szolgálat." A magyar királyi
honvédség számára. Második rész. Törvényeink
szerint a közös és a honvéd sereg szerkezote, s
egész katonai rendszere egyenlő alapon nyug-
szik , minélfogva minden idevágó utasítás és
szabályzat a bécsi hadügyminisztérium kiad-
ványaiból magyarra fordittatik. A jelen mű-
nek az osztrák „Felddienst" hű fordításának kell
lennie, s csak mint ilyen eshetik bírálati szem-
pontunk alá, melyből kiindulva örömmel jegyez-
hetjük meg, hogy itt oly szabatos irálylyal s oly
hibátlan nyelvvel találkozunk, minő már ma szép-
irodalmunkban a ritkaságok közé tartozik. S ez
annálinkább meglepő , mert a föladat itt sokkal
nehezebb, miután részben uj nyelvet kell alkotni,
számos fogalmat uj műszóval kell kifejezni, számos
eddig félszegül alkalmazottakat elcserélni, hogy a
zavar elkerültessék. Az alkalmazott műszavak
közt azonban egy határozottan helytelenre talá-
lunk, s oz a „telop", mely a „terrain" kifejezése
akarna lenni. Az első részben erre mindig a
„terüu szó használtatott, a mi sokkal jobb, mert a
rü végzet, mmt ezt a „szérű" példája mutatja, meg-
felelőbb arra, hogy valamely bizonyos czélra hasz-
nált térkört jelöljön meg, m i n t az „ep" végzet,
mely mint szerep, telep, kelep, valamely cselek-
vést jelelő igegyököt képez, s főnévhez nem ra-
gasztható. Kár volt annálfogva az első füzet
helyesebb műszavát nyelvileg hibás alkotással föl-
cserélni.

„Elemi fegyvertan." Reitter hasonczimü né-
met munkája után. Irta Domaniczky István. I.
füzet. — E kiadványban szintén igen tiszta ma-

T A R H Á Z.
gyár nyelvezettel találkozunk, noha itt már még
több uj műszóra akadunk, melyek átalában jól
vannak föltalálva, s a tanulást könnyítik a magyar
ujoncz számára. Ezek közt futólagos átnézet után
csak 'a „tehetvény" (Leistungsíahígkeit) kifeje-
zés szülhet megütközést, mi helyett talán a
„szolgálatképesség" is jobban megjárná, mig jobb
találkozik.

Laboulay „Az Egyesült-Államok történetéi-
nek (a 3-dik kiadás után fordította Huszár Imre)
4-ik füzetét vesszük, mely a Il-ik kötetet s egyszers-
mind a második korszakot: a függetlenségi harcz
történetét fejezi be. Hátra van még a harmadik
kötet és korszak, a legérdekeab és legtanuságo-
sabb rész, mely az Egyesült-Államok alkotmányá-
nak történeti fejlődését adja elő a legalaposabban,
legteljesebben s egyszersmind a legszellemdúsabb
fölfogással. Már ez is sajtó alatt van, szintén két
füzetben fog megjelenni, s azzal a kitűnő mű be
lesz fejezve. — A jelen füzet ára 1 ft 20 kr. Az
egész nagy munkáé 6 ft 60 kr.

— (A protestantizmus élethálál harczá) aje-
zuitizmus ellen Magyarországon. E hangzatos
czim alatt jelent meg két füzetben Egervári (Po-
temkin) Ödöntől, a XVII. szászadbeli protestáns-
üldözés és vallásszabadsági küzdelmek rajza, nagy
szorgalommal, de kevés kritikával, összeszedve a
protestáns egyháztörténelmi kutfő-munkák s mo-
nográfiákból. A mű Vodiánernél jelent meg s
ára 2 fr.

— („Battéria1') irta Sümegi. Egy csomó apró
epigramm, (valami 150) egy 24 lapnyi füzetben.
Van közte olyan is, melyben az élez sikerült, s
egy kis szurós tövis van. A fulánktól azonban a
méz többnyire hiányzik s a görög epigramm báját
nem találjuk e kis villanykákban. Bucsánszky
Alajosnál nyomatott, Fekete Bernátnál van bizo-
mányban s ára 20 kr.

** (A Kisfaludy-társaság) pártolói könyvillet-
ménye számára Győry Vilmos fordítja Cervantes
„Don Quixotte"-ját, Huszár Imre pedig Labou-
laye érdekes regényét ,, Abdallah"-t. Greguss
Ágost pedig a Toldy-ünnepély alkalmára egy fü-
zetet készít Toldy irodalmi munkásságáról.

** (Fülöp György) pesti nyomdász egy hoz-
zánk beküldött levélben tudatja, hogy a Vahot
Imre által szerkesztett „Magyar Phoenix" eziraü
lapot ő adja ki ápril elejétől. Felelős szerkesztő
Vahot lesz, segéd szerkesztő pedig Baló Domokos.
A lap egész előfizetési ára egy évre 9 frt.

— (A szegedi színmű-pályázat) eredménye
közelebb hirdettetett ki. A 20—20 aranyos dijakat
9—9 pályázó közülSzépfahidy Ö. Ferencz„Szükség
törvényt bont" czimű 1 felvonásos vígjátéka és
Varga János „Bíró fia" czimű 3 felvonásos nép-
színműve nyerte. A vígjátékot már többször elő-
adtak tetszéssel, a népszínmű húsvétkor kerül
először színre.

— (Uj zeneművek.) Rózsavölgyi és társánál
megjelentek, s hozzánk beküldettek: „Visegrádi
Emlék." Farkas Miskától. (60 kr.) Egyszerű s
könnyű zene, kissé magyaros, noha nagyon zon-
gorára „csinált" csárdás. De mégis elsőbbséget
adhatunk neki: „Ez ám az igazi" csárdás felett,
melyet szerzője Mérty N- ur a „Kerekes András"
és (horribile dictu!) Höhor Péter dallamaiból sze-
dett vagy helyesebben dobott össze. Hogy az elsőt
— e gyönyörű népdalt — kivette eredeti alakjá-
ból s csárdás kaptára húzta, még megbocsátjuk,
de hogy Höher Pétert nem átalotta magyar nad-
rágba erőszakolni, a német zuspeisot magyar lével
önteni le, gondolatnak is borzasztó. Pischinger A.
Négyese „Hamlet" dallamai után türhetőleg van
összeállítva s könnyen hangszerelve. Ára, va-
lamint az előbbinek 60 kr. — Ludwig W. „Ein
Ruf an Ofen." Polka. Ára 50 kr. Rövid, de nem
sokat ér; került ki már ennél különb — akárhány
fővárosunkból, s pedig épen Ludwig ur kollegáitól
a cs. és k. ezredek karmestereitől, kik közül pl.
Stróbl vagy Kral igen csinos tánczdarabokkal
gazdagiták zsenge zene-irodalmunkat.

