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MF* Megjelent s most küldetik szét

PAPI TITKOK
czimü

közérdekü képes folyóirat 4-ik füzete.
TAKTALOM:

Az én országom nem e földről
való.

Ronge János és a szabad val-
lási reform-egylet.

Időszaki szemle kolostoraink
és papjaik fölött. (Társadalmi
tanulmány.)

Ajezsuiták Portugálban (2 képp.j
Pater Ilyacinth (Képpel.)
XVI. Kelemen brevéje, mely-

lyel a jezsuitarendet megszün-
tette.

Mária asszony szeplötlen fogan-
tatásának története.

A csodákról, szellemekről, ördö-
gökrőlsakath. hitvallás egyéb
„csalhatatlan" eszközeiről.

A római zsinatról.
A közönség rovata.
Apróságok.

Elöfizetési ár helyben, vagy postai szétküldéssel:
Negyedévre, julius—szeptember folyamra 1 forint.
Félévre, julius—deczember folyamra 2 „ •

Az április— juniusi folyam még folyvást kapható, ára 1 ft.

Heckenast GlISZtaV hírlapkiadó-hivatala,
(1-3) egyetem-utcza 4-ik szám.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivtalában Pesten, (egyetem-utcza 4. sz.)
megjelent és minden könyvárusnál kapható:

Gróf Cziráky Antal.

A magyar közjog alapvonalai.
Szerzö nyomán irta

Hegedüs Lajos.
Második bővített kiadás. 1869. (8-rét. 400 lap.) Füzve 2 forint.

Helgoland tengeri líirilő.
Junius 16-án veszi kezdetét egyidejüleg a fürdő-intézet megnyitásával a gőzhajózás,.

mely mint az Elbe, mint a Weser folyóból kiindulva tartja fenn rendes összekötteté-
sét a szárazföld és Helgoland között s bezáratik október 14-én. — Ezen összeköttetés,
két nagyszerü tengeri vas Kézhajóval eszközöltetik, mely kizárólag személyszállításra
épittetett 1865-ben fürdőutasok számára a legnagyobb kényelemmel berendezve, magában
foglalnak diszes salonokat, külön választott női és magánkajütékat, az étkezésre pedig —
különös gond fordittatik.

A gőzhajózás igazgatóságai részéről, a következő menetterv állapíttatott meg:
Hamburgból Helgolandba a hamburg-amerikai nyaláb-részvény-társaság

gőzhajói tartják fenn a közlekedést.

Cuxhaven. Lührs J. A. kapitány vezetése alatt,
Junius 16-tól julius 16-ig minden hétfőn és csütörtökön.
Julius 17-tól szeptember 15-ig minden hétfőn, csütörtök és szombaton.
Szeptember 1.6-tól — 30-ig ismét minden hétfőn s csütörtökön.
Továbbá oktober 6 és 16-kán.
Indulás Hambnrgból reggeli 10 órakor.
Helgolandból Hamburgba vissza, minden reákövetkező napon, de soha 7óra előtt.
Ezen hajó, mely gyorsaságra nézve az Elbe folyó egy gőzöse által sem szárnyaltatott

még túl, az egész utat 6 —7 s az illetőleges tengeri utat körülbelől 2 óra alatt teszi meg.
Bremerhaven Geestemünde-böl Helgolandba az északnémet Lloyd gőzha-

jója szállitja az utasokat.

Északitenpr. PutscJier J. kapitány vezérlete alatt.
Junius 25-től julius 9-ig minden kedden és szombaton.
Julius 12-től szeptember 13-ig minden kedden, csütörtök és szombaton.
Szeptember 17-től október l-ig ismét minden kedden és szombaton.
Továbbá szombaton oktober 8-án.
Helgolandból Bremerhaven-Geestemündé-be vissza minden reá következd

napon, mégis megállapodva vasárnap Helgolandban.
Indulás Helgolandba a brémai elsö személyvonat megérkezte után; a

visszameneteket akép rendezvén be, — hogy a megérkezés idejekorán az áthaladó vasut-
vonatokkal összevágjon. 835 (6—8)

E hirdetmény alkalmával legyen szabad még a következőket felemlíteni:
Helgoland szigete fekvése által a nyilttengeren ismerve mint fürdőhelyet — kitü-

nóleg kedvezményezett; megemlitendő a többi közt számtalan fürdőhelyei, melyek minden
időben, mint erősebb tengeri s mint gyengébb sikfürdők a sziget mindkét oldalán egy-
aránti biztonsággal használhatók. Továbbá a szárazföldnek több mérfóldnyi távolságra
esése által, a tengeri speczifikus tulajdonai, — mely tudvalevőleg legfőbb befolyással van
a tengeri fürdők gyógyerejii hathatóságára minden változatos befolyásoktól megóvatnak;
minélfogva Helgoland, mint égalji gyógyfürdő máris világhírre jutván, a legnagyobb
részvéttel karoltatik fel. Fris tehénsavó s mindennemü ásványvizekről a vidékbeli gyógy-
szertár gondoskodik.

A társalgási ház gyönyörü salonjaival, bálok, hangversenyek, szinház tengeri séták
evező- és vitorlahajókon, versenycsónakázás, vadászat és halászat által, valamint a maga-
nemében kétségtelenül egyetlen sziklabarlang — kivilágositásaival a fürdövendégeknek
vonzó és változatos időtöltés nyujtatik.

Megrendeléseket lakásokra elvállal az alólirt igazgatóság; valamint dr. Aschen
fürdői orvos, orvosi tudakozásokra utasításokkal szolgálni késznek nyilatkozik.

Helgoland, áprilban 1870. « u . „ • «••• .a » * * • •

A tengeri íurdo-ígazgatosag.

Nyári idény
1810. Homburgi fürdő

SI. Frankfurt mellett.

Nyári idény
1870.

A homburgi források gyógyereje mindazon betegségekben érvényesiti nagyszerü hatását, melyek a
gyomor és altest háborgatott működéséből képződnek, a szervekre jótékony ingert gyakorolnak s a megrongált czir-
kulácziót tevékonynyé teszik, s az emésztő képességet rendezik; mirigy s altesti idült bajokban különösen a máj és
lép, sárgaság és köszvényre nézve csodaszerü hatást gyakorolnak, s olynomü betegségekben is, melyek az ideg-
rondezor túlfeszített izgatagságából származnak, a homburgi ásványvizek használata felette nagy hatással birnak.

A fürdöháibnii nemcsak egyszerü édesvíz-fürdők, hanem orosz-gőzfürdők, valamint sós- és tüfenyü-fürdők,
anyalúg, korpa, kén- és fürdő-szappan hozzáadásával vagy a nélkül — szolgáltatnak.

Idült bőrbajok ellen, nehány év óta kitünő eredménynyel szappannal vegyitett ásványkátrány-f'ürdők
is alkalmaztatnak.

A már évek hosszusorán át fenálló hidegviz-gyógyintézet, (a pünkösdi kutnál) a t. cz. közönség számára
ugy mint ezelőtt, ugy most is nyitva áll. Ezenkivül oly betegek, kik a hidegviz-gyógymódot rendesen használni
akarják, azok dr. Hitzel urral, ki kizárólag a hidegviz-gyógyintézet vezetésével van megbízva, — mint az intézet-
ben, mint saját lakásán naponként értekezhetnek.

Savó, a svájczi Alpensennen-ből, (Appenzell kantonban) kecsketejből kettős elválasztás által készíttetik, s
reggel a forrásoknál a szükséglethez képest vagy magában, vagy vegyitve különnemü ásványvizekkel — szolgáltatik.

A nagyszerü társalgási ház, egész éven át nyitva áll; magában foglal pompásan diszitett helyiségeket,
ezek közt egy nagyszerü bál- s hangverseny-terem, egy étkező- s kitünő szellőzetü billiárd-terem, több Ízletesen
diszitett játszó-termek, kávé- és dohányzó-szoba.

A nagyszerü olvasó-kabinét a t. cz. közönség számára minden dij nélkül folyvást nyitva áll, ellátva: a
legolvasottabb némot, franczia, angol, olasz, orosz, lengyel és holland politikai és szépirodalmi lapokkal, a pompás
étterem, melyben étlap szerint lőhet étkezni, a gyógykert szép asphalt erkélyére vezet; a konyha a hirneves
Chevot-ro van bizva Párisból. A gyógy-zenokar, mely 40 kitünő tagot számlál, naponként háromszor,u. m. rreggol
a forrásoknál, délután a kert zene-pavillonában s este a bálteremben játszik.

A múltévben, azon kedvező alkalom — mely épen kinálkozott — lőn felhasználva, hogy a t. cz. vendég-
közönség a párisi Palais Royal szinház hirneves művészek humoristikus előadásait mint újdonságokat élvezhette.

A küszöbön álló idényre egy igen vonzó változatosság van kilátásba helyezve; junius hó közepétől julius
végeig az Opera comiquo francais tagjai — Auber, Boieldieu, Halevi, Adam, Herold Ricci stb. kedvelt hangszer-
zeményeit fogják elöadni. A legjobb erők vannak megnyerve, nevezetesen: Capoul, Du Wast, Bataille hirneves
énekesek s Marimon, Singeléo stb. hölgyek Párisból, teljes zenekarral.

Augusztus elején az olasz opera veszi kezdetét s tart szeptember végeig; Patti Adeline ünnepelt
ismét itt fog énekelni, — de most Trobelli asszony kitünő altista, 8 Wachtel, Bottini, Verger, Bagagiolo
kesék társaságában; a kórus 30 személyből álland.

A homburgi fürdő, a rajna és bajor-osztrák vasuthálózat bevégzett épitésével, Európa kellő közepén fokszik.
Bécsből 24, Berlinből 15, Párisból 16, Londonból 24, Brüssel és Amsterdamból 12 óra alatt érünk oda, (közvetlen
vasuti Összeköttetés levén Homburgik). Frankfurt és Homburg közt naponként 18 vonat tartja fenn (ide s oda) a
közlekedést, — utolsó menet l l órakor — s a vendégeket fél óra alatt szállitja, mely által alkalom nyujtatik
Frankfurt nevezetességeit, szinház, hangverseny 8 más egyéb esti mulatságokat meglátogatni. 8X7 (11—12)

művésznő
stb. éne-

Épen most jelent meg Heckenast Gusztáv
könyvkiadó hivatalában (Pesten, egyetem-
utcza 4-ik sz.) és minden könyvkereskedés-

ben kapható:

Tompa Mihály.

Virágregék.
Negyedik kiadás.

Szinnyomatu czimmel.
8-rét 320 lap) füzve 2ft. 50 kr., vászonba

kötve 3 ft. 60 kr., diszkiadásban 5 ft.

A magyar elöidokböl.
irta Jókai Mór.

Második kiadás.
(Jókai munkái 54—55.) (16-rét 267 lap.)

füzve 80 kr.

Hatodik kiadás
(magyar nyelven harmadik).

A nemi

titkai s veszélyei.
Értekezések a nemzés és nemi be-

tegségekről, az utóbbiak óv- és gyógy-
módjaival. 801 (2-12)

Függelékkel a bnjakón ragályzásról
és Dr. E o d e t, lyoni orvos

óv-ragályelleni
szerérői,

i férfi és n6i ivarszerek boncztani ábráival.
Ara: 1 ujforint.

Postán megküldve 10 krral több
utánvétellel 40 krral több.

Megrendelhető szerzőtől következő
n alatt:

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

saját házában.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870 (egyetem-nteza 4-dik szám alatt).

Tizenhetedik évfolyam.

Elöfizetési föltételek: « Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Félévre 5 ft
Onpan V - T n a p i Í j £ g ! Egész évre 6 f, A é v r e ^ - Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 f, - Fél évre 2 ft. 50 kr.

négyszer hasabzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatasnal 10 krajczárba; háromszor- vag,

Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkrajezar.

A háboru megkezdődött, s a napi érdek
most a hadi események felé fordul. Ma egy
oly férfiut mutatunk be olvasóinknak, ki
a porosz-franczia háborúban valószinüleg
nevezetes szerepet fog játszani, s kinek a
mult évben elhalt Niel tábornagy után leg-
több érdeme van a franczia hadsereg újra-
szervezésében.

Leboeuf Edmund 1809. decz. 6-kán szü-
letett Párisban. Vonzalma az exact tudomá-
nyok felé vezette, s az „École Polytechni-
que"-be (müegyetem) lépett, hol 1830-ban
együtt volt Bosquet, Charras és másokkal,
kik azóta mind nagy nevet
vivtak ki maguknak. Mint tár-
sainak legnagyobb része, ö is
tevékeny részt vett a juliusi
forradalomban, s a müegye-
temi tanulók egyenruhájában
mindenütt ott volt, hol leg-
élénkebben folyt az utczai
harcz. Mig Bosquet a Louvre
elleni rohamot vezette, addig o
Leboeuf egy néptömeg élén =*
a testőrök laktanyáját vette
ostrom alá.

Tanulmányait befejezvén,
a metzi katonai iskolába lépett,
s tiszti rangot nyert. A ka-
szárnya-élet azonban nem igen
tetszett neki, s folyamodott,
hogy alkalmazzák egy tüzér-
ségi ezredbe, mely akkor
Algirban, az ujabb franczia
katonai nemzedék ez iskolájá-
ban , szolgált. Folyamodása
meghallgatást nyert, s 1837-
ben már mint tüzér-kapitány
vett kitünő részt aConstantine
eUeni második expeditioban,
s Constantine bevétele után
£evét, Nielével együtt, azok
k°zt olvassuk, kik kitünt etőleg
l ettek felemlitve az egész had-
?ereghez intézett napiparancs-
b a n> .s késöbb is több alkalom-
m&í tünt ki vitézsége és ügyes-
sége által. Irják róla, hogy egy alkalommal
egyetlen e g y ágyu fedezete alatt az ö kis
csapatánál hU S Z 8 Z Or nagyobb kabyl hordát
í í a me-g' S azt t e l J e s e n szétverte- —

^8 5 0- ig másod-parancsnoka volt az
rolytechnique^-nek, s 1852-ben ezre-

L e b o e u f t á b o r n a g y .
desi rangot nyert, s az elsők egyike volt,
kik feltétlenül csatlakoztak a császári ura-
lomhoz.