Közintézetek, egyletek.
** (Magyar tud. akadémia.) A nyelvtudomá-

nyi osztály, legutóbbi ülésén egy pár tárgy hátra-
maradván, márcz. 23-án rendkívüli ülést tartott,
melyen azonban az elnökkel együtt 10 tag volt
jelen. Az ülés megnyitása után Szász Károly ol-

vasta föl Ssarvas Gábor tanár értekezését a latin-
magyar fordításokba becsúszott hibákról, magyar-
talanságokról. Az alapos készültséggel dolgozott
értekezést megéljenezték. Ezután Gyulai Pál osz-
tálytitkár olvasá föl a nyelvtudományi bizottság
jelentését, melybon fölemiitvén, hogy a bizottság-
nak eddig elnöke nem lévén, Toldy Ferenczet
ajánlja. A bizottságba megválasztattak még Gyu-
lai Pál, Sziládi Áron és Joannovics György.

Az akadémia- hétfői összes ülésén Lónyay
Menyhért elnökölt. Először dr. Poór Imre tartott
emlékbes/édet dr. Sauer Ignácz fölött. Most is
fájdalommal emlékezik — monda — tanáráról és
mentoráról: Sauerről, kinek halála óta hét év
telt el. Ideje, hogy biztosítsuk életképét e derék
férfiúnak, ki nem ugyan az akadémiában, hanem
az orvosi koródán szedte legszebb babérait. Sauer
1801. októberben született Veszprémben. Iskoláit
ugyanott, orvosi tanulmányait jobbára Bécsben
végezte. 1826-ban orvostudorrá avattatik, de azért
folyvást Bécsben marad és mint Skoda tanár elvei-
nek hive, a tüdőbetegségek s a kopogtatás és hall-
gatódzás tanulmányozásában állandóan emez uj
irány pártjára áll. Eveken át élénk vágya volt
elnyerni a pesti egyetemnél a belgyógyászat tan-
székét. E vágya 1843-ban teljesül, mert Bene
Ferencz visszalépése által e tanszék megürülvén,,
több jeles pályázó között ő nyerte azt el. 1848-ban
országos főorvossá és egészségügyi miniszteri
tanácsossá nevezte ki őt a magyar kormány; a,
forradalom után még egyszer megkisérlették ha-
sonló országos állásban alkalmazni. Azonban ©
rövid kísérletek kivételével húsz éven át elválhatla-
nul megmaradt tanszékén s a belgyógyászatot több-
nyire ő tőle hallgatá Magyarországnak csaknem
minden gyakorló orvosa, kik jelenleg hazánkban
e hivatást folytatják. Határozott hive volt pályája
kezdete óta a reformpártnak, mely a természet-
tudományok ujabb vívmányait az orvosi tudomány-
ban érvényesíteni törekedett.

Eötvös emlékszobránák ügyét vette ezután tár-
gyalás alá az akadémia, s Lónyay indítványára
elhatározta, hogy egy tizenkét tagú bizottságot
küld ki, mely az egész ügyet kezdeményezni fogja.
Hozzájuk csatlakoznak a kormánynak, a törvény-
hozó testületnek és Pest városának küldöttei, és
együttesen fogják vezetni az ügyet. Az akadémia
nyolez tagot azonnal meg is választott a bizott-
ságba, a többi négyet az igazgató-tanács fogja
kiküldeni. A megválasztottak: Lónyay Menyhért,
Deák Ferencz, Csengery Antal, Horváth Mihály,
Paulcr Tivadar, Ipolyi Arnold, Henszlmann Imre
és Hunfalvy János.

** (A Kisfaludy-társaság) szerdán tartotta
márczius havi ülését, melyben Szigligeti olvasta
fel „Szép Szabóné" czimü költői beszélyét, mely
egy ledér asszony szomorú történetét tárgyalja,
Gerő vitéz Váradról porkolábnak Gyulára menvén.
Váradon 12 szeretője közt hagyta szép Szabónét
is, ki azonban elébe került s vele kívánt szökni, de
férje által utolcretvén, törvényszék elé állíttatott.
Az ítélet halálra szólt, a szép asszony hiába várta,
hogy szeretőjo Gerő vitéz megszabadítsa a siralom-
házból, nem jő az felé, s végre is férje az, ki két-
ségbeesett esdeklése folytán megbocsát neki s ek-
kép az asszony kikerüli a halált. De férje ezentúl
elveszti életkedvét, iszákos és foslett életű lesz.
Most a nő kér törvényt a hűtlen férjre s a tör-
vény halált mond rá, funtartva, hogy a nő megke-
gyelmezhet. De e nő kegyetlenebb, s a bakónak
dobja oda. A „véres asszony" Gyulára megy, sze-
retőjéhez Gerő vitézhez, ki azonban megvetve
utasítja el. Ekkor szép Szabóné a vízbe öli magát,
nem viselhetvén el lelki kínjait. — Szigligeti után
Hunfalvy Pál olvasott fel finnország-i utazásaiból
töredéket: Egy látogatásról Lönroth finn írónál
és egyotmást a Kalevaláról. Mint harmadik fülol-
vasó Dálmady Győző mutatott be részleteket Ra-
cine „Phaedrá"-jából Farkas Albert fordítása
szerint. Ezután a titkár jelentése következett.
Bemutatta az „Evlapok" utolsó kötetét s a Sha-
kespeare-fordítás 12-ik kötetét, mely „Poricles,"
és „Sok hűhó semmiért" czimü darabokat foglalja
magában. — Shakespeare sonotjei fordítását
Szász Károlyv'Szűcs Dániel és Győry Vilmos fogják
eszközölni. Dalmady és Farkas Albert egy-ogy
Moliére-mŰ lefordítására ajánlkoznak. Uj alap"*
tagok lettek 100-100 forinttal Bilka Janosno es
Piliszanovics József képviselő.
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Közlekedés.
** (Gyorsvonatok.) Ápril 3-dikától kezdvo

hetenként ismét kétszer indul gyorsvonat Pestről
Baziásra és Szegedről Pestre, öszhangzatban az
alsó dunai, galatzi, konstantinápolyi, odessai
gyorshajók s a Bécs és Pest közti gyorsvonatok
közlekedésével. Bécsből d. u. félhárom órakor in-
dul a gyorsvonat minden hétfőn és pénteken;
Pestről este 9 óra 54perczkor; Bazsiásról (fölfelé)
este 6 óra 35 perczkor, szintén mindig hétfőn és
pénteken, Szegedről kedden és szombaton reggeli
két óra lmsz perczkor indul. Az első indulás Bécs-
ből hétfőn d. u. s Pestről hétfőn este lesz.

Mi újság ?
** (Aképviseloház) csütörtökön bofejezte a köz-

ségi törvényjavaslat tárgyalását. Képviselőink
rettenetesen bele is fáradtak a munkába, mert az
utóbbi ülésekben 404 igazolt képviselő közül még
névszerinti szavazás alkalmával is majdnem egy
harmadrész rendesen „távol volt." A tárgyalások-
nál pedig sokszor alig voltak határozatképes
számmal, úgyhogy az elnök több izben katalógus-
olvasással fenyogetőzött.

— (Uj könyvkereskedés.) A régi vastuskónál,
H váczi- és kishid-utezák sarkán négy emeletesre
most épült ujház sarok boltjában, hol éveken át
Ráth Mór jó hitelű könyvárusi s kiadói üzlete
állott (melyet tavaly, a házépítés miatt az úgy-
nevezett háznégyszögbe kellett áttenni), a hely
«mlékeihez híven ismét könyvkereskedés nyilt.
Tettey Nándor, több évig Ráth Mór segédje, majd
üzlettársa, kit oz üzlet látogatói nemcsak szak-
értelméről, szorgalmáról és pontosságáról, hanem
előzékeny nyájas modoráról is kedvezően ismer-
nek, nyitottameg az uj könyves boltot a régi vas-
tuskónál. A bel- és külirodalom termékei gazdag
választékban, s mindig készletben tartott disz-
kiadások- és kötésekben is találtatnak nála, s a
megrendeléseknek pontosan és gyorsan Ígérkezik
megfelelni. Hiszszük, hogy fővárosi könyvkeres-
kedéseink közt a keresettebbek egyike lesz, a mit
•őszintén óhajtunk is ez uj üzletnek, melynek
ezége: „Tettey és társa."

** (Nem lesznek honvéd-zenekarok.) A honvé-
delmi minisztérium teljesen felhagyott azon egy
ideig táplált szándékkal, hogy a honvédkoriiloti
parancsnokságok székhelyein honvéd-zenekarok ál-
litassanak fel s több honvédzászlóaljnak ebbéli
kérelmét ujabban egyenesen megtagadta.

** (A golyószórók késeléséről) a soroksári utón
levő kaszárnyában mindennap tartanak előadást a
honvédeknek. Pénteken József főherczeg megje-
lent, s végig hallgatta Abt hadnagy előadását. A
kellő előadások már megtörténvén, jövő héten a
próbalövéseket is megkezdik.

** (Nagy honvédgyakorlat) volt márcz. 24-én
Budakesznél, melyben az ott levő zászlóalj és szá-
zad hadsirgott (manövrirozott.) A feladat volt: ki-
űzni a Budakeszi megszállva tartó és rcquiráló
ellenséget. A támadó fél gyalogsága jól is telje-
sité feladatát, de a lovasság másfél órát elkésett
és nem tudta elvágni a visszavonulási vonalat. A
hadargás azért jelentékeny volt, mert a 8 heti
gyakorlatokra behívott legénység igen ügyesen
mozgott, s a lovasságnak alkalma nyilt az ujabban
használni szokott gyalog lőharezot alkalmazni.

** (Az Orbán-Biró sajtóperben,) mint tudva
van, semmiségi panasz jelentetett be, s a semmitő-
szék az itéletot érvénytelennek nyilatkoztaid ki.
Indoka az, hogy a vád bizonyitását sajtótörvényünk
tiltván, a törvényt az érdekelt főlek megegyezésé-
vel sem szabad megsérteni.

** (Rosnyón) a superintendenssé választott
üzékus István ottani evang. lelkészt nagy fáklyás-
menettel tisztelték meg.

** (A király) hétfőn Bécsből Schönbrunnba
hajtatván, egy öreg ember ugrott kocsijához és
egy csomagot dobott belé, mely véletlenül az ural-
kodó fejét érte. Az öreget azonnal elfogták, de az

uralkodó látván, hogy a csomag egy folyamodvány,
melyben az öreg nyugpénze felemelését kéri, sza-
badon bocsátását rendelte el.

** (A színész-kongresszus) számára, mely a
nagyhéten fog tartatni, az első magyar átalános
szinházi ügynökség folyamodása folytán Pestme-
gye első alispánja Beöthy Lajos készséggel áten-
gedte, a megyeház nagy termét.

** (Elsülyedt hajó.) Temesvárról írják, hogy
f. hó 26-án Szent-Mihály mellett egy temesvári
kereskedőnek 2000 mázsa búzával megrakott
hajója elsülyedt. A búza biztosítva volt.

== (Parisban) márcz. 29-kén d. u. 4 órakor
ágyudörgés közt hirdették ki a „Commune" (köz-
ségi tanács) megválasztását, vagy mi ugyanaz,
Paris városának uj kormányát. Elnöke Assy lett,
ki a creusoti munkás mozgalmak vezetéséről isme-
retes. A megválasztott 90 községtanácsos közül
75 a központi bizottság hive. Az egész mozgalom
valódi vezetője, mint mondják, Blanqui. — Versail-
lesban a monarchista pártok mind türelmetle-
nebbé válnak; a nemzetgyűlésen a köztársaság
emlitését is már több izben zugással és „le vele"
kiáltásokkal fogadták, sőt egy hir szerint orlea-
nista, legitimista és bonapartista képviselők Ver-
saillesban tartott értekezletükön elhatározták a
monarchia mielőbbi helyreállítását. — Aumale
hg. Dél-Francziaországban van; Napóleon hivei
Boulogneban gyülekeznek. A versaillesi „köztár-
sasági" kormány pedig támadásra készül Paris
ellen!