Kiválóbb szereplése azonban csak 1854-
ben a krimi hadjárattal kezdődött. Mint
tüzérségi ezredes jelent meg a harcz szin-
helyén, de már az almai ütközet után nov.
24-én dandár-parancsnokká neveztetett ki,
s a Sebastopolt ostromló franczia hadsereg
balszárnyának tüzérségi parancsnokságát
vette át. Az ö neve legtöbbször fordul elö
ez emlékezetes ostrom történetében. 1857.
decz. 31-kén osztály-tábornok lett, s mint

LEBOEUF EDMUND.
I

ilyen az 1859-ki olasz hadjárat alatt a tüzér-
ség parancsnoka volt. Mindenki tudja, hogy
az ö általa vezényelt vontcsövü ágyuknak
lehet tulajdonitani legnagyobb részt a solfe-
rinoi ütközet oly kedvező eredményét a
francziákra nézve. Az olasz hadjárat után a

császár a becsületrend nagy keresztjével
tüntette ki, s hadsegédévé nevezte ki. Tagja
volt egyszersmind a tüzérségi bizottságnak
a hadügyminisztériumnál, s mint ilyen,
egyik fejlesztője az újabbkori tüzérségi tu-
dománynak.

1866-ban Ausztria Francziaországnak en-
gedte át Velenczét, s a császár Leboeuf tb-
kot bizta meg az átvétellel, ki ennek folytán
nehány hétig, mig t. i. az tjsztrák katonaság
és hatóságok el nem távoztak, s mig az olasz
kormány az átvétel iránt nem intézkedett, a
velenczei tartomány parancsnoka volt, s vé-

gül ö adta át azt az elasz király-
nak, ki szintén rendjellel tün-
tette ki, mit meg is érdemelt,
mert sok baja volt a türelmet-
len olaszokkal. 1868-ban a cha-
lonsi tábor parancsnokságát
nyerte, s próba alá vette uji-
tásait a tüzérségnél. Ugyan-
azon évben a 6-ik hadtest pa-
rancsnoka lett, s mint ilyen
egész a mult év augusztus ha-
váig Toulouseban tartózkodott,
midőn az elhalt Niel tbnagy
helyébe hadügyminiszterré ne-
veztetett ki.Nielnek kedvencze
és barátja volt, s mint mond-
ják, Niel halálos ágyán öt
ajánlotta utódául a császárnak.

Leboeuf igen értelmes em-
ber, s ez idő szerint a legjobb
tüzérségi tábornok Franczia-
országban, s e mellett kitünő
vezénylő tehetség is. A fran-
cziák e kettős tulajdonságánál
fogva szeretik őt I. Napoleon-
hoz hasonlitani. Mint hadügy,
miniszter folytatta a Niel által
megkezdett munkát, a hadse-
reg ujra szervezését; mint a
franczia lapok több izben ir-
ták, bámulatos tevékenységet
fejtett ki, s a franczia hadsereg
ma, a hadászat ujabb igényei-
nek megfelelőleg, készen áll.

A folyó év márczius havában „maréchal"
lett, azaz: tábornagyi rangot nyert.

Mint a táborkar törzsfőnökének körül-
belül ugyanaz a szerep jut neki a jelenlegi
háborúban, mint a milyen volt a 66-ki had-
járatban a porosz Moltkének. A francziák

31-ik szám.

Pest, julius 31-én 1870.



nagy bizalommal viseltetnek iránta, s e bi-
zalomnak legutóbb is kifejezést adtak a fran-
czia lapok, midőn azt irták róla, hogy a jelen
pillanatban, ö a legjelentékenyebb egyéniség
a franczia katonai tekintélyek közt, s nagy
részint az ő kezeibe van letéve a hadjárat
jövője, s fényes multja kezeskedik arról, hogy
jó kezekbe van letéve.

Többet nem írhatunk róla, mert a többi
még csak ezután következik, s a jövő titka
az, hogy koronája lesz-e eddigi multjának,
vagy szemfödöje. „. <•
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I.
A Marseillaise.

(Rouget de l'ísle után.)

Fel honfiak! polgárok talpra!
Itt a dicsőség reggole!

Ellenünk zsarnokink uralnia
Véres lobogót emele!

Nem halljátok mikép orditnak
Ott túlnan a bősz katonák,
Hogy törnek a határon át,

Megölni nőink-, lányainkat!
Fegyverre honfiak!
Szoros harczrendbo össze!
Előre! a barázdát
Rút ellenvér füröszsze!

Mit akar o szolgák csoportja,
Kik ellenünk esküdtének?

Kinek e lánczok, e régolta
Készült bilincsek, oh kinek?

Nekünk oh francziák! — gyalázat!
Szivünk' mily düh lobogja át!
— Azt véli a zsarnok tehát,

Hogy minket" újra megigázhat?
Fegyverre stb.

Reszkess zsarnok s honárulók ti,
Ti minden pártnak szemete!

Reszkessetek — meg fogtok bukni
S vár bűnötök itélete.

Itt katonává lesz mindenki!
S ha ifjaink elhullanak:
Kik veletek harczoljanak

A foldbül új sor fog születni!
Fegyverre stb.

Boszúló karjaink vezére
Szent hazaszeretet, le légy!

Szabadság, égiek testvére,
Védőidet viszont te védd!

Hogy zászlónkhoz, ha jőni inted,
Diadal esküdjék legitt,
S lássák haldokló ellenid

Győzelmedet s dicsőséginket!
Fegyverre stb.

A szent haza s nemes barátság
Legyenek lelkünk vágyai!

S szivünket fennen lobogtassák
E két szent tűznek lángjai.

Egyek legyünk — s hol van lehetlen?
— Gaz ellenink leomlanak !
Akkor fogunk megszűnni csak

E bősz dalt zongni mindszünetlen:
Fegyverre honfiak!
Szoros harczrendbe össze!
Előre! a barázdát
Rút ellenvér füröszsze!

Szász Károly.

*) íly háborús időben, mikor a kard már vonva s az
ágyu czélba szegezve van, hogy ke't nagy nemzet egjmás
vérét ontsa, lelkesedéssel mindenik saját ügye mellett s elke-
seredve a másik ellen, nem lesz érdektelen a két nemzet
harczi dalát közölnünk. Mindkettő régi, de ma is ezernyi
viszhangot költ, amaz minden franczia, ez minden német
kebelben. Amaz a Marseillaise, mely mióta Rouget de l'ísle
megírta, folytonosan harczi dala a francziáknak a belsö
zsarnok s a külsö ellenség ellen; emez Körner Csatadala,
melyet — mint katona a francziák elleni nagy háborúban —
181S-ban irt s nemsokára vérével is pecsételt meg. Alkal-
munk van most mind a kettőt eléggé sikerült fordításban
közölni; amazt a Girondiak történetének magyar fordítá-
sából, ezt a „F. iNaplo egyik közelebbi számából vesz-
szük át.

Sztrk.

IL
Német csatadal.

(Körner után.)

Fel Németország! fel csatára!
Az óra hív, a végzet int!
Az induló nagy szózatára
Bátran vonuljunk harczra mind!
Már jő az edzett, gőgös ellen,
Előre dicsben édeleg —
De tettre kelt az ősi szellem
Hűn egyesült hazánk felett!

Föl azt a zászlót! hadd lebegjen!
Ragadjatok szablyát velünk!
A gyönge nő imát rebegjen,
Hogy áldva légyen fegyverünk !
Mely itt kihull, üdv száll a vérre —
Nem trónusok csatája ez:
Egy nemzet áll a harczi térre,
S létet, jogot mellel fedez !
Jertek tehát! aczél karokkal
S szivvel, mely áldott lángban ég!
Döfjétek át nemes haraggal
A francziák gőgös szivét!
Hagyd áruid most, hagyd te kalmár,
Hagyd ott ekéd némán to pór!
A harczi kürt csatát rivall már,
Vérünk dicső tettekre forr!

Tiporni vágynak drága földed,
Oh! Németország, oh! szülénk!
Hol őseink pihenni dőltök,
Kik fényben állnak most elénk!
De átkozott, ki lankadottan,
Gyáván lemond, tétlen mereng,
Mig francziák tipornak ottan,
Hol őse, multja szendereg!

Nem félhetünk, habár a gazság
Erős alakban ront felénk!
Egy nincs velük csak: az igazság!
Melyben mi hű támaszt lelénk!
Az isten is hol, merre volna,
Ha védne egy oly zsarnokot,
Ki egy nomzettől elrabolna
Üdvöt, hitet, létet, jogot!

Föl! harczra hát! Népek csatája,
Véred hiába nem szakad!
A szent szabadság drága fája
Uj harmatot belőle kap!
A harczi zaj most zúgja végig,
Most hasson át sikon, tetőn . . .
Aztán a hymnus törjön égisí,
Szabad hazánkat hirdetőn !

Ábrányi Emil.

A II a j n a.
IL

Francziaország ellenséges támadás ellen
legkevésbbé van védve északkeleti oldalán,
Belgium felől s minden nagyobb, eredmény-
nyel koronázott invasio ez oldalról történt
ellene. Ezért Belgium bírása vagy legalább
barátságos magatartása, háború esetén élet-
kérdés lehet Francziaországra nézve, söt
semlegessége (mint a jelen esetben) pas-
siv eredményében jóval előnyösebb Fran-
cziaországra, mint támadóira nézve. E kö-
rülmény oka abban rejlik, hogy Franczia-
ország ez oldalon sem nagy folyók vagy he-
gyek által természetes, sem ezek hiányában
mesterséges uton erősített határokkal nem
bir,s itt fekvő erődéi Belgium szemben fekvő
váraival nem állják ki a versenyt. Fontos
hadi ut Francziaország és Németország közt
még a luxemburgi terület, s hogy a hadviselő
felek is valóban ilyennek ismerik, tanúsítja
azon, már csaknem a kitörésig mérgesedett
viszály, mely nehány év előtt egész Európát
megrázkódtatta s utoljára is — a porosz en-
gedvén — a háboru elnapolásával végződött.
E hely fő fontosságát elveszte ugyan erős
várának — melyet Vauban Gibraltár után
Európa legfontosabb erősségének mond —
a londoni konferenczia határozata folytán
történt, bár még be nem végzett lerontása s

kiürítése által, — de azért a természettői
nyujtott előnyök által mindig hivatva marad
a jövendő fontos események alatt szerepet
játszani, mit már az a körülmény is gya-
nittat, hogy a luxemburgi terület semleges-
sége eddig még egy oldalról sem lőn bizto-
sitva, mindkét fél fenntartja tehát magának
a jogot e hadtani szempontból fontos te
rületet hadi actiójába bevonni, s igy alig
szenved kétséget, hogy a jelen háboruban
előbb-utóbb Luxemburg is hadi események
szinhelyévé lesz.

De a legujabb közlemények és hirek két-
ségtelenné teszik, hogy a háborunak elsö
rohamai azon területen törnek ki, mely a
Rajna balpartján, Thionvilletöl Strassburgig
várakkal s erődökkel szegélyezve, Franczia-
ország határainak legvédettebb s legjobban
megerősitett részét képezi. Ezen a vonalon
indul meg az actio, valahányszor Franczia-
ország a támadó fél; ezen nem csodálkoz-
hatunk, természeti körülmények, hadtani
előnyök könnyen kimagyarázzák. Mint a
Belgium felőli határ legvédtelenebb, ugy ez
legjobban védett határa Francziaországnak,
s ily, nem megvetendő biztosság mellett,
még támadásra is legalkalmasb. A terület
nagyobb hadsergek működési alapjául szol-
gálhat s e tekintetben legkedvezőbb termé-
szeti viszonyokkal van megáldva. E vidék
jellege átalánvéve lapály, egyes, nem igen
magas dombsoroktól félbeszakitva, s mig
ott nagyobb hadtömegek és lovasság is sza-
badon mozoghatnak, ezek fölénye a sereg-
mozdulatokat fedi és védi. A mi pedig e
vonalat támadó hadműködésre is kiválólag
alkalmassá teszi, az a körülmény, hogy egy-
felől a hegyek, dombok a határ felé mind
inkább apadnak s a Rajnánál — kevés kivé-
tellel — lapályban végződnek, ugy másfelöl
ennek megfelelőleg az e vidékeken átfolyó
vizek is a Rajna vizterületéhez tartozván, e
vidékeken a francziaoldalon mindazon előnyö-
ket egyesitve találjuk,melyeket támadó hábo-
ruban a magasb helyről alantabbira s a
folyók völgyi folyása irányában elönyomu-
lást nyujtanak.

A mit e vonal hadtani fontosságának
emelésére a természet nyujtott, ahoz a mü-
vészet és tudomány is bőven hozzájárult; s az
ott mutatkozott hiányokat pótolta, az elő-
nyöket emelte. Az erőditési vonal, mely a
Rajna balpartján, különösen Thionvilletöl
Strassburgig nyulik — erődítésének fontos-
sága, azoknak egymásra hatása, az általok vé-
dett hadi utak jelentősége tekintetében
egyetlen a maga nemében. Az egészen egy
nagyszerü alkotó szelleme vonul végig —-
egy oly lángészé, mely az egésznek óriási
mérve mellett a legkisebb részletekre is
kiterjeszté figyelmét, mely egy esélyt sem
hagyott tekinteten kivül, egy előnyt sem
felhasználatlanul. Ez Vauban, XIV. Lajos
genialis hadimérnökének müve. Épen ez a
tervszerűség, a részek ily alárendeltsége,
ugyszólva felolvadása egyetlen nagyszerü
egészben az, mi a franczia erőditési vonalat
oly fontossá teszi, mely jelentőségét oly
magasra emeli a Rajna jobb partjának erő-
dítései felett. Itt hiányzik minden szerves
összeköttetés, minden összehatás. Koblencz,
Mainz, Rastadt önálló pontok, s hiányzik
köztük az, mi a franczia elsőrangu váraknak
tulajdonképi erőt és hatástad, t. i. a másod-
és harmadrendű erősségeknek összekötő
kapcsa. Ez utóbbiak majd semmi hadtani
vonatkozásban nem állanak itt az elsőkhöz,
sőt inkább ugy tekinthetők, mint a franczia
várrendszernek kiegészitő részei, mi külö-
nösen áll a Rajna balpartján levö rémet
erősségekről, melyek, mint pl. Landau, Saar-
louis épen e rendszernek első tagjai, ugyan-
azon genialis főnek teremtményei.