— (Halálozások.) Kecskeméten az ottani jog-
akadémia egy derék fiatal tanárát vesztette el.
Szabó Vincse halálával. Az elhunyt alig volt 29
éves, fiatal nőt s egy kis árvát hagyott hátra. —
Hollók Imre rozsnyói nagyprépost márcz. 18-án
75- éves korában elhunyt. — Zsámbokréton márcz.
23-dikán hunyt el 83 éves korában Lauro Apolló-
nia asszony, Zsámbokréthy József orsz. képviselő
anyja.

Adakozás a francziák javára.
XII. közlemény. A franczia sebesültek, árvák

és özvegyek részére a „Vasárnapi Újság" szer-
kesztőségéhez beküldetett:

Mezőtúrról a város főbírája által a polgári olvasó-kör
gyűjtése: 28 ft 40 kr.

Nagy-Szobenből N. N. 15 ft.
A XII. közlés összege 43 ft 40 kr.
Eddig begyült összesen 4534 írt 12 kr.,

három darab cs. k. arany, öt db. 5 frankos, egy db.
20 frankos arany, egy db. ezüst húszas és 3 darab
gy forintos ezüst pénz.

Nemzeti színház.
Péntek, márcz. 24. „A fogház." Vigjáték 4 felv. Irta

Benedix ; ford. Fáncsy L.
Szombat, márcz. 25. „Don Carlos." Opera 5 felv. Zené-

jét szerzetté Verdi.
Vasárnap, mároz. 26. „Két pisztoly." Népszínmű 3 felv.

Irta Szigligeti. (Telepi György nyugdíjazott színész 50
éves jubileumául.)

liéijö, márcz. 27. „A házasság rokkantjai.1''' Vigj. 3
felv. írták Dumanoir és Lafargue, íbrd. Feleld.

Kedd, ruárcz. 28. „Norma.'' Opera 2 felv. Zenéjét szer-
zetté Bellini.

Szerda, márcz. 29. „A ímza." Történeti dráma 5 felv.
Irta Sardou; ford. Paulay és Szerdahelyi. Zenéjét szerz.
Genée Kichárd.

Csütörtök, márcz. 30. „Tannha'user." Regényes opera
3 felv. Irta Wagner Richárd.

Szerkesztői mondanivaló.
— Dijon. U. G. Bossak-Hauke halott-arczkcpét vet-

tük, de mi már élő arczképet közöltünk róla. Az előbbi
közleményt, pótlólag a már régibb adott arczképekhez,
mai számunk húzza. Köszönet mindenikért.

— Fozsony. T. Á. A képet, lapunk nem használhatván,
kivánata szerint visszaküldöttük.

— - II.-M.-Vásárhely. II. N. L. Egyelőre csak a „p.
U."-ból rendelkezhetünk cserepéldánynyal s azt addig" is
szívesen küldjük, mig a „V. U."-val is ugyanazt tehetnők.

— Szellem és szabadság. Mi teljességgel nem va-
gyunk annyira elragadtatva,mint ön; Channinggel meg épen
távolról sem állja ki az összehasonlítást.

SAKKJATEK.
592-ik sz. f. — Willmers Rudolftól

(Bécsben.)
Sötét.

a b c d e f g h
Világos.

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond.

Az 587-ik számú feladvány megfejtése.
(Czenthe Józseftől Miskolczon.)

Világos.
1. Vhl— cl . .
2. Vcl-h6 . .
3. Vh6—b6f .
4. He5—d7 matt.

(a)

2. Fb2-a3f. .
3. Vcl—cá+ . .
4. Vc4 -c7 matt.

Sötét.
Ha3—c2 (a)
Kd4—c5
Kcő—b6:

1 Kd4-c5
2. Bc3— a3:
3. Kcő-d6

Helyesen fejtették meg : Veszprémben: Fülöp József.
— Harasztiban: gr. Festetics Benno. — Jászkiséren: Galam-
bos István és László — Sárospatakon : Gérecz Károly. —
Naqy-Szalontán: Kovács Albert. — Homonnán: Farkas
Bertalan. — Pesten: Beck Dénes. — Soósmezó'n: Seipel
Sándor. — Viszneken: Kiszelák Sándor. — Petécsen: Rády
György. — A pesti sakk-kör.

Rövid értesítés: Haraszti gr. F. B. A feladvány csi-
nos, de nagyon könnyű, kivált az első lépés. Jobbakat
várunk.

Előfizetési fölhívás

A VASÁRNAPI ÚJSÁG
és

Politikai Újdonságok
1871. april—júniusi folyamára.

(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. — Szamos eredeti
képpel illusztrálva s „Országgyűlési Beszédtár"-ral s

más rendkívüli mellékletekkel bővitve.)

Előfizetési föltételek;
Postán küldve vagy Pesten házhoz hordatva.

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok
együtt:

Évnegyedre (april—június) 2 ft. 50 kr.
Félévre (april—szeptember) 5 » — »

Csupán Vasárnapi Újság:
Évnegyedre (april—június) 1 ft. 50 kr.
Félévre (april—szeptember) 3 » — »

Csupán Politikai Újdonságok:
Évnegyedre (april—június) 1 ft. 25 kr.
Félévre (april—szeptember) 2 » 50 »

Az előfizetés postai utalvány által is eszközölhető.

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

HETI-NAPTAH.
Hónapi-és

hetilap
Katholikus és protestáns

naptár
Görög-orosz

naptár

Április
ZI Va».ár i A 6 Paul. Ferenc
3: Hétfő
4

: Richárd
Ambrus, Izidor

Szerd. Ferrari Vineze
Csőt. ;N. csütörtök

7 [ Pént. j N. péntek
8 Szóm. ÍN. szombat

t

A fi Virágv.
Dárius
Ambrus
Irén, Abigail
Nagy csütör.

f Nagy pént.
+ Nagy szomb.

Márcz. (ó)
21 C fi Vaj hl
22 Vazul
2.'! Ártom
24 Nicom rera.
25 «y. o B. A.
26 N. péntek
27 N. szombat

Izraeliták
naptára

H o l d

R.
U B. M. hal.
12
18 [est ve
14 IIusv. eló-
15 Pass kez
IfiPnssií.ű.
17 Sab.Trz.

Hold változásai. ® Holdtölte 5-én 3 óra 39 perczkor délután.

14 14 5 35!6 32
15 13|5 33|6 33

18 10!ö 27,6 38

TARTALOM.
Telepi György (arczkép). — Bolyongok. . . — Dr.

Heidegger kísérlete (vége). — Garibaldi családja fran-
czia zászló alatt. — Maimaison (képpel). — Képek a Szé-
kelyföldről (két képpel). — Egy magyar vándor levelei. —
Az izgatottság Parisban (képpel). — Egyveleg. — Tárház:
Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Köz-
lekedés. — Mi ujság? — Adakozások. — Nemzeti szín-
ház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-
naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.(L.magyar-utcza 21.az.)
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HIBDETÉSEK.
IW" Márczius 23-ka óta az alólirt kiadó-hivatalban megjelenik a

\euer Freier Lioyd,
Organ für politische, volkswirthschaftliche und sozíale

Interessen
(a politikai, neinzctgazdászati és társadalmi érdekek közege)

főszerkesztő: H O R N E D E , képviselő.
Föladata az uj hetilapnak: a lefolyt nyolez nap figyelemreméltó

eseményeinek összegezése s független méltánylása, önálló czikkokben
tárgyaltatnak a fontosabb tények, legyenek ózok bel- vagy külföldiek,
politikai, nemzetgazdászati vagy társadalmi természetűek. A felvilágo-
sodás előmozdítása, a szabadság kifejlődése, a szakadatlan haladás s ezek
által Magyarország anyagi s erkölcsi jólétének biztositása, képezik a
magas czélt, melynek elérésére a „N. Fr. Ll." erélyesen hozzájárulni
törekszik. Különös figyelem fordittatik egyszersmind a szépirodalomra
s a mulattató közleményekre.

A lap olcsósága lehetségessé teszi mindenkinek ezen lapot járathatni.
Előfizetési feltételek:

Negyedévre (ápril—június) % forint.
Félévre (ápril — szeptember) 4 »
Háromnegyedévre (ápril — deczember) . 6 »

§8F" Előfizetni: Ileckenast Gusztáv újságkiadó-hivatalában
Pest, egyetem-uteza 4-dik szám.

Vetemény-magvak, s vetnivaló gabna-fajok
ajánlása.

testvérek nagybani magkereskedök Bécsben,
iroda: Stadt, Sterngasse Nr. 6.

ajánlják kitűnő minőségű erdei-, fii-, IHCZ ma- s répa-magvak raktárát kitünö válasz-
tékban. — A magvak valódiságáért s esiraképességért jótállás biztosittatik. -

A legolcsóbbra szabott árjegyzék, kivánatra bérmentve küldetik meg.

1871-ki árjegyzékünk kivonata: fi
Borsókás-perjeclső minőségű mázs. 20 ft. Komló-here mázsa 17 ft.

egész tiszta 35 »f r a n c z i a . . . 2 5
• » o l a s z . . . . 2 7 »

» németországi . 1 5 »
» bílföldi . . 12 »

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

tochloa australis) rendkívüli E zá-
pora takarmány 40 »

Réti perje 41 »
Len-mag, valódi rigai mázsája . 21 »

Ugyanaz eredeti tonnákban . . 30 »
Réti csibehur 9 »
Muhar-mag 7 „
Pimpinella jy „
Kukoricza vagy tengeri, amerikai . 1 5 »
Czukor-szirok, rendkívüli szapora

takarmány 15 »
Francz ia luczerna e l s ő minőségű 54 »
Olasz " 45 »
Magyar » 44 »
Homok-luczerna (könnyű talajban

való) 80 »
Stíriai lóhere első minőségű . . . 42 »
Svéd-lóhere - 7 0 »
Fehérvirágu réti here 50 »
Baltaczim ÍS'/Í

Hibor-here g
Burgundi takarmány répa-mag-

vak hosszú és nagy 22 »
Burgundi takarmány-répa, kerekded,

tuskó-alaku 20 »
Burgundi sárga oberndorfi legna-

gyobb faj 26 »
Burgundi óriási, palaczk alakú . . 22 »
Lapos-répa, tányéralaku, kitűnő . . 22 »
Sziléziai ezukor-répa, valódi fehér . 31 »
Zab, valódi prabstci-i, méreje . . 5 »
Árpa, valódi probstei-i, ólmozott

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

kávé) méreje 8 »
Árpa, chevalier . . . . » 6 »
Búza, tavaszi-szakái . . . » 8'/J »
Rozs, tavaszi » 8 »
Hajdinakása » 4'/Í »
Fehér erdei fenyő . . . mázsája 120 »
Fekete erdei fenyő 100 »
Veres fenyő 55 —60 »
Bálványfa (Ailanthus glaudulosa) . 70 »
Fenyő, közönséges 32 v

Akáczfa . .' 35
Alma- és körte magvak
Nyirfa
Kőrisfa
Eperfa
Sima tömjén-fenyő . .

fontja 2
14
15

•2 »

Megrendelések komló-ültetvényekre, valamint fa- és bokor-flltetvé-
nyekre, a legpontosabban eszközöltetnek, s a lehető legolcsóbb árért számittatnak.