A franczia rajnaparti nagyobb várak
nemcsak mint erösségek figyelemre méltók,
hanem különösen, s ez a változott hadászati
viszonyoknál fogva föfontosságu s nagy elő-
nyük a német várak felett, mint hadi kész-
letek raktárai, mint katonai szerek, hadvise-
lési eszközök központjai, s hadi gyárak szék-
helyei. Tóul és Nancy, de különösen Metz és
Strassburgnak föfontossága épen e körül-
ményben rejlik, s ez által vannak e várak
minden tekintetben hivatva egy működő
hadsereg operaczióinak központjául szolgálni,
s Francziaország, mely más, söt minden terén
a ezentralizácziónak mintaképe, épen ez által
képes harczi müködését deczentralizálni; mi
ellen a politikai életben századok óta küzd,
annak előnyét a stratégiában elismeri.

Az ujabb hadviselés nem nagy sulyt
fektet a várakra, nem veszteget időt és vért,
kivált jelentéktelenebb várak ostromlására,
nagy és nyilt csatákban dönt amazok sorsa
felett is; de egy előrelátó és tapasztalt had-
vezér sem fogja e franczia várakat kikerülni
akarni, ignoralni. Egy várat, melynek csak
erösségi jelentősége van, bekeríthet s örsé-
gét ostromzár alá veheti, a nélkül, hogy
magát további haladásában gátolni hagyná,
a mint ez történt az utóbbi osztrák-porosz
háboruban a csehországi várakkal; de meg-
bocsáthatlan hibát követ el, s igen könnyen
helyrehozhatlan kárt okozhatna a hadvezér,
ki egy várrendszert, melynek főjelentösége
épen hadi központi jellegében, nagyszerü
gyárai és készleteiben áll, még oly győzelem-
biztos előnyomulásában is, tekintet nélkül
hagyna. E várak nem bástyái a harcznak,
hanem valóságos tűzhelyei, mig kioltva nin-
csenek, a legkisebb szabad légmozgás lángra
gyujthatja a felhalmozott anyagot, s a
nemzeti lelkesedés, a legyőzetés által végle-
tekre hajtva, szörnyü boszut állana a had-
sergen, mely vakon rontott előre s nem
ügyelt a háta mögött hagyott veszélyre s
készülő pusztulásra.

A mint a hadsergek felállításról érkező
tudósításokból kitünik, a küszöbön álló há-
boru elsö felvonása a Rajna balpartján fekvő
német birtokok területén fog lefolyni. Két-
ség alig lehet a felöl, hogy támadni a franczia
fog s legelső támadási vonala a Saar és
Mosel völgyére van irányozva. E vonal vé-
gén fekszik a poroszok legerősb várainak
egyike,Mainz után legfontosabb Rajna jobb-
parti erősség: Koblenz, a vele szembe fekvő
Ehrenbreitsteinnal, melyek a Mosel folyónak
a Rajnába szakadása felett állnak őrt. Epén
ezért valószínűbbnek látszik, kivált tekin-
tettel a délnémet viszonyokra s a franczia
politikának irány latára, hogy az első na-
gyobbszerü, tömeges támadás nem annyira
északra rajnai Poroszország, mint inkább a
közép Németország irányában fekvő bajor
Pfalz ellen lesz irányozva. Ez legrövidebb
utjaMannheimon (mely vasúthálózati fekvése
miatt fontos) sDarmstadton át Frankfurtnak,
pedig ha a jelek nem csalnak, a francziák
czélja elébb e városnak jutni birtokába s az-
után nyomulni be a porosz tartományokba.

Nem lesz tehát érdektelen egy pillantást
V etnünk a Pfalzra, mely talán nem sokára
fontos események színhelye leend. E szép
föld, melyet nyugotról a Uogesek kifutásai
segélyeznek, melynek beljét egy gazdag
térség i p a r o 8 V4rosaival s szorgalmas föld-
mivelöivel, s a Hardt hegység hullámzó
erdős lombjai foglalják el — egyike azon
színhelyeknek, melyeken minden nagy küz-
delem nyomot hagy, melyek minden szá-
zadról más-más nagy és többnyire szomoru
emléket képesek felmutatni. A háború és
pusztítás klasszikus földje ez, melynek any-
nyiszor vérrel áztatott göröngyein megszö-
kött otthonossággal rohan végig az enyészet

angyala; — gyakran bejárta, jól ismeri már
e tájakat!

Hajdan e vidék önálló terület volt, vá-
lasztófejedelme Heidelbergában uralkodott,
s tartományai, melyeknek magvát az anya-
országot e kis kerület képezte, messze kiter-
jedtek, bár összefüggés nélküli darabokban
— keletre Csehország, északra Bayreuthig.
E részek legnagyobb részét, melyek aFelső-
Pfalzot képezték (1807-ben 130 D mfldnyi
területtel), Bajorország kapta. A rajnai Pfalz
(Palatinatus Rheni s. inferior) ujra feloszlott a
tulajdonképi választó (Chur) Pfalzra (körül-
belől 75 D mfld) és kapcsolt részeire. A
pfalzi választófejedelemség 1801-ben felosz-
tatott: Francziaország nyerte a lunevillei
békében az összes bal rajnai partot s 1802-
ben a jobb part egy részét is (44 ü mfld), de
már a párisi béke által vissza lőnek e részek
Németországnak adva, legnagyobb részüket
a Rajnán innen Baden, az uj fejedelemség,
nyerte; a Rajnán-tuliakat, a tulajdonképi
Rheinpfalzot Bajorország, az uj királyság.

A pfalzi választófejedelmek harczias, vi-
téz faj voltak; nincs a középkorban nagyobb
háboru, hol, nevükkel s hőstetteikkel ne
találkoznánk mig hatalmukat s pompaszere-
tetüket ma is beszélőén hirdetik heidelbergi
residentiájuk nagyszerü romjai. E romok
ablakain át pompás tekintet esik az alatt el-
nyúló vidékre. A távolban a Hardt-hegység
szürke dombjai-szegélyezik e kies, gazdag
síkságot, itt-ott emelkedve ki a fákkal beül-
tetett faluk apró tornyai, s a városok közül
Speyer és Mannheim körvonalai. Oly nyu-
godt, oly békés e kép — valóságos csendélet!
S mégis oly gyakran kerestek e falvak lakói
menhelyet bősz katonák pusztitó csordái
elől, oly gyakran hagyták el tűzhelyeiket, s
ha visszajöttek is, ujra nem találták.

Nincs Európában föld, melyet oly ala-
postól feldúltak, elpusztítottak volna, mint
a rajnai Pfalzot. Az utas mindenütt históriai
nevekre, nagy emlékekkel összekötött he-
lyekre talál, de a régi nagyságnak sehol
semmi nyoma. Alig maradt egy-egy ház,
vagy bástya fenn, mindent elpusztított a
katona tüze és fegyvere.

S ha kérded: Ki tette ezt? Ugyanazon
franczia seregnek ösei, mely ma ujra fenye-
geti e vidékeket, mely már annyiszor meg-
tette ez utat, s oly busásan hagyott maga
után souvenir-eket. XIV. Lajoa elhatározta
a Pfalz pusztulását — egy ember egy or-
szágét — s hü katonái teljesitették kivánsá-
gát, nem hagytak követ kövön, nem kímél-
tek aggot, csecsemőt, nem volt előttük szent
templom és kolostor. Sokan Turennet, a nagy
hadvezért, vádolják e dulásokért, s annyi áll,
hogy öt, az elpusztított tartomány ura, a
pfalzi választófejedelem párbajra hitta ki
azon számtalan nyomorért, melylyel földét
és népét sujtotta; de Turenne a vádat és
kihívást visszautasította, a katonái által el-
követett pár gyujtogatásért, mintkiérdemlett
visszatorlást tüntetvén fel. A Pfalz kipusz-
titói Duras marsall és különösen Melac tá-
bornok, kik 1689-ben rombolva vonultak
végig e vidéken, melyen — mig lakója lesz
— nevük is örök átokként fennmarad. A
néprege szerint Melac a speyeri főegyház
tornyából akart müvében, az égő falvak,
menekülő lakosok, a pusztulás e nagyszerü
látványában gyönyörködni, de midőn szem-
léjében elmerült, német kalauza megragadta,
megkötözte, gyürüjét elvette s átadta a pa-
rancsnoktisztnek ^Melac azon rendeletével,
hogy azonnal gyújtássá fel a tornyot. E pa-
rancs Melachoz méltó lévén, kételyt nem
ébresztett, s Melac legalább teljesen meg-
győződhetett, hogy a tüz radicalis gyógyszer.
Igy beszélik Speyerben; kár, hogy nem igaz!

Ma miveltebb századoknak humánusabb

iránylatában aligha találunk több Melaeray
de a háboru ma is a legnagyobb csapás,;

mely az emberiséget sujthatja, s ha nem is
kegyetlenkedik az ujkor katonája, de nem,
kevésbbé pusztit és ront, nemzedékek békés;

munkájának gyümölcseit tönkre teszi, egy
nép reményét virágjában letöri, a jogot és<
igazságot lábbal tapodja, s visszavezet azon
ősállapotra, melyben az ököl uralkodott s
az erősebb elnyomta a védtelent, mely az
embert társaságra s állami alakulásra ösz-
tönözte, a nélkül, hogy ennek biztos falán
belül az ösállapot e legszomorubb emlékét
le tudta volna vetkőzni. Ez a Kain öröksége

T. L.

A „Dreyse" és a „Chassepot."
Hajdan az izmok ereje, később a ravaszság

aztán az épitészet döntötte, ma (a vezéri ta len :

tumon kivül, mely minden időben nélkülözhetetlen'
volt) a gyáripar dönti el a csatát. Elfogulatlan-
emberek véleménye szerint a chlumi füst csak
idea, de a hátultöltő fegyver, az tény.

A fenyegető franczia-porosz háboruban két
hires fegyver fog egymás ellenében állni: a Dreyse
és a Chassspot puska. Lássuk e két fegyver esé-
lyeit, a harczi fegyverek szabályai szerint:

1. Lögyorsaság. A Chassepot puskával, mely
tulajdonkép nem egyéb mint javitott Dreyse puska,
annak egyszerübb szerkezeténél fogva perczen-
ként 10—12, mig a Dreysével csak 6—7 lövést
tehetni. Tehet természetesen igen gyakorlott
lövész és többet ez sem tehet; csapatban és midőn
a veszély hatása a megtöltésnél szükséges nyugal-
mat és pontosságot meglehetősen illusoriussá teszi,
nem számithatni többet a Chassepotra 8, a Drey-
séra 5 lövésnél. Azonban a franczia fegyvernek
az a hátránya van a német mögött, a^ igen kom-
plikált papir-hüvolyü töltés miatt, hogy körülbelől
12 lövés után a csövet tisztogatni kell a benmaradt
papirrészecskéktől; ez a Chassepot puska legna-
gyobb baja.

2. Löirányulás. Minthogy a Chassepot pus-
kából lőtt golyó kezdetben 1328, a poroszé pedig
csak 908 lábat halad másodporczenként, tehát
amannak lőiránya simább, és távolról tálalási va-
lószínűsége nagyobb. A franczia katonának teliát
roppant előnye, hogy függetlenebb a távolság
pontos ismeretétől, mint a porosz.

3. Löbiztosság. E tekintetben a porosz előny-
bon van a franczia fölött, mert a lőiv felmérője
300 lépésnyire a Chassepotnál 13. 6, a Dreysenál
pedig csak 7. 2." A Chassepot azonfelül nagyobbat
rug mint a Dreyse, mert több lőpor kell bele, —
s ez árt a lőbiztosságnak. A porosz gyutűpuska
tehát közelről biztosabban eltalálja a czélt.

4. Öblözet és suly - arányok. öblözet te-
kintetében tetemes hátrányban van a porosz
puska, mórt öblözete (kaliber) 7, mig a Chassepoté
5 vonal. Ennélfogva a'franczia töltény könnyebb
is, mint a porosz, s következéskép amaz ugyan-
annyi erővel több töltényt hordhat magával, mint
ez, 3 kevésbbé van annak kitéve, hogy tölténye
olfogy, mi igen nagy előny. Ha például szabályul
megállapítjuk, hogy ogy katona 5 iont sulyu töl-
tényt hurczolhat magával, akkor a francziára 93,
a poroszra podig csak 70 töltény esik. — Továbbá
a porosz puska hosszabb és sulyosabb, mint a fran-
czia: t. i. szuronyostól 73 hüv. h. és 91 /2 font, mig
a Chassepot szurony ostól 70 hüv. h. és 8 ft sulyu.

Azonban a Chassepot minden nagy előnye'
mellett is tekintetbe veendő, hogy uj fegyver a
franczia katona kezében, hogy némely most beren-
delt katona még szinét sem látta, hogy végre
próbát (Mentanát kivéve) még nem állott, és
hogy a leggyorsabb tüzelésen és a terület hasz-
nosításán alapuló mai harczolási mód még nem
ment át ugy a francziák vérébe, mint a poro-
szokéba , kik gyakorlott lövők , s a helyzetet
ügyesen fel tudják használni. E tekintetből a
porosz seregnek, mely 1866-ban is jó tapaszta-
latokat szerzett, előnye van, ha csak ezt som-
mivé nem teszi az a körülmény, hogy akkor osz-
trák régi fegyverekkel álltak szemközt.