SHF" Musra-magvakkal ellátott ajánlatokat szívesen fogadunk, s azokat egész
készséggel viszonozzuk. 1022 (4—4)

Császári török kormányi

3°í« SORSJEGYEK
400 frankjával = 160 ft. aranyban,

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

600.000,400.000,300.000,200.000,60.000,40.000 frk. I
nyereménynyel, a legkisebb nyeremény 400 frank vagy 200 ft. a. é. kaphatók alól-, legkisebb nyeremény 4UU trank vagy

írottnál részletfizetés mellett:
11 havi részletben 10 ftjával 110 ft.
23 „ „ 5 „ 115 „

E sorsjegyek előnyei:
E sorsjegyeknek évenkint 6 húzása van; a magasb nyeremények adómente-

sek; a legkisebb nyeremény 400 frank vagyis 2OO o. é. ft., így tehát csaknem
100 fttal több mint a vételárnál; végül minden sorsj.'gy évenként 13 frankot jövedel-
mez. S így joggal feltehető, hogy a létező sorsjegyek közt épen ezen sorsjegyféliek
azok, melyek legtöbb előnyöket nyújtanak. Továbbá következő csoportozatot
állitám fel eladás végett: 1009 (4—4)

1 3% 400 frankos török sorsjegy,
1 magyar jutalom-sorsjegy.
1 20 talléros braunschweigi sorsjegy

évenként 14 húzással,
2 5 r é s z l e t f i z e t é s s e l h a v o n k é n t . . . . 1 2 f t j á v a l .

f}BJP~ Pénzküldeményeket a vidékről kérjük postai utalványnyal (melyre csak
egy 5 kros levélbélyeg illesztendő) — eszközölni.

9

pénzváltó irodája Pesten, Dorottya-utcza, Lloyd épület.

(12—4-1)Kollarits József és fiai

PSILANTIHOZ"
czimzett legelső

vászonruha gyári raktárban
váczi-ntezábaii Pesten,

kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban

mindennemű kész fVhérnemttek 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.
Férli-gatyák vászonból, magyar, félmagvar vagy franezia szabásban 1 ft. 75 kr.,

2 ft., 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 8 ft. 50 kr.
Férfi-kraglik, kézelők, nyakkötők, kapezák és mindennemű vászon-és battiszt-

zsebkendők.
Női ingek vászonból egyszerűen 2ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 8 ft. 50 kr., 4 ft., 6 ft

hímzettek8 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., 6 ft.,
7 ft., 8 ft., 9 ft., 10 ft., 12 ft.

Női báló-corsettek 1 ft. 85 kr., 2 ft. 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 2 ft. 75 kr., 3 ft.,
8 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft., egész 12 ftig.

Női váll-fttzök franczia alakban 1 ft. 50 kr.,2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft.,
4 ft. 50 kr.

Női alsószoknyák és nadrágkák perkailból, chiffonból, schmirl és piquetbarchet,
éjjeli és negligé-főkötök, kapezák czérnából, pamut, gyapot és mindennemű
vászon- és battiszt-zsebkendök.

Fin ingek vászonból, madapolanból és színesek 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, legújabb fia
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.
Créas-vászon 12 ft., 12 ft. 50 kr., 13 ft., 14 ft., 15 ft, 16

egész 25 forintig.
Tőrfilkdzö-kendök 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.
Színes 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.
Függönyök a legnagyobb választékban 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 8 ft, 9 ft> 1 0 ft-t

12'ft, 14 ft., 15 ft. párja.
Asztal- és ágyteritök, kávé-abroszok és szervicttek. ,
Menyasszonyi-hozomány-kiállitások 200 írttól 2000 forintig, kész fehérnemueK-

ben és vászonárukban a legnagyobb választékban kaphatók. Kimentő árjegy-
zékeket kivánatra bérmentesen megküldjük. _ . , ^g c s 0 .
Levélbeli megkeresésekre még az nap, melyen megkapjuk, expedialju ,
magolási dijt nem számítunk. ~

ft, 17 ft, 18 ft, 20 ft.
1028 ( 3 - 8 )
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TizeiMolczadik évfolyam

Hetedik kiadás
(magyar nyelven negyedik).

A nemi élet

titkai s veszélyei.
Értekezések a nemzés és nemi be-

tegségekről, az utóbbiak óv- és gyógy-
módjaival. 1010(6-12)

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

szerérői,
• férfi éa nói ivarszerek boncztanl ábráival.

Ára: 1 ujforint.
Postán megküldve 1O krral több;

utánvétellel 40 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következő

czim alatt:

Dr. Eiber P. U.
Pesten, József-utcza 66-ik szánra

saját házában.
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Mellbetegeket
értesítem arról,

miszerint moll-lu'tegségek, kii-
Hinösen mclHYijás, rekedtség,
köhögés, nehéz lélegzés, egy
igen szakértő és gyakorolt ha-
sonszenYi orvos által sikeresen

gyógyittatnak.
Rendelvónyi órák:

délután 3-töI4-ig.
Vnczi-út, 24-ik szám, 1, emelet.
io45(i-5o) E R X S T ÍJ.,

homiiopath-orvos és szülész.

Szép, jó és olcsói

Legújabb női ruha-kelmék
nagy választékban bámulatos olcsó árért.

Teljes ruhához VAIÓ legszebb kel-
mék 3 , 4 , 5 , 6 ftért, úgyszintén a

bcszövött I oiigsliíiulok,
női s uri Plaidek,
hímzett cacheinir kendők,
asztal- és ágy<eritők és a

legfinomabb

fekete selyem-anyagok
kaphatók

Hambnrgcr Adolf üzletében,
Pt>st,iifi-utcza3.ssB., Söja kávéháza

atellenébrn.
8^T* Mustrák mindenfelé ingj'en s

bérmentesen küldetnek, s megrendelé-
sek utánvét mellett azonnal eszközöl-
tetnek. 1043 (2—20)

Walser Ferencz

harang- és ércz-öntődéje

Keresztelő készletek,
vánkos, zsubbony és főkb'tö bármely
szinnel bélelve 12 ft., 15 ft.,20 ft, 25 ft.

85 ftig.

Gyermek vászonnemíi
910 mindenáron (9—9)

Trtrsch F.-nél
Pesten, váczi-uteza 19-dik szám.

összes árjegyzék bérmentve.

=Fi£yelmeztetés! =
Több évek óta, a köhögés, rekedt-

ség B beszédközbeni szájkiszáradás
ellen a legjobbnak bebizonyult szer az
aráblat gummi, — czokorral.

SPBP Az ebből készített gnnuni-
ezukorkák kaphatók:

Pest-Buda és Pozsony minden
gyógyszertárai és nagyobb fűszerkeres-
kedéseiben ; továbbá Győrött: Kinder-
mann J.; JV.-Váradon: Janky A.; Te-
mesváron: Babussnik A.; Aradon:
Ströbl F.; Eperjesen: Galloczig J. V.;
Zágrábban: Sándor Alex. uraknál.