A porosz tábori posta.
Mindamellett, hogy a poroszok husz évi fog-

sággal kecsegtetik, a ki hadmozdulataikról irni
merészel, s a tollat és papirt középkori megala-
zással illetik ebben a siket háboruban, — egy
mindentudó statisztika mégis ezrével, százezrével
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számithatná a porosz táborban megforduló levelek
számát. Parancsok, műszaki közlések halmaza
nélkül mai világban nem lehet háborut viselni, a
magán levelezést pedig nem lehot teljesen elnyomni
ott, a hol a katonák legalább ogy harmada fele-
séggel, rendes keresetmóddal bir, s a többi közül
is igen kevés van családi és társadalmi összeköt-
tetések nélkül.

Annálfogva a porosz seregben nagyon fontos
intézmény a tábori posta, ugy hogy rendes szer-
vezet alatt, külön magasrangu hivatalnok veze-
tése alatt áll. Mostani mintaszerű fejlettségét
különösen a dán háboru alatt nyerte. Ama háboru
kezdetén paragrafusokból állt, végeig életrevaló
intézmény fejlett; paragrafust csináltak minden
legkisebb részletre, az élet azonban elvetette azok
legnagyobb részét, és gyakorlati eljárással helyet-
tesitette.

.•A porosz tábori posta katonai szervezettel
bir, és tisztviselői katonatiszti rangot élveznek. A
hadtest-postamester egyenlő a sorezredi százados-
sal és körülbelől 1000 tallér évi fizetést huz 25
tlr. havi hadipótlékkal. Rendelkezésére egymálhás
kocsi és több paripa áll.

A tábori főpostahivatal együtt jár a főtábor-

A mitraillcusc.
(Golyószóró.)

Nem mondhatja senki, hogy az európai álla-
mokban nincs meg a haladási ösztön. Az 1866-iki
háboru esélyein, melyeknek Ausztria adta meg az
árát, tanultak s okultak valamennyien; lázas siet-
séggel szervezték ujból védelmi erejüket, óriási
költségek árán is felszerelték a mindenütt meg-
szaporitott véderőt az uj, diadalmas fegyverekkel.
S mindegyik sietett, hogy a gyilkoló hadiszerek
minősített tökéletesítésében felülmulja a többit.
Mindenütt hátultöltő és gyorstüzelő fegyverekkel
szereltettek fel a hadsergek.

A wittenmergeni csata 1637-ben déli 12-órá-
tól esti 8-ig tartott; s mint nagy nevezetesség
van feljegyezve az évkönyvekben, hogy 7-szer
lőttek ezen idő alatt a muskatérosok. Ma, egy
percz alatt 30 lövést is lehet tenni a hátultöltő
fegyverekből! S hát ha még a golyószórót hason-
litanók össze a régi börágyuval, mely ez előtt két
századdal is még dívott. Az eddigi lőfegyverek
tökéletesítésének netovábbja kétség kivüla golyó-
szóró. Leghívebben felel meg azon eszmének,

pótolni. Ez franczia találmány s ezen'.oldalról, nagy
fontosságot tulajdonítanak neki a jövő háborúiban.
Vannak azonban, kik nem épen minden alap nél-
kül kétségbe vonják azt a nagy hatást, melyet a
francziák a mitrailleusenek tulajdonítanak. A pró-
bát mindenesetre a jelenlegi háboruban fogja
kialJani.

A mitrailleuse, mint képünkön is látható,
tulajdonkép egy ágyucsoportot képez, mely közös
gépezet általegyüttesen kap tüzet, s egyszerre szórja
ki valamennyi löveteit. Francziaországnak há-
romféle, különböző nagyságu mitrailleuse van
egyik a tüzérség kiegészitő részét képezi; a má-
sodik középhelyet foglal el a gyalogsági lőfegyver
és tüzérségi hadszerek között; végül a harmadik
— infanterie mécanique — ugy van alkotva, hogy
egy katona képes azt 750 lőszerrel elszállitaní s
gyorsan oda vinni, a hol épen szükség van reá.

Lieghen legközelebb kísérletek tétettek a go-
lyószóróval. Az elsö osztályu golyószóróval a tü-
zérség hadállást foglalt, felszereié, czélzott s egy
sortüzet tett 15 percz alatt. Egy perc z alatt 120
lövést röpített ki a gép.

De a találó pontok számáról hallgatnak a
franczia lapok. Pedig nem az a fontos valamely

karral; rendelkezése alatt állnak az egyes hadtes-
tekhez beosztott mozgópostamesteri és a hadosz-
tályoknál levő mozgó posta-expeditori hivatalok.
Az előrenyomuló sereg „állandó" posta-állomáso-
kat hagy maga után, melyek a postaszolgálatot a
sereg és a polgári hivatalok közt közvetítik. A
haza menő csomagok 15 font súlyig dijt nem fizet-
nek, a hazulról jövők azonban bérmentesités alá
esnek, melyet a feladó köteles teljesitni. A levél
minden esetben bérmontee4

Nagy ütközetek után temérdekre növekszik
a haza felé induló levelek száma. A schleswig-
holsteini hadjáratban a missundei ütközet után
való nap 40,000 levelet irtak haza. E háboruban
a porosz tábori posta nemcsak a porosz seregnek
tett kitünő szolgálatot, de az osztráknakis, mely-
nél csupán 3 ily postahivatal volt, s az általa
szervezett hálózat azonfelül oly rendot s élénksé-
get hozott be, minőt nöm ismertek azelőtt Dáni-
ában. 1864-ben 41,386 közönséges és 1549 értékes
csomagot szállitott 1], 251 tlr.tértékben.s'azonkivül
17,987 pénzes levelet 83,821 tallérral. Közönséges
levelet többet szállitott hazulról 350,000-néí, haza
pedig 5C0,000-nél. Bevétele 892,841 tlr. volt.

Porosz tábori posta.

hogy oly hatás eszközöltessék, melynél fogva a
harcztér egy bizonyos terjedolemben megközelit-
hetlen. S ha a csata esélye ugy alakul, hogy zárt
hadtömegek ellen kell gyorstüzet kifejteni — ilyen
eset pedig a változott harczmód daczára is még
elő fog fordulni a csatákban, daczára a hátultöltő
fegyvereknek — ugy a mitrailleuso pillanat alatt
gyilkoló golyózáporral önti el maga előtt a tért.

Különben a mitrailleuse eszméje, valamint a
fegyverek hátultöltése sem uj. Korunk csak any-
nyira tökéletesité, hogy oly hatás érhető el ezen
eszközök által, a mely mellett a régiek által elért
eredmény eltörpül. Az ugynevezett orgona-ágyut
már a XVII-ik században használták. Egy ilyen
példány létezik a solothurni fegyvertárban; há-
romszöget képez, melynek mindegyik oldalán 7
cső van. A töltés a 21 caőből egy közös gyujtólyuk
segélyével löketett ki.

De később fölhagytak az ilynemü ágyúval, —
mert a technika nem volt annyira előhaladva, hogy
gyors s könnyü kezelését elősegítette volna. Al-
kalmazásba jött a kartács; mely előbb külön,
később közönséges ágyukból lövetott ki, közelben
rohanó nagy és zárt hadtömegek közé.

A kartács helyét ma a golyószóró van hivatva

lőfegyvernél, hogy hány puffogtatást lehet vele
végezni egy pillanat alatt; hanem az, hogy van-e
hatása a lövésnek s eltalálja-e a czélt? Épen
ezen szempontból veszik sokan és elég nagy ka-
tonai tekintélyek kétségbe a mitrailleuse használ-
hatóságát.

Bécsben nemrég szintén kisérletet tettek a
golyószóróval; de e kisérlet eredménye egyátalán
nem volt kielégitő. A próbára kiállitott mitrail-
leuso-ök, melyek franczia mintákra, sőt franczia
gyárakban készültek — találtak ugyan czélpontot,
de oly csoportosan, hogy 6i — 7 golyó is ugyanazon
egy helyre ment. S ez fó'hibaja a golyószórónak;
miután ez csak idő és anyagpazarlás.

Mert hát az mindegy, akár egy, akár száz
golyó találja egy s ugyanazon katonát. A czél ma
már csak az, hogy a háboru idejére harczképtele-
nitessék minél nagyobb tömegben az ellenség
hadserege, s jó ha e harczképtelenités a nélkül
történhetnék meg, hogy halált okozzon. E miatt
egyeztek bele az európai hatalmak a pétervári
szerződésbe, melynélfogva az apró fegyverek rob-
banó lövetei, s a mérges szövetekkel körültekort
golyók eltiltattak. A kit megtalált már a golyó,
az ugyis harczképtelen a háboru idejére; meg-
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lehet, hogy sebe nem veszélyes, de okvetlenül
halált okozna, ha robbanó golyó vagy olyan által
találtatnék, mely még gyilkoló mérget is visz
magával.

Egy szemben álló tömeggel tehát a mitrail-
leuse golyópazarlása teljesen czéltalan volna. A kit
egy megtalált, annak az napra teljesen elég. De
oly hatás a golyószóróval nem volt még az ideig
elérhető, hogy a golyók szórványosan, egymástól
bizonyos távolságban és nagy terjedelemben talál-
ják az előttük fekvő tömeget; a kivánt czél a
mitrailleuse által csak ugy volna elérhető, ha egy
szemben álló tömeg egész hosszában golyószórók
állíttatnának föl.

S a test mélységében való találása sem kitünő
tulajdona a mitrailleusenek. A közeli csatákban —
mert a mitrailleuse csak ezekben használható —
inkább szélességileg, mint mélységileg terjednek a
hadtömegek. De 1200 lépésre már, noha ily távol-
ságban elég szórványosan mennek a mitrailleuse
golyói — kárt nem okoznak, oly csekély erejük.

E hiányokat szemboallitva a kartácsoknak
javitottsaz ürlöveteknek (Shrapnell) kitünő hasz-
nálhatóságával, továbbá azon sor-és gyorstüzelés-
sel, melyet egy helyén megálló gyalogság ma há-
tultöltő fegyvereivel kifejthet — a mitrailleuse
rémes hire jóval alább száll. Különben a mostani
háboru fogja szolgáltatni azon adatokat, melyek
oldöntendik, hogy vajjon van-e szerepe a mitrail-
leusenek a jövő háborúiban. L. B.

Egy

E g y á r v a f i u .
Irta DICKENS KÁROLY.

(Vége.)

IX-dik fejezet.
-&.; éjjel, mikor már erősen elhatároz-

tam magamat, igy szóltam hozzá: „Gran-
ville ur !" — igy hivták — „ugy vettem
észre, hogy Fareway kisasszonyt sziveser
nézi."

„De az is igaz ám" válaszolá, „hogy ön
ha tehetné, elnézné öt mindenkitől."

„Tudja, hogy én nevelője vagyok," vi-
szonzám.

Ezuttal erről többet nem beszélgettünk.
Azonban ugy intéztem a dolgot, hogy ezen-
tul gyakrabban találkozhassanak egymással.
Azelőtt mindig azon voltam, hogy szóba se
állhassanak, mert lemondásom elött a félté-
kenység ördöge kinzott.

A Fareway-i kastélykertben háboritlanul
jöhettek össze; egy darabig közönyösen be-
szélgettek egymással. Hasonló a hasonlóval
hamar összebarátkozik, s volt bizonyos ha-
sonlat e két ifju közt. Mikor egy este vacso-
ráltunk, Granville igy szólt hozzám: „Fare-
way kisasszony igen szép, s nagyon kedves.
Ugy-e bár Silverman ur?"

„Meghiszem azt", válaszolók s titkon reá
tekintve, láttam, hogy elpirult, s merengövé
lett. Tisztán emlékezem erre, mert e kicsiny-
nek látszó körülményből eredö nehéz gyö-
nyör s éles fájdalom vegyes érzeménye volt
elsö alapja ama késöbbi benyomásoknak,
melyek lassanként ezüstszínűre festék haj-
fürteimet.

Nem volt rá szükségem, hogy levertséget
szinleljek, de azért minden tekintetben öre-
gebb gyanánt akartam föltűnni — pedig a
jó ég tudja csak, hogy szivem mily hevesen
dobogott akkortájban! — s a valóságnál is
zárkózottabbnak, s szenvedélyesebb könyv-
búvárnak látszottam. Lassanként atyai mo-
dorban viseltem magamat Adelina irányá-
ban. Nézeteimet is leszorítottam a képzelet
világáról. Elkülönöztem magamat a költők-
től s bölcsészektől. Gondoskodtam arról,
hogy azok saját fenyőkben tündököljenek,
és én a gyarló szolga mellettök árnyékban
maradjak. Még külsőmre is gondoltam. Nem
voltam ugyan soha valami gavallér, de ez
időtől kezdve öltözetem is hanyagabb lett.

Mig egyfelől magamat igy lealáztam,
Granville-1 igyekeztem magam fölé helyezni,
olyan tárgyakra irányozva figyelmét, mikről

tudtam, hogy azokat Adelina kedveli. S mi-
kor lassan-lassan sikerültöt oda idomítanom,
hogy jobb tulajdonságaimat elsajátitá, azt
is észrevettem, hogy a szerelem erősebbé
lesz szivemben, s Adelina is jobban vonzó-
dik hozzá, mint hozzám. Ez volt czélom.

Igy telt el egy évnél is hosszabb idö.
Mindennap érezém e közt szivem nehéz
gyönyörét, éles fájdalmát. Ekkor e nagykoru,
s önmagukkal törvényesen és szabadon ren-
delkező pár, kézfogva jött hozzám, kérve,
hogy adjam össze öket.

„Valóban", mondá Adelina „ezt csak ön
teheti, kedves tanitó ur, a mennyiben on
ismertetett meg bennünket egymással, s csak
is önnek köszönhetjük, hogy sziveink egygyé f reggel eskei
forrtak." Összeszoritá

Ez az utolsó szóig igaz volt, mert sok
fáradságomba került, mig úrnőmet rávehet-
tem, hogy Granville a kastélyba járatos
lehessen. Több izben unalmaskodtam a belső
szobában urnöm számadásait vele együtt
rendezve, hogy az ifjak a külsö teremben
beszélgethessenek.

Jól tudtam, hogy urnöm nem egyezne e
házasságba. Ö oly házasságot akart, mi nem
lenne más, mint birtok és pénzcserélés.
Azonban reájok tekintve s látva, hogy mind-
ketten, szépekés ifjak; tudva, hogy a vagyont
kivéve, minden tekintetben egymáshoz illők,
meggondolva azt is, hogy Adelinának most
már önálló rendelkezés alatti vagyona van ;
végül szemügyre véve azt, hogy Granville
ur, jóllehet most szegény, de legalább előkelő
származásu s szülei sohasem laktak pincze-
szállásban, s azt hivén, hogy szerelmök tar-
tós leend, mert közöttük semmi válaszfal
nem emelkedik: késznek nyilatkoztam telje-
siteni azt, mire Adelina kérte az ö kedves
tanítóját, hogy t. i. őket, mint férjet és nőt
bocsássam ki a fényes világba, fölnyitván
előttök annak fényes kapuit.

Egy nyári hajnalon még napkelte előtt
felöltöztem, hogy müvem véghezviteléhez
magamat előre elkészítsem. Lakásom a tenger
mellett lévén, a partot szegélyző sziklákhoz
mentem ki, hogy a fenséges nap ébredésének
tanuja lehessek.

Amely tengert; a magas égboltot átölelő
nyugalom; a csillagok halványulása; a kö-
zelgő nap csendes ébredése; a menny és viz
rózsaszinü fátyola; az ekkor szétáradó kibe-
szélhetlen pompa az éjszakai kedélyháborgás
után — csaknem ujjászülték szivemet. Azt
képzelem, hogy minden, mire pillanatomat
vetettem; minden, mit a tengerben s leve-
gőben hallottam, hozzám ily szavakat intéz:
,halandó, vigasztalódjál, hogy élted oly rö-

vid. A jövöre való előkészület tartott, s tar-
tani fog képzelhetlen hosszu idők során át."

Összeeskettem öket. Kezem jéghideg volt,
midőn összetettem kezeiket, de hangom a
beszédben, mely az esküvés után követke-
zett, nem reszketett. Békében voltam ön-
magammal.

Távol lévén a szülei háztól, s lelkészi
laktól, rövid reggeli után, elérkezett az idö,
melyben azt kellett véghez vinnem, mire
magamat köteleztem, hogy t. i. úrnőmet az
egész körülményről értesítsem.

Fölmentem hozzá, s épen íróasztala mel-
lett találtam. Akkor épen sok számadást kel-
lett volna elintéznie, s minden szó nélkül
egy csomag papirt nyomott kezembe

„Nagyságos asszonyom," szóltam kissé
akadozva, a mint asztala megett állottam.

„Nos! mi a baj?" szólt gyorsan, reámte-
kintve.

„Reménylem nem nagy, ha nagyságos
asszonyom egykissé előre késziti magát, s a
dolgot átgondolja."

„Előre készítsem magamat! s a dolgot
átgondoljam? Ugy látszik, Silverman ur, in-

kább ön látszik a dolgot előre átgondolni.1'
Reám nézett, s azzal a szokásos pillanatával
ismét zavarba hozott.

Szólanom kellett, s hogy véget szakítsak
mindennek, igy kezdem: „Fareway asszony-
ság, a mi engem illet, csak annyit mondha-
tok, hogy kötelességemet teljesítem."

„A mi önt illeti ?" kérdé urnöm. „E sze-
rint tehát az ugy másokra is vonatkozik?
Szabad-e kérdenem, hogy kik lehetnek
azok?"

A szó már ajkamon volt, midőn a csen-
gőt hevesen megrántotta, s igy szólt:

„Hát Adelina hol van?"
„Kérem, nagysád, legyen nyugodt. Ma

eskettem öt össze Granville urral."
ajkait; merően rám nézett; föl-

emelte jobb kezét, s hatalmasan arczul ütött.
„Add ide azokat a papírokat, add ide ha-

mar !" Kirántotta kezemből, s az asztalra
dobta. Akkor leült nagy karos székébe, s
keresztbe fonta karjait, szivemig sértettemé
nem várt szemrehányással: „Maga egy nye-
részkedő gazember!"

„En! . . én, nyerészkedő! én lennék nye-
részkedő gazember?"

„Nem is más, hallja maga," folytatá un-
dorral reám mutatva, mintha rajtunk kivül
valaki még lett volna a szobában, „maga
hát az az önzéstelen tanitó, ki csak a köny-
veinek él. Maga hitvány teremtés, ki nem
alkudja, hanem lopja a bért. Ilyen maga Sil-
verman, érti? Ki hitte volna! Sokkal butább-
nak látszik, hogy sem ravasznak feltételezhet-
tük volna. Mennyit fizetett magának érte?"

„Miért, és ki?"
„Mennyit fizet Granville Wharton, hogy

Adelina vagyonát kezére játszotta?" szólt
előre hajolva a nagy székből, s jobb keze
ujjait bal keze tenyerén görcsösen rángatva.
„Hány százalékot fizet magának Adelina
vagyonából. Ugyan, tisztelendő Silverman
lelkész ur, mennyibe alkudott meg ama
semmiházival, midőn gyalázatosan koholt
tervét vele közölte, s őt leányom birtokába
juttatá. — Azt hiszem, nem hagyta magát
rászedni, kedves tisztelendő uram. Az afattyu
magában nem jó vad lett volna. Aranytoílu
madár kellett mellé, kit megkopaszszon."

íly nyomorult vádak ellen nem tudtam
semmit fölhozni. Ártatlanságom öntudatában
szótlanul állottam előtte.

„Hallgass reám, te gyáva kétszínű," foly-
tatá urnöm, perczenként fokozódó haraggal,
„hallgass reám, te ravasz csiszár, ki e pokoli
tervet oly ügyesen álczázott arczczal tudtad
kifőzni, hogy gyanu sem férhetett lelkemhez.
En másnak szántam leányomat, szándékom
családi s vagyoni összeköttetés volt. Te sem-
mivé tetted tervemet, túljártál az eszemen,
de engem nem tettél azért semmivé, s vissza-
torlás nélkül nem játszhatsz ki. — Itt akar-e
még tovább maradni?"

„Sértő szavai után, egy óráig sem mara-
dok itt, Fareway asszonyság!"

„Tehát lemondott?"
„Már néhány perczczel ezelött ez volt

szándékom."
„Egyenesen beszéljen. Lemond-e ?"
„Visszavonhatlanul! Bár sohasem jöttem

volna ide."
„Bizony! én is mondhatom, Silverman ur,

de én még azt teszem hozzá, hogy ha le nem
mondott volna, én tétettem volna ki. De ne
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higyje, hogy igy megszabadul tőlem. Itt el-
játszott kalandja mindenütt nyomban kiséri.
Elhíresztelem, hogy ön a hitvány pénzért
mily alávalóságra vetemedett. Pénzre tett
szert, de a mellé egy ellenség is szegődött.
Vigyázzon, hogy a pénz tövis ne legyen. Én
majd arról gondoskodom, hogy ez ellenség-
nek fegyverét érezze."

Végre szóhoz juthattam: „Fareway asz-

szonyság, szivem szét van zuzva. Az ön által
gyanusitott szemtelen aljasságnak még csak
gondolata sem férkőzhetett eddig az én
lelkemhez. Az ön gyanakodása . . ."

„Gyanakodás. Mit! napnál világosabb
valóság!"

„Nohát, ön szerint: e napnál világosabb
valóság; szerintem pedig: e sötét gyanakodás
igazságtalan, s alapjában teljesen tartha-
tatlan. Nem mondhatok annál többet, mint-
hogy nem nyerekedésből vagy saját gyö-
nyörűségemből tettem, a mit tennem a kö-
telesség parancsolt. Én ez ügyben magamra
nem tekintettem. Még egyszer azt mondom,
hogy szivem szét van zúzva. Ha akaratlanul
nemes indoktól vezéreltetve roszat tettem,
akkor talán érdemelnék némi megrovást."

E mentegetőzést ismét egy lenéző tekin-
tettel fogadta. Kijöttem szobájából, tapoga-
tózva, holott szemeim nyitva voltak. Elhi-
tettem magammal, s talán ugy is volt, hogy
hangom visszataszító hatást eszközöl minden-
kire, söt hogy magam is visszataszító, ro-
konszenvtelen lény vagyok.

Az egész ügyből nagy zajt csináltak.
A püspök keményen megdorgált, kicsibe
mult, hogy hivatalomtól el nem mozdittat-
tam. Évekig sötét felhő borongott felettem,
s nevem, jó hírem el volt homályositva. De
ha a megtört sziv halált hoz, szivem nem
tört meg, mert élek.

Adelina és férje igazolásomra mindent
elkövettek. Kik az egyetemen ismerőseim
voltak, sőt azok is, kik csak hirböl ismertek,
szintén mellettem emelték föl szavokat.

Lassan, lassan azon meggyőződés kapott
lábra, hogy az ellenem beadott vád igaz-
ságtalan. Végre csakugyan kaptam egy kis
ekklézsiát, s itt irtam mege nyilatkozatomat.
Nyáron, nyilt ablakom mellett irogatám le.
Előttem terül el a temető, a vidám, vérző és
tört szivek pihentető ágya. Kedélyem meg-
nyugtatásául irtam mindezt, nem pedig oly
czélból,hogy ez valaha nyilvánosságra jöjjön.

(Az „AU the Year round"-ból.)
Könyves T. K.

i nazaréitusok Bácskában.
(Folytatás.;

Az irásmagyarázás olyanformán megy, mint a
quakkereknél. Á kit a szentlélek megihlet — az
feláll, elolvas egy bibliai helyet és azt magyarázza
a maga felfogása szerint.

Lehetetlen itt a nazarénusok jellemzésére
t'gy történetet el nem mondanom, melynek sze-
replője én magam valék.

Egy ünnepnapon d. u. 7 óra tájban töme-
gesen latom a nazarénusokat menni a maguk tem-
plomába. Egy másik fiatal barátommal utánok
indulok, s a konyhából a templomul szolgáló szo-
bába bemegyek. Láttomra a szónok — egyik
ismeretes ottani lakos észrevehetőleg zavarba jött,
és akadozni kezdett az irásmagyarázásban. Azt
hittem, itt az alkalom, hogy a ,,jó utra visszaté-
rítsem okot." A szónok leszállta utáu fel is megyek
a szószékül szolgáló emelvényre, s elkezdem egyik
régi, — de azért gyönyörü (nem éti irtam) deákkori
egyházi beszédemet a felebaráti szeretet és köl-
csönös türelmosségről — reczitálni. A nagy tüz-
ben egyszer azon vettem észre, hogy omlitett
barátommal ketten maradtunk — a nazarénusok
ott hagytak a faképnél egytől egyig. Midőn az
iránt kérdeztem okot: miért mentek ki, hiszen én
a legmagasabb keresztyén elvről — mit ők is
vallanak — a felebaráti szeretetről beszéltem? azt
felelték: „A beszéd jó, de a hely nem jó, honnan jő."

Az osküt átalában elvotik, azt mondván mit
Jézus: „No esküdjetek, hanem ez legyen a ti sza-
vatok: ugy, ugy, és nem, nem." E részbon nem
hagyják magukat meggyőzetni. Világi hatóság
eiőtt ennélfogva esküt nem tesznek, készebbek
börtön- vagy pénzbüntetést eltürni. Hasonlóul
vannak a katonáskodással: „A ki fegyverrel öl,
fegyverrel öletik mög" mondja a biblia, ebből
tehát következik, hogy háborut viselni nöm sza-
bad, és isten törvényével ellenkező.

Mily makacsul tagadják meg az eskü letételét,
álljon itt egy példa erre:

Ha jól emlékszem 1857-ben történt, hogy a
többek közt három nazarénus ifjut is besoroztak a
rendes hadseregbe. El is vitték őket az ezred szék-
helyére. Midőn a felesketésre került a dolog, ezt
ogyátalában megtagadták. Több heti fogság, ugy
a legkeményebb büntetés és botozás sem tudta
őket eltéríteni e vallási elvtől. Egy mint engedet-
len agyonlövetett, másik kettő a sok botozásba
belehalt, do utolsó óráig hűk maradtak az elvhoz.
Es ez csak egy példája azon szilárdságnak, mely-
lyel vallásukhoz ragaszkodnak a nazarénusok,
melylyel a legkeményebb üldöztetéseket türni
képesek azon hitben, hogy egykor ezért jutalmukat
elveszik. — „Jézusnak és minden igaz hívőnek is
szenvedni kellett" — vigasztalják magukat.

Az eskületételre különben nagy ritkán van
szüksége a nazarénusnak. Ő maga soha sem ve-
szekszik, nem perlekedik senkivel, készebb inkább
követeléséről lemondani, semhogy elöljáróság
előtt kelljen panaszt tennie. Azt is mondja: ha
mind igaz hivők és a hit által megszenteltek vol-
nánk, nem lenne szükség semmi elöljáróságra.

Vallásuk iránya a vagyonközösség (kommu-
nismus) felé hajlik, mint hajlott a bibliai első
keresztyénség is. Megkísértették ezt gyakorlati-
lag érvényesíteni az első időben, midőn még
kevesen voltak. Ment is egy darabig, mig nehány
vagyonos igazhivö tönkre nem jutott. Aztán abba
hagyták, azonban egymást folytonosan segiteni —
mint erről alább szóiandok — most is keresztyéni
kötelességnek tartják.

A tudománynak nem nagy barátai, különö-
sen ott, hol az a bibliával ellenkezni látszik. „Vi-
lági bölcseség"-nek tartanak minden tudományt,
„mely az ördögtől ered, és az igaz hivőt az Isten-
től eltávolítja." Gyermekeiket taníttatják ugyan,
de csak és főleg vallástanra, aztán irni, olvasni és
számolni. A többi tudomány az ördög mivé. A
tanitót szükségesnek tartják, annak fizetését soha
sem tagadják meg.