Egy skatulya ára 20 kr.

Központi szállítási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
ÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasitványaim-

mal szorul szóra azonosak és saját nevem aláirásával vannak hamisitva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen összetéveszt-
hetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készített Seldíifz-porck
minden egyes katulyái, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett vedmarkksl vannak ellátva.

Ára egy bepecsételt eredeti katulyának 1 ft. — Használati utasítás minden nyelven.
E porok rendkiviili s a legkülönbözőbb esetekben bebizonjTilt gyógyhatásúk által minden eddig ismert más szerek között

tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél >evó
hálairatok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok rögzőtt szorulásoknál, emészteshiány és gyomorhévnél; továbbá: gör-
csök, vrse- és ideges bajokban, szivdobogasnál, idegesség okozta főfájásnál, vértódnlásnál, csnzos fogfájdalomnál, végül
hysteriára, búkórra és huzamos hányásra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb gyógyhatást eredmé-
nyezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyítványt tartalmaz oly betegek részéről, kik, miután nálok minden
gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerű háziszerhez folyamodtak, és ebben rongált
egészségűknek helyreállítására oly soki eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői között a társada-
lomnak csaknem minden osztályai, u. .in. munkások, tanítók, kereskedők, iparosok, művészek, mezei gazdák, tanárok és hivatalnokok.
sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek ezelőtt m ég a leghirhedtebb gyógyforrás
sok sem okoztak legkisebbkonnyebblilest.es kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által állíttatott helyre.

Raktárak a következő városokban léteznek •
JÓZSKF gyógyszerész urnáig király-utcza 7-dik szám alatt

UHIi JÓZSEF (ezelőtt Stcinbach) ur kereskedésében, gránátos-utcza.
Aradon: Tones és Freyberger*

és Probst J.»
Baján: Michiíseb István.
B.-Gyarmaton: Miloviín.
Bt'sterczebányán: GöllnerFr.*
Beszterczén: Szongot G.
Brassól:an: Jekelius F.,*Schnei-

der F. ós Eremias Döme.
C'saizaü: Bentsath J.
Csáktornyán: Karass.
Cz*-gléil»'n: Persay A. gy.
Debreczeubrn : Gölti F. és Bor-

sos Fr.*
Dettán: Braumüller.
Eszéken: Letkitsch Illés, Thür-

ner J. S. fia.»
Egerben: Köllner Lőrincz gysz.
Esztergomban: Kcgl Nándor.
Érsek-Ujváron: Fogd A.
Győrben: Kindermann J.* és

Némethy P.
Gyöngyösön: Kocianovics.
Gyulán: Ferentzy A.
Hátszeg: Schnur F. J.
Uögyészen: Ilausz J. özv.*

A 'jegyzett firmáknál

| Illőkön: Kempner L.
Kaposváron: Kohn Jak.*
Kassán: Novelly* és Hege-

dűs L.5

Kéassmárkon: Genersich A.
Kis-Várdan: Balkányi F.
Kolozsvárott: WolffJ.*, Binder

C. H.» és Dr. Hintz G.
Komaromban: Belloni A.*
Kőszegen: Strehle F. X. és

Bründl J.*
I<éván: Boleman E.
Losonrzon: Geduly Alb.
Lúgoson: Schieszler A.
Magyar-Öváron: Antoni.
Maros-Vásárhelyen: Bucher

M. és Jeney K.
IMiskolczon: Pasteiner Ferencz

és Spuller J. A.
Mitrovitzon: Kerstonosics A.
Móórott: Begna Adolf.*
Munkácson: Gottier L. és Kös-

tenbaum N.
Nagybányán: Haracsek J.
Nagyváradon: Jánky A.*

létezik még ezenkívül

N.-Becskereken: Weisz Her-
mann és Deutsch testvérek.

N.-Kanizsán: Lowák Károly,
Rosenberg Fr.*, Belus, Ro-
senberg & Weliseh és Fes-
selhofer. '

N.-Károlyban: Schöberl C.
N.-Kikindán: Kisslingen Má-

tyás és Damjanovich Tódor.
N.-SEebrnben: Müller C. és

Sill Mihály.
N -Szt-Mikíóson: Pfneisl M.
N.-Szomb«tban: Stanzel H.
Nyitrán: Ottó Gusztáv.
Pápán: ifj. Tscheppen J.
Pancsován: Graff W. H. és

Kresadinatz.*
Pécsett: Sipőcz F. és Spitzer j

Sándor.0 |
Péterváradon: Junginger. •
Pozsonyban: Sóltz Rud., Pisz-

tóry F. és Fischer J. i
Rozsnyón: Posch J.
Rimaszombaton : Hamalliár.
Selmeczbányán: Dimak J.* i

S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J.
Segesvárott: Teutsch J. B.
Sopronban: Mezey A.
Szabadkái): Brenner J.*
Szegeden: Kovács A. és M., és

Pfeifer S. éa Társa.
Saiegszárdon: Braszay Mih.*
Sz.-Fejérvároít: Legman A.
Szentesen : Krongl.
Szolnokon.- Horanszky István
Szombathelyen: Pillich Fr.*
Tatában: Szeuth Antal.
Temesváron: Uhrmann H.
Trencsénben: Kulka J.*
Újvidéken: Steffanovits L.

Bram mer Mór.
Unghváron: Krauss Adolf

Liszkay J.
Várzon: Hufnagel József.
Veszprémben: Ferenczy G.
Zentan : Wuits testvérek.
Zilahon: Harmáth S. F.
Zólyomban: ThomkaL.
Zomborban: Weidinger.*

943 (14 -26)

és

és

a norvégiai Bergen várositól való valódi Dorsch-májhalzslrola
raktára Is. — Ara egy üvegnek 1 ft. oszt. ért.