En akadémikus ref. rektor voltam ott, a
honnan ezeket vettem. Láttam, ismertem öket.
Fizetésemet ők adták be legrendesebben; ők vol-
tak leghálásabbak tanításomért.

Csak azt nem szerettem bennök, hogy azt ki-
vánták, miszerint gyermekeikot csak a fentirt tár-
gyakban oktassam; mert különben — mondák —
világi bölcsekké és n^m igaz hívőkké neveltet-
nének, pedig „az együgyüekó a mennyeknek ör-
szága."a.

Mily értelemben fogják fel a nazarénusok a
tudományt, álljon itt erre is egy példa:

Többi közt volt egy jómódu nazarénusnak
fia is a tanítványom 1867-ben. A természettanból
magyarázatképen a nap és föld forgása állván egy
alkalommal a napirenden, elbeszéltem, hogy a
nap nem áll, ugy a föld sem, hanem ez utóboi az
ismert két mozgást viszi véghez saját tengelye és
a nap körül. A gyermek ezt otthon maga di-
csekedésből szüléinek elmondta; mire másnap
megjelen nálam a nazarénus, s minden bevezetés
nélkül kivánja, hogy a gyermeket húzzam ki az
iskolások névsorából, mert ő többé fel nem küldi.

De hát miért ? — kérdeztem tőle.
Azért — ugymond — mert itt nem azt ta-

nulja, a mit egy istenfélő embernek tudnia kell,
hanem olyan dolgokat, melyek ellenkezésben van-
nak az Isten beszédével.

További kérdéseimre elbeszélte, hogy fia
tegnap este azt mondta neki: ő nem hiszi, hogy a
nap mozogjon a föld körül, mert a tanitó ur azt
magyarázta neki, hogy a föld kereng a nap körül.
Hogy lehet már ilyet tanítani ? — folytatá — mikor j
bölcs Salamon prédikátori könyvébon 1. rész 5. 6.
vers. azt mondja: „Es a nap feltámadván, minek
utána lonyugodott a nap, ismét az ő helyére siót,
a hol ő feltámadhasson, siót délre is, átal megyén

] észak felé az ő forgásával körül járván"; hiszen
látni valo ebből — folytatá — hogy a nap mozog
a föld körül, és ez a tanitás az, a miről bölcs Sa-
lamon más helyen azt mondja: hiábavalósága az
emberi bölcseségnek.

Tudományos kapaczitáczió itt természetesen
nem használt. Másként kellett mogmutatni, hogy
mégis a nap áll — t. i. a földre nézve — és pedig
a bibliából.

Emlékszik-e arra — mondám neki —
hocy az is benne van a bibliában, miszerint Józsue,
midőn Jerikót ostromolta, megállította a napút?

_ Igenis — felelt, most már figyelmessé
lévén.

_ De az nincs benne a bibliában, hogy aztán
el is inditotta volna, ugy-e?

— Nincs.

— Lássa, tehát a nap most áll, é3 minthogy
a forgást tapasztaljuk, az nem lehet másként
minthogy a föld forog. Nem tanitók én semmi
olyant, a mi a bibliával ellenkeznék.

Nemhitte ugyan, de többé ellent nem mondott.
Gondolom, miként fog e magyarázatra ma-

gában nevetni az, ki tudományos képpel találja
elolvasni ezt az igénytelen ismertetést. Tulajdo-
nítsa azon helyzetnek, melyből tudományos vitat-
kozás becsülettel soha ki nem mentett volna. A
ki a tudományt az ördög mivének tartja, azzal
világrendszerről beszélni nem igen lehet, de nöm
is vezet semmi eredményre.

Itt még azt is megjegyzem, hogy a nazarénus
főkönyvét — a bibliát — könyv nélkül tudja. Idéz
abból rögtön minden alkalomra, megnevezve az
irót, részt és verset, s ha megszorítják még a —
sort is.

Hát az ur vacsorával hogy vannak ? — kérd-
hetné tőlem egy kegyes lelkész, a ki a kereszt-
ségről írottakat már elolvasta. — Legelőbb is
megjegyzem, hogy a nazarénusok a reformált egy-
ház kebeléből szakadván ki, szentségnek csakis
a keresztséget és az ur vacsorát ismerik el.

A keresztség iránti magaviseletökről fentebb
emlékezvén, csak nehány szót fogok még ahhoz
alábbi soraimban adni. Lássuk most röviden : mit
hisznek az ur vacsorájáról ?

Az ur vacsora: szentség, alapitotta Jézus
Krisztus, hogy az ombereket az al halálára omlé-
keztesse. Idvozitő ereje csak akkor van, ha igaz
hittel voszi magához a keresztyén ember. Kioszt-
ják pedig minden ünnepkor olyanformán, mint a
reformátusok: a hitközség elöljárója darabokra
töri a kenyeret és adja a körben álló hivőknek.
Utána hasonlót tosz a borral. De e tárgyról nem
tartom szükségesnek részletesen értekezni, ugy
megy itt minden, mint a reformátusoknál.

A keresztséget korántsom vetik el a nazaré-
nusok, csak azt akarják hogy abban ne a gyermek,
ki a hitet nem érti, hanem az ifju, ki azt már
megtanulta, részeltessék, mint az anabaptistáknál.
Különben semmi más erőt nem tulajdonítanak a
keresztségnok, mint azt, hogy általa tagja lesz az
ember az igaz hivők gyülekezetének, de azért
bünnek tartják azt, ha valaki, egy másikat az
abban való részvételre erővel kényszerit.

(Vége követk.) Biró Pál.

Eredeti levél New-Yorkból.
New-York, 1870. julius 15.

T. Szerkesztő ur!
A légi szárny-gőzkocsira felültem , s a Castle

GardentőT s azon mentem lakásomra ; a 9-dik
avenu, 33-dik utozába; ezen vasut egy-egy szál
üres vasoszlopnak két karba ágazó tetejére van
épitve, s rajta a kocsi vashuzalok segélyével gőz
által vonatik. A gőzgép a föld alatt van, honnan
vas csövön s kerekeken szalad fel a huzalszál a
né°y sin közötti két középsőre, a melyen hozzá
van kötve a kocsi s vonja oly gyorsasággal, mint
a rendes gőz-vasuti pályán, s mintha repülnénk,
oly könnyedén függünk a levegőben. íly megle-
pőié" jutva be New-Yorkba, már oz is felköltötte
kíváncsiságomat, hogy mindent annál nagyobb
figyelemmel szemléljek, mert valóban, itt minden
sokkal czélszerübb és nagyobbszerü, mint az öreg
Európában.

Maga New-York városa is, mint egy varázs-
ütésre állott elő; 1626-ban még indus_ birtokos
vad kietlen szirtes sziget volt, s most a világ egyik
legforgalmasabb városi áll elöttünk 1.200,000
lakossal, s egyik legrendezettebb városa is egyszers-
mind. Az alsó vagy is a régi város még külön
megnevezett utczákkal bir, az ujban pedig mar
csak számmal jegyzik az utczákat: 1, 2, á dik
utcza; a belváros 132 utczáig terjod, s azokat ke-
resztbe metszi 10 avenu, s » világhirü kereskedői
házakkal megrakott két tágas és hires nagy utcza:
a Broadway és Boveri, melyeken egyenként 3000
ház van. Az utczák egyenesek, szélesek és több-
nyiro fákkal vannak beültetve, s a forgalmasab-
bakat lóvonatu vaskocsik szeldelik át.

Az egész várost a Hudson nagy folyó veszi
körül, melyen a roppant terjedelmü kikötőbe a
világ minden részéből sereglenek be gőzös és vitor-
lás hajók, valamint az amerikai folyamok gyö-
nyörü gőzösei, a helyi közlekedésro alkalmazot-
tak, ugy szintén a túlpartokra átszállító nagy
számu gőzkompok. Mert tudni kell, hogy itt az
egész környék városok csoportjából áll, melyeknek
népessége óriásilag növekszik; jobbról az East-
river-parton terjed Brooklyn, Amerika h a [ m a c J l k

népességű városa; mellette Vilüamburg; a hátter-
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ben, — (mely tulajdonkép még New-Yorkhoz
tartozik, csupán egy kis folyam-ág választja el s
egy romek vasforgó hid köti ismét össze), —
Haarlem, Morisania és Tremont, melyek rövid
idő alatt be lesznek épitve egészen, 8 akkor New-
York 20 angol mérföld hosszan nyulik ki. Balról
a Hudson fő ágán New-Jersey, Hoobokken virá-
nyos nyaralói s gyártelepei s munkás- és keres-
kedelmi-ház telepei tünnek elő a dombkoszoru-
zott lapályból.

New-York fekvése inkább sík, mert a mi
szirtes halmai voltak, azok lesimittattak, hanem a
folyamon tuli táj két oldalon gyönyörü halom
koszorúban zárja bo s védi a viharok ellen; annál
meglepőbben tünik fel a város kellő közepén a
Central-park nevü népkert, mely csupa szirtekből
s magas dombok közti völgy mélyedésokbői áll,
s mesterséges zuhatagok, tavak s szökökutakkal
van ékitve. Azt hinné az ember, e szirtek ugy
vannak ide hordva a város közepébe; pedig épen
ellenkezőleg: ez a természet alkotta talaj itt — a
a körülötte levő házak talaja van lehordva, s épü-
letkőül és utczai kövezés anyagául szolgál, ámbár
ki vevén a főbb utczákat itt inkább faburkolatot
használnak, csakhogy nöm oly kezdetleges modor-
ban, mint nálunk némely vidéki városban, hanem
a koczkák közben asphalttal s kavicscsal vannak
kibéllelve s felyül homokkal leöntve, a mi oly
finom, tartós és kényelmes gyalog- és kocsi-utat ad,
mint semmi más. A gyalog-utak igen szélesek és

: nyire csinos kis összeggel hagyják el a börtönt,
hová ritkán kerül vissza, a. ki egyszer kilépett.

A mily jelesül van gondoskodva az élőkről,
egészségesek- és betegek-, becsületesek- és bűnö-
sökről, oly gyönyörüen van berendezve a halottak
kertje, a tomető is, moly ugyan nem New-Yorkban
van, hanem Brooklynban, de azért a new-yorkia-
kat Í8 oda temetik. Ez a világ legszebb temetője,
neve Green-wood. (Zöld erdő). Az egész temető
nagyszámu kerek halomzatokból áll parkszerüleg

! rendezve különbféle fákkal, bozótokkal, nyírott
bokrokkal és virággal ékitve; itt-ott egyes tavak,
szökő kutak diszlenek; egyeseknek gyönyörü kar-
rarai márvány s gránit szobrai, családoknak nagy-
szerü sírboltjai, stb., valódi báj-kert, csakhogy
halottak lakják s enyhülni a bánat jár árnyaiba.

New-York a város a mily nagyszerü maga,
szint oly meglepő szép fekvése s egész környezete
is. — A hoobokkoni, long-islandi nyaralók, a
Red-Banks tengeri fürdők s a gyönyörü Hudson
folyam kis partján fel egészen Albanyig, minden
pillanatban uj s meglepő szépségeket tár fől a szem-
lélőnek. Végre a mi egész Amerikának s nemcsak
New-Yorknak büszkesége: hogy legszebb női
vannak, kik a versenyt Georgiával, Czirkassziával
s kelet virágaival, sőt tán még a mi magyar szépe-
inkkel is kiállják.

A napokban a niagarai zuhatagokhoz szán-
dékozom kirándulni. — A viszontlátásig!

Sz. Török János.

méter hosszu, s vastag vas-pléhvel van bevonva;
vízmélysége egy méter; 10 lóerőre készült, két
csavarral. Személyzete csak nyolcz ember.

Orrán egyetlen ágyuja van; hanem az elég
tekintélyes. Sulya 22,000 kilogramm, s ugy van
elhelyezve, hogy biztos egyensúlyban tartsa a
hajót akkor is, ha teher nincs benne. A mellett
könnyen lehet vele czélozni, mert a hajó igen
gyorsan mozgatható minden irányban. Egy töl-
tésre 24 kilogramm lőport igényel; s ezzel egy
300 font sulyu golyót röpit ki, oly sebességgel,
hogy egyetlen golyó képes harczképtelenné tenni
a legerősebben felszerelt ágyunaszádot. A hajó
alkotásához képest mindenesetre nagynak látszik
e nohéz vetélyü ágyu.

Ha most egy tengeri csatában képzeljük ezt
a kis hajót, azonnal előtűnnek minden előnyei.
Maga igen kicsiny czélpont az ellenséges hajók-
nak; amig azok nagyságuk egész nehézkességével
járnak a tengeren, ez fürgén, mint apró pont
tünik fel és el a sik vizen, honnan borzasztó löve-
gével teljesen harczképtelenné teheti a nagyobb
hajókat.

E hadinaszáddal legközelebb a Szajnánftétet-
tek kísérletek, molyeken jelen volt Napoleon csá-
Bzár is. A kisebb tengeri államok is okvetlen meg
fogják szerezni, mert csak 30,000 frankba kerül,
holott egy más ágyunaszád 2 millió frank.

nagy táblákba metszett fekete palával vannak ki-
rakva s párkányzattal elkülönítve a kocsi-úttól.

New-York roppant iparával és kereskedelmé-
vel első kereskedő városa Amerikának, s egyes
kereskedői és iparosai elsők a világon. Steward
selyem szövet és csipke kereskedésében 1800 se-
géd van, egy roppant négyszeg, s négy emeletü
vaspalotában árul a Broadway 10-dik utcza-sarkán
kicsiben, hol New-York és vidéke szép nőit lehet
ezrenként látni naponként, mig a nagyban való
kereskedésre ismét külön házai, raktárai s gyárai
vannak, s azonkivül saját bankja. Az iparosok kö-
zött van egy aranyműves, ki hetenként 90 font
aranyat dolgoztat fel, és pedig magyar ember,
neve Valack, 150 ember működik házában, kö-
zöttük több magyar is. Egy zongora-gyáros 600
embert foglalkoztat, egy szűcs 250 tés igy tovább.

S a mily nagyszerű New-York kereskedelem
s ipar tekintetében, olyan humanitásban is; kitünő
nevelő , gyógy- s testmivelő intézetei vannak,
lelencz-, árva-, aggastyán-, őrültek házai, dol-
gozó- és fegy-intézetei. A kórházak elkülönözve
egy Black-wels Island nevü szigeten vannak, hogy
az egészségesok ne érintkezhessenek velök; kitü-
nően vannak rendezve a fegyházak, hol csak javul-
nak, és szorgalomhoz szoktatnak az elitéltek; mi-
helyt elitélték, zárt kocsikon szállitják ki őket a
városból, hogy senki se lássa többé, 8 rendszeresen
dolgoztatják 8 tanitják; ha eltelt rab-idejök, szor-
galmuk gyümölcséből a tartás-dijt levonva, több-

Farcy-féle ágyunaszád.

Egy uj ágyunaszád.
A haditengerészet kitünőbb egyéniségei foly-

vást azon feladat megoldásával foglalkoznak, mi-
ként lehet könnyen mozgó, olcsó és mégis hatal-
mas erejü tengeri hajókat épiteni hadi czélokra.
Mert az eddigi hadihajók erőkifejtése nem áll
arányban som tömegükkel, som a költséggel,
melybe kerülnek, s a gyors mozgás tekintetében
is, — mi annyira fontos a sik tengeren vivott
csatákban — sok kivánni valót hagy fenn.

Francziaország most tengeri haderejének
egész sulyát ia a mérlogbe veti, s szárazföldi
működésének a Rajnánál, hatalmas támogatást
ad az által, hogy tengeri erejével invasiót kisért
mög Poroszország északi partja felől; oly tengeri
erövel, molynek határozott tulnyomósága elől a
porosz tengeri had valószinüleg visszavonul biz-
tos kikötőibe, mihelyt a franczia hajók az észak-
német tengerpart felé közelednek. íly kilátások-
kal szemben nem lesz érdektelen megismertet-
nünk egy uj rendszer szerinti hadi-naszádot,
moly Francziaország tengerészeiében foglal helyet
és egyesíti magában — még ez ideig a legtö-
kéletesebben — a fentebb jelzott három szükséges
tulajdont.

A hajó, molynek képét közöljük, Farcy fran-
czia tengerésztiszt terve szerint készült, Claparede
gyárában Saint-Denisben. Saru alakja van, 16

E g y v e l e g .
— (A Gusztáv-Adolf-egylet,) mely 1832-ben

alapittatott Németországon „aromái katholikusok
közt szétszórva lévő s szükséget szenvedő protes-
táns gyülekezetek segélyezésére", fenállása óta
1863-ig pusztán csak Magyarországba — Erdélyt
idö nem értve —150,818 tallért küldött gyámolitá-
8ul.Nagyobb összeget kaptak: Felső-Lövő32,868,
— Laaz 13,931, — Eperjes 8594, — Sopron 10,385,
— Pozsony 4407, —^Losoncz 4600 tallért stb. Ött
vannak a segélyezettek között Pápa, Ó-Buda,Bá-
torkeszi, Csurgó, Farkasd, Máramaros-Sziget,
Nagy-Kőrös, Pest, Sáros-Patak, Takta Kenéz,
Szeged, Temesvár stb. — („Pr- Figyelmező".)

*• (Dickens végrendelete.) Dickens Károly
végrendeletében nejének, kitöl elválva élt, 8000
font sterling kamatját hagyta, kedves sógorné-
jának Miss Georgina Hogarthnak szintén 8000
fontot hagyományozott. Jellemzők különösön vég-
rendeletének következő zárszavai]: „Egyátalán
akarom, hogy ne költségesen, hanem szerényen
temossenek el, hogy a temetés idejét és helyét ne
hozzák köztudomásra, s hogy a kik temetésemen
megjelennek, ne viseljenek gyászjolvényeket. Ne-
vemet egyszerü angol betükkel irják föl síromra
és pedig a „Mr." vagy „Esquíre" elhagyásával.
Megkérem barátimat, hogy ne tegyenek semmiféle
alakban valamely emlékszobor tárgyává" stb.
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Irodalom és müvészet.
— („Gróf Batthyány Lajos az elsö n agyar

miniszterelnök élete és halála.") Hiteles kútfőkből
s kortársak emlékezéseibőlcsszeállitva. Pest. 1870.
kiadja Heckenast Gusztáv. — Az első terjedel-
mesb és kimerítőbb életrajzi mű irodalmunkban
az 1848-ki magyar miniszterelnökről, s annyival
érdekesebb és iorszeiübb épen most, mert a nem-
zeti kegyelet által rendezett ünnepélyes temetés
zaja alig hangzott még el, s a nemzet élénk em-
lékezete még a nagy vértanu élete és halála kö-
rülményeire van fordulva folyvást. — Gróf
Batthyány Lajos életfolyama a legérdekesbok
egyike s megragadó tragika! befejezése nélkül is
ép oly regényes, mint tanulságos lenne. Egy
lovagkori költői alak ő legujabb történelmünkben,
birva mindazon sajátságoknál, melyek a rokon-
szenvet a bámulatig fokozzák s lelki szemeink
előtt diadalmasnak mutatják föl a hőst megbuká-
sában is. — Jelen mű o regényes és történeti alak
fejlődését, szereplését, küzdőiméit s végét, részle-
tesen s történethű előadásban terjeszti az olvasó
elé. Családi eredetét, viszonyait, gyermek- es ifju
korát, kilépését a nyilvános élet küzdterére s azon
okokat, melyek szereplését és álláspontját lélek-
tanilag olhatározták, kellő alapossággal tárgyal-
ván, részletesen kiereszkedik a közpályán, s külö-
nösen a pozsonyi országgyűléseken viselt dolgaira,
különösen az utolsó rendi országgyülés, a magyar
független miniszterium megalakulásának előzmé-
nyeire és folyamára. Az életrajz itt szélesebb
mederbe csap át, mert a miniszterelnök élete ettől
kezdvo a hazai történettel azonos; s a forradalom
előkészitő .okait, különösen a nemzetiségek és a
társországok fellázadását, az udvarral és a bécsi
minisztériummal folytatott fáradságos, de siker-
telen tárgyalásokat és alkudozásokat, Jellasich
fegyveres betörését, az első miniszterium telepesét,
Batthyánynak mint másodszori (ideiglenes) mi-
niszterelnöknek a honvédőiéin rendezésére irány-
zott intézkedéseit, s végre az utolsó békekisérle-
teket — mindezt az életrajz kiszélesült keretébe
kellé foglalni. A Windischgratzntl járt utolsó
békekövetség, Batthyány elfogatása, hosszas fog- ;
sága, elitéltetése, s kivégzése és eltemé;ése fejezik i
be a tulajdonképi életrajzot. Függelékül járul
még hozzá az 1870. junius 8.—9. napján tartott
ünnepélyes temetés leirása, az arra vonatkozó
előkészületekkel stb. — A csinos kiállitásu könyv
tiz ivre terjed, s ezenkivül számos jól sikorült
fametszetü kép van mellékelve hozzá. Szétkül-
dése a nagy számu előfizetőknek már megkez-
detett; lapunk kiadó-hivatalában folyvást meg-
rendelhető , levelezési lap által is utánvétre,
1 forinton. — Hiszszük, hogy mind a kiváló
érdekü tárgy, mind maga a mű belbecse, mely a
Batthyányra vonatkozó adatokat először állitja
ily teljesen össze s adja rendezotten az életrajzi
anyagot — nagy olvasó közönséget fog biztositani
o legujabban megjelent munkának.

— (Uj biblia-forditás.)~K&morySámuel évek
óta készülő teljes magyar bibi iája megjelent, Pes-
ten Hornyánszky Victor betűivel, szépen nyomva
8 ízletes .kiadásban. A biblia-forditás megujitása
régóta érzett és soká ki nem elégített szükség
volt már hazánkban mind a katholikusoknál,
mind a protestánsoknál. A katholikusok a Káldy-
féle, elavultságában is rendkivül becses fordítását
használták folyvást s azt a Szepessy pécsi püspök
által e század első felében eszközölt fordítás nem
volt képes a közhasználatból kiszorítani; legujab-
ban Tarkanyi Béla adott a püspöki kar s pápa
engedélyével teljes magyar bibliát — fordításának
Apjául tevén aKáldyét, s azt kijavítva itt-ott az
eredeti szövegek szerint, és alkalmazva a nyelv
í°*i állásához. íly forma álláspontot látszik elfog-
, a J n i Kámory fordítása is, a Károlyi Gáspáréhoz
u p?8t> melylyel a protestánsok mindeddig élnek

az»nkban; csak hogy a Károlyi-fordítás becsben
™eg sem közelíti a Káldyét. Kámory fordításáról

8 b i r á l a t u t á n itéletet mondani kivül esik
p k körén; érdeme mindenesetre van, fölis-
°r.Vo a már égető szükséget, mely a magyar

™t 8 egyháznak parancsolja, más — de
gyoKeresen uj __ f o r d i t 4 8 r ó l gondoskodni a Káro-
íyi uasparé helyett; - s igyekezve, éveken át
toiytatott k i t a r t 0 munkával, tőle telhetőleg meg-
teielm e szükségnek. Hiszszük, hogy Kámory

T Á R H Á Z .
fordítása átalános figyelmet gerjesztend az illető
körökbon, s ha nem szoritandja is ki Károlyit a
templomi és magánhasználatból, mindonesetre
utat egyengetett egy uj biblia-forditásnak, mely
hivatva lesz a bibliatudomány és a magyar nyelv
mai állásához méltóan közvetíteni az élet könyvét
hazánk protestánsai számára. Kámory teljes Ó- és
Uj-testamentomátiak ára, három különböző kiadás
minősége szerint 3 ft. 50., 6 ft. és l l ft.

** (Zombori Gedő) medp-yaszói ref. lelkész
„Korszerű egyházi beszédeidnek második kötete
Miskolczon Fraenkel B. kiadásában megjelent.
Tizenkét beszédet tartalmaz s ára 1 ft. 20 kr.

** (Aigner Lajos „Magyar Könyvésztt"-éntk)
ez évben 3-ik száma jelent mög. E szám magában
foglalja a Magyarországban megjelent azon ma-
gyar « német kiadványokat, melyek ápril s május
hónapban kerültek ki a sajtó alól. Megjelent pedig
e két hónap alatt összesen 90 magyar könyv. E
folyóirat, mely teljes áttekintést ad a magyar iro-
dalom ujabb termékeiről, évenként 10 füzetben
jelenik meg, s ára egész évre 1 frt.

** (A „Magyar Polgár") aug. l-töl kezdve
mint napilap fog megjelenni, s előfizetési ára egész
évre 16 ft, évnegyedre 4 ft 50 kr. lesz. Az előfize-
tések K. Papp Miklóshoz, aM. P. szerkesztőjéhez
és kiadó tulajdonosához Kolozsvárra küldtndők.

— (,,Uj Nemzedék") czim alatt György Endre
szerkesztése mellett egy uj folyóirat indul meg,
melynek czélja, hogy e testület kebelében művelt
tudományszakok: a jogi, történelmi s különösen az
állíimtudományok körében közlönye legyen a hazai,
szükebb körben az országgyülési ifjuság komolyabb
törekvésü tagjainak. Tartalmát érttkezések, —
még pedig a napi politika határain kivül, — teszik,
s tudósitás a testület működéséről. Az ,,Uj Nem-
zedék" egyelőre két havonként 3—4 ivos füzetek-
ben fog megjelenni. Előfizetési ár 6 füzetre 3 frt,
3 füzeire 1 frt 50 kr. Az előfizetések a szerkesztő-
bizottság elnökéhez, (Pest, váczi ut 60. sz.) inté-
zoedők.

áz és iskola.Egyhi
** {Haynald érseket) nagy ünnepélyességgel

fogadták Kalocsán, júl. 24-én, midőn Rómából
haza érkezett. Este a város ki volt világítva. Az
üdvözlő beszédekre mondott válaszaiban ismételve
hangsulyozta az érsek, hogy a magyar püspökök-
nek Rómában, hol kilencz hónap alatt azt som tud-
ták, váljon barátókul tekintetnek-o vagy ellensé-
gekül, felette nohéz küzdelmeik voltak, miknek
közepette ők egyedül a haza és egyház javát s
boldogságát tartoták szem ölött. Kijelentette végre,
hogy a megkezdett iránytól eltérni semmi szándé-
kuk sincs, söt határozottan azt fogják továbbra is

** (Strossmayer püspök) 26-án Rómából való
visszatértekor Zágrábban párthivei által ünnepé-
lyesen fogadtatott s mindjárt Sziszekre utazott,
hol estély volt tiszteletére.

— (Löcse,jul. 27.) Ma nyitotta meg Zsedényi
az ezer meg ezer hivekkel megtöltött templomban
a tiszai ágostai hitvallásu egyházkerület közgyü-
lését. Zajos tetszéssel fogadott beszédében kiemel-
vén a népnevelés szükségét, a nyíregyházi tanitó-
képozde ez évi szükségeinek fedezésére 1000 frtot,
tiz jeles néptanuló megjutalmazására 500, és kitünő
iskolás gyermekek felsegélésére 600 frtot ajánlott.

** (A néptanitók országos gyülése) és tanesz
közök kiállítása már biztosítottnak tekinthető. A
közokt. miniszter ur e czélra 2000 frtot utalvá-
nyozott. Budaváros hatósága már régen 300 frtot,
Pestváros utóbbi időben némi módositással 2000
frtot, a pesti takarékpénztár 100 frtot, az izr.
hitközség 50 frtot adott a költségek fedezésére.
Számos budapesti lakos a felérkezendő néptanitók
elszállásolására szives készséggel ajánlkozik. A
nevezetteknek a rendező egylet nevében köszö-
netet mond Zichy Antal, egyleti elnök.