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimerítő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés előtt
vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el.— Ezen legtisztább és leghatályosb májhalzsir-faj a Dorseh-
halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem vonatott,
hanem a bepecsételt üvegekben levő folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a természet
által nyujtatott. — E valódi Dorsch-májhalzsir-olaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer a mell- és
tüdAbajokban, scrophnlns és rachilis, kősívény és csúz, Idült börkifltés, szeingyuladás, Ideg- és több más bajokban
legsikeresebben alkalmaztatik. jifOl I A gyógyszerész Bécsben,

Október 1870.
gygy Bécsben,

zum „Storch" Tnchlauben.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Csupán V
Előfizetési feltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok eKyütt: Egész évre 10
Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész é

frt. — Fél évre 5 frt.
Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

g ^ - Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujs»8 e ' s Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
több«z5ri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad" Bécsben: Opprlik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és HaBseiistein és Vogler, Wollzeile Nr. 9.—.
Bélyeg-dij, külön minden igtatái ntán- 30 krajezár.

Francziaország végtelenül sajnos . ese-
ményeknek lőn színhelyévé. A háború
borzadalmait oly óriási m"érvben láttuk_
föltornyosulni Francziaország földén, mely
felülmulta a. legfellengöbb képzelet határ-
vonalát is, s alig volt Európában politikus,
a ki ne hitte volna, hogy a poroszok által
rámért csapásokkal csordultig betölt a sze-
rencsétlen ország ürömpohara; nem képzel-
hette senki, hogy e minden fogalmat felül-
múló nyomor és inség még fokozható.

És ime, a bekövetkezett események el-
lenkező meggyőződésre ébresztek a világot.

Francziaországban két párt
áll egymással szemközt, tele .
gyűlölettel, elkeseredéssel egy-
más ellen, a polgárháború
véres angyala már megkezdte
öldöklő munkáját s testvér gá-
zol a testvér vérében.

Hogy az u. n. „Commune"
hiveit a versaillesi nemzet-
gyűlés reactionarius magatar-
tása vitte leginkább a lázadás
terére, hogy a felkelő Paris
és nemzetőrsége első sorban,
a monarchia visszaállításától
való aggodalmában nyúlt a
forradalmi zászló után, abban
alig kételkedhetik valaki. Mert
a versaillesi nemzetgyűlés oly
szolgalelkü, szabadságellenes,
önhaszónlesö elemekkel van
saturálva, hogy már régen ki-
mondotta volna akár a Napo-.
leonidák, akár a Bourbonok,
akár az Orleansok restauratió-
ját, ha a haza sorsát szivén vi-
selő, tiszta republikánus párt-
ban oly nagy tehetségű, mély
belátásu s kifogástalan haza-
fiak nem vinnék a főszerepet,
milyen az öreg Thiers, és maga
a nemzetgyűlés elnöke, Fran-
cois Paul Jules Grévy, kinek
arczképét mai számunk élén
láthatják olvasóink.

Grévy Mont-sous-Vaudrezben született.
Franche-comtéi származású, mely vidék oly
sok nagy embert szült Francziaországnak,
mint a többi közt Victor Hugo-t, Proud-
hont- és Montalambert-t. Születési éve 1807,
ugyanazon év, a midőn^a francziák az egye-

G r é v y.
sült német seregekkel Jenánál éreztették
fegyvereik hatalmát, s most lett Franczia-
ország nemzeti gyűlésének elnöke, mikor az
akkor legyőzőitek oly rettentő módon ad-
ták vissza a hatvajinégy év előtt kapott
kölcsönt.

Még alig volt 17 éves, s máris részt
vett a júliusi forradalomban (1830.) s a
Babykine-laktanya megrohanásánál ott ál-
Iot4 az első sorban. A vihar elcsendesülté-
vel a jogi tanulmányoknak szentelte magát,
ügyvédi oklevelet szerzett s mint ügyvéd
csakhamar magára vonta a közfigyelmet éles

G EÉVY.

logikája, gyors (felfogása, helyes itélötehet-
sége és sok ismerete által. A februári for-
radalom kitörése alkalmával az ideiglenes
kormány szülőföldére küldé kormánybiz-
tosi minőségben s ugyanitt 'képviselő is
lett. Mint ilyen tagja volt az igazságügyi

bizottságnak. Ekkor nyilt még csak igazán,
alkalma kitüntetni jeles tehetségeit, melyek
oly átalános elismerésben részesültek, hogy
alelnökévé választatott a parlamentnek.

1848-ban az alkotmányozó gyűlésben
egy világhírű indítványt tett, mely tökéle-
sen jellemzi az ő meggyőződését s politikai .
programmjának egyik sarkpontját képezi.
Az indítvány czélja volt tör vény czikkben
kizárni minden praetendenst és diktátort a
végrehajtó hatalom köréből, s e hatalmat
egy választott bizottság kezeibe tenni le,
mely mindig visszahívható s megújítható.

Ez indítvány nem fogadtatott
• el ugyan, de megmaradt a re-

publikánusok egyik vezér-el-.
vének, s ma is-Grévy-inditvány
név alatt ismeri az egész euró-
pai diplomaczia.

Ugyanez inditványnyal
kapcsolatban tüzesen ellenezte
Louis Napóleonnak a köztár-
saság elnökévé leendő megvá-
lasztatását, mintha előre látta
volna az ennek folytán bekövet-
kezett szerencsétlenségek hosz-
szu sorát. Fájdalom, neki is az a

• szomorú sors jutott, hogy Kas-
szandrája legyen nemzetének.

Az államcsíny után, mint
Francziaországnak minden

életben maradt igaz fia-, ő is
visszavonult s ügyvédi gya-
korlatának élt a császári sze-
mélyes -uralomnak egész tar-
tama alatt, mindaddig, a mikor
az tanácsosnak látta a merev
absolutistikus formáknak kissé
parlamentáris színezetet adni.

A Jura-departement ekkor
(1868-ban) képviselőjévé vá-
lasztá a törvényhozó - testbe.
Itt egyik fötámasza volt a szél-
ső baloldalnak s szavára nem.
egyszer remegett meg a csá-
szári szék, melyet nem szűnt
meg ostromolni. Ez idő alatti

működésével annyira kivívta a szabadelvűek
elismerését, hogy az átalános választás al-
kalmával 18,419 szavazatból 15,952-t nyert.

Ekkor történt, hogy fölhivatván poli-
tikai hitvallását letenni, azt a következő
hitágazatban tévé le:

Pest, április 9-én 1871.

15-ik szám.