*• (Zichy Antal) budapesti tanfelügyelő je-
lentése szerint, a tanitó képesítő magán-vizsgálatok
ezuttal a közoktatási miniszter ur rendeletéből
kivételesen júl. 3l-én és aug. első napjain fognak
az illető (állami) képezdék helyiségeiben mög-
tartatni. . . >

** (A Pe s <* egyetem) jogi kara Bamtnert vá-
lasztotta dékánul Hoffmann Pál ellenében; a böl-
csészeti kar Télffyt választá dékánul Horváth
Cyrill ellenében.

** (A pesti iskolaköteles gyermekek) száma
25,213. Ezek közül r. kath. 8010 fiu és 8708 leány,
ágost. 653 fiu s 512 leány, helv. 495 fiu s 406
leány, g. egy. 60 fiu s 42 leány, izr. 3145 fiús 3160
leány, különböző más vallásu 19 fiu és 3 leány.

** (Segélyezések.) A vallás- és oktatásügyi
miniszter Glogonyácz Porphirius rudnai gör. kel.
tanitónak 60, Franz Gyula oraviczai volt elemi
tanitó özvegyének pedig 50 frt segélyt engedé-
lyezett.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (A kőszén-kutatásokat) Rimaszombat kör-

nyékén meghivott szakértők vezetése mellett aug.
8-án fognak megkezdetni. A munkálatok két
ponton veendik kozdetöket, t. i. a Juirinczi pusztán
s a várgedei és kis-gömöri határok összoszögelé-

I sénél. Ez utóbbi ponton könnyebben remélnek
' eredményhez juthatni, miután itt a talaj nincs
j kőrétegekkel vegyitve.
! ** (Házalást rendszabályokon) dolgoznak a
j kereskedelmi miniszteriumban. Helyes alapra fek-
I tetve ez iparág körében történő számos visszaélés-
j nek vehetné elejét.

I Közlekedés.
i x* (A nagyvárad-kolozsvári vasut) mognyi-
| tása a legközelebbi napokban csakugyan megtör-

ténik. A vonal technikai és rendőri bejárása az
illető bizottság által e hó 25-kén megtörtént; a
vonat 5 óra 3 percz alatt futotta meg a Kolozsvár

! és Nagyvárad közti 20 mérföldnyi utat minden
i fönakadás nélkül.

** (A háború befolyása) folyamatban levő
vasut építkezéseinkre is igen káros kezd lenni.
Több pálya, melynek számára a sinekot külföldről
rendelték meg, megakad, miután a sinek szállitása
nyugotról lehetlenné vált.

x* (T'isza-Ujlakról)irják,hogy a „tisza-hid",
mely Ugocsát Szatmárral egybe fogja kötni, s a
melynek létesítése Ugocsa-, Bereg- és Szatmár-
megy éknek százados óhajtása volt, csakugyan
létesülni fog. A kincstári munkások júl. hó 11-én
Máramarosból már megérkeztek, s a gr. Schön-
born munkácsi uradalma által a szükségelt kemény
fák, 22,000 frt értékig, leszállittattak.

J1 (Uj távirda vonal.) Az alföldi vasutnak
júl. 16-án megnyitott csaba-holdmező-vásárhelyi
vonalrészén fokvő csaba indóházi, csorvási, oros-
házai, sámsoni és holdmozővásárhelyi vasuttáv-
irda-állomásoknál a magántávirdai sürgönyzés is
életbelépett.

Balesetek, elemi csapások.
s*<t (A Dunában) júl. 26-án két tanuló uszás

kirándulásra vállalkozott. A bombatérről indultak,
de a lánczhidnál már erejüket veszték. Nagy
Márton nevü hajós, látván küzdelmüket, egy csó-
nakon megmentésükre sietett, és sikorült ia a
derék embernek a rudas-fürdő közelében kiszaba-
ditani őket. A fiuk atyái azonnal kötelezték ma-
gukat, hogy a mig ól, évenként husz forintot ad-
nak neki.

4 % (Ingatag templom-tetö.) Még nem baleset,
de könnyen az lehet. Kaposvárt annyira meg van
rongálva a tomplom-teteje, hogy valamivel na-
gyobb szélre mindig hull egy-egy nehéz kődarab
a szomszéd házakra s udvarokba. Vihar idején,
pedig mindig benn kell maradniok a jó szomszé-
doknak, miután ilyenkor egész kőzápor hull a
magasból. A „Somogy" figyelmezteti a várost,
hogy az ereklyét, melyhez nyulni nem akarnak,
egyszerre csak szétbomolva fogják találni.

Mi ujság?
— (A csatatérről) jún. 28. d. u. 6 óráig, a

midőn e sorokat irjuk, még kevés nevezetesebb
hir érkezett. Csupán kisebb előörsi csetepaték
történtek, melyekben egy-két ember elesett. De
minden nap, sőt minden órán várják, hogy a táv-
irda nagyobb véres csatákról fog tudósítani. A mi
a hatalmakat illeti: Olaszország szövetségét Fran-
cziaországgal bizonyosnak tartják. Berlinben azt
hiszik, Dánia semlegessége csak komédia. Mihelyt
a franczia hajóhad Koppenhága elé érkezik, Dánia
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is háborut kozd Poroszország ellen. — Orosz-
ország felől aggasztó hirek keringenek; állitják,
hogy titkos szövetség létezik Orosz- és Porosz-
országgal; a Galliczia felőli határszél rakva van
muszka katonasággal!

= (Gróf Andrássy Gyula miniszterelnök)
Bécsből pár napra hazajővén Pestre, júl. 28-kán
fontos közléseket tett a képviselőházban. A zárt
ülésben előterjeszté a kormány óhaját és állás-
pontját a jelen bonyolult viszonyok között. A kor-
mány óhajtja, hogy az országgyülés ez évi idő-
szaka a szabályok szerint szombaton vagy hétfőn
véglogesen bozárassék, de az uj országgyülési
időszak legföljebb egy nap közbe jöttével meg-
nyittassék. Ennek folytán az elnökök s jegyzők
megválasztása után a delegatió tagjait is mulha-
tatlanul válaszsza meg, mert mikép mondá — a
delegatiók szept. 12-én megkezdik tárgyalásaikat,
még pedig itt Pesten, a delegáczió megválasztatása
után a ház maga magát bizonytalan időre elnapolja.
A l l órakor megnyilt ülésbon Andrássy felelt
Tisza K. interpellácziójára, a semlegesség ügyé-
ben; kijelenté, hogy a kormány fenn akarja tar-
tani a semlegességet, de nem akarja fegyvertelenül
és tétlenül bevárni a lehető eshetőségeket; köte-
lessége gondoskodni, hogy a birodalom biztonsága,
függetlensége és érdekei a háboru esélyei által
veszélyeztetve ne legyenek. Kijelenté továbbá,
hogy a kormánynak az Ausztria által 1866 ölött Né-
metországban elfoglalt állást visszaszerezni nincs
szándokában.

Gr Andrássy két törvényjavaslatot is terjesz-
tett elő. Az egyik 5 millió ft. póthitelről szól, hogy
a honvédség mostani 80,000 főnyi száma a rendes
150,000 főre kiegészíttessék, — a másik azon fel-
hatalmazásról, hogy az 1870-ki októberi ujonezo-
kat a kormány szükség esetén elébb is behívhassa
felszerelés és begyakorlás végett.

** (A veszprémi evangelikus hitközség) julius
hó 17-én tartotta meg a Batthyány-gyászünne-
pélyt, melyre a vidékről is számosan seregeltek
össze.

** {Somssich Pál, a képviselőház elnöke,) a
következő fölhívást tette közzé : „Miután a képvi-
selő urak közül igen sokan ongedelem nélkül
utaztak el, figyelmeztetem a távollevőket, hogy ő
Felsége az országgyülés jelen első szakát bezáratni
s egyszersmind a másik azonnali megnyitását leg-
kegyelmesebben elhatározta: ennélfogva hivatalo-
san felszólítom a távollevő képviselő urakat, ne
késsenek Pestre rögtön visszatérni , valamint
figyelmeztetem a jelenlevőket, hogy a fővárost el
ne hagyják, annál inkább, mert a ház a jelen ülés-
szak bezárása előtt még sürgös kérdések felett lesz
hivatva határozni."

** (A franczia és porosz sebesültek) javára
Budapesten segélyző bizottmány alakult Falk
Zsigmond elnöklete alatt. A bizottság, melynek
tagjai közt a legismertebb fővárosi polgárok nevei
olvashatók — azon solidaritásra hivatkozik, mely
Európa művelt népoit összefűzi, s mivel az emberi
részvét, bármelyikkel rokonszenvezzünk is a har-
czoló felek közül, azt követeli, hogy a szerencsét-
lenséggel szemben csak könyörületet erezzünk, a
fövárosi lakosságot, jótékony egyleteket adako-
zásra hivja föl. A bizottság irodája Béla-utcza
5 ik sz. alatt van. '

— (Szabó Károly) kitünő történetírónk ma-
gyar könyvészeti művének, mely a legelső magyar
nyomtatvány korától (1533) a szatmári békéig
(1711) terjed, kiegészitése végett közelebbről
hosszabb tartamú körutra indult Bornodmegye és
a Szepesség régi könyvtáraiba. Szabó Károly
bibliographiai czélból átkutatta már Erdélynek s
Magyarországnak tiszántuli könyvtárait, most a
felsővidékre rándult s a következő évben a dunán-
tuli és pesti nagyobb gyűjteményeket fogja buvá-
rolni, hogy igy aztán befojezhesse s nehány év
mulva átadhassa a nemzetnek ritka becsü mono-
graphiáját.

** (Jozseffőher czéghez) számos folyamodvány
szokott érkezni, melyekhez sokszor eredeti okmá-

nyok vannak csatolva. A hivatalos lap tudatja a
folyamodókkal, hogy hiteles másolatokat küldje-
nek és nem eredeti okiratokat, mert ezekért a ke-
zesség ol nem vállaltatik.

** (Józseffőherczeg kis leányát), az ujonszü-
lött főherczegnőt mult szerdán keresztelték meg
Alcsuthon. Az egyházi szertartást Pauer János
székes-fehérvári kanonok és buduai czimzetes püs-
pök végezte, ki a keresztelés után következő la-
komán kedélyes fölköszöntést is mondott. Számos
vendég volt jelen, köztük Klotild főherczeg nővére,
Koburg herczeg leánya, s több más nevezetesség.

** (B. Eötvös József miniszter) Jolántha leá-
nyának esküvője Inkey Istvánnal júl. 18-án tarta-
tott meg a svábhegyi kápolnában.

** (Weninger Vincze) végleg kilépott a közös
pénzügyminisztériumból s közelobb .nár mint a
magyar hitelbank igazgatója kezdi meg működését.

** (Munkácsy Mihályt), ki ismerői látogatá-
sára másfél hó előtt Düsseldorfból haza jött, itt
rekesztette a háboru. Ideiglenesen Pesten rende-
zett be magának műtermet s a béke beálltáig
elfogadott nehány kisebbszerű megrendelést.

** (Az országos dalárünnep) elhalasztása
jött szóba közelebb, miután némelyek nem tartják
jónak e háborus világot. A rendező bizottság
azonban a mellett volt, hogy miután a dalárdák
kőzül egy sem nyilvánitott más óhajtást, s a köz-
vélemény a semlegesség mellett van, mindenesetre
meg kell tartani.

** (Hatvan pesti polgárból) álló küldöttség
jelent meg közelebb Thaisz városkapitánynál hi-
vatalában, s szerencsét kívánva neki a városnak
tett szolgálataiért, átadtak egy albumot, melyben
tizenegy ezer hatszáz pesti polgár aláirása mél-
tányolja a kapitány eddigi működését, melyért
köszönetet s bizalmat szavaz neki.

** (A budai népszinház lebontását) legköze-
lebb elkezdik, de elébb belső felszerelését eladják.
Vidéki színigazgatók jó hasznát vehetik.

** (Elveszeit gyermek.) Júl. 2-án egy 12 éves
gyermek tünt el Pestről. A szülők daczára a
rögtön meginditott hatósági keresésnek mindeddig
nyomára nem akadtak. — Az ifju barna, nyulánk,
s korához képeot magas, eltűnésekor fekete ma-
gyar ruhában volt. Különös ismertető jelül szol-
gálhat a nyak jobboldali részén mogyoró nagyságu
folt. Mélyen megszomorodott szülői ime most
sajtó utján fordulnak minden emberbaráthoz há-
lás köszönetet 8 esetleg anyagi jutalmazást Ígér-
vén bármi útbaigazításért. — Levelek Roményi
Antal törvényszéki tanácsoshoz intézendők ; vas-
utcza 2. sz. Pesten.

** (Debreczenböl irják,) hogy Steinert az
ottani fődohánytőzsde árusát s pénzügyigazga-
tósági tisztviselőt, 20,000 frtnyi sikkasztásért le-
tartóztatták.

** (94 éves öngyilkos.) A mérgosi pusztán,
Szegedtől nem messze, egy Gora nevü 94 éves
szegedi ember életuntságból fölakasztotta magát.

** (Meglepetés.) Két máramarosmegyei föld-
mivest közelebb az a kellemes meglepetés érte,
hogy egy Amerikából érkezett levél azt adá tud-
tokra, hogy rég halottnak hitt testverök csak pár
hó előtt hunyt el Alabamában és 17 ezer dollárnyi
örökséget hagyott reájok. A f. é. márczius 4-én, a
new-yorki magyar-osztrák konzulátusnál bejelen-
tett haláleset hire ápril 8-án már hivatalosan ada-
tott tudtul az örökösöknek.

+ (Halálozások.) Máttyus Uzor a baranyame-
gyoi szt.-lőrinczi kerület országgy, képviselője
júl. 21-én meghalt. A 34-ik évében elhunyt mun-
kás férfi, mint katonai iró és a magyar katonai
műszótár szerzője, szintén ismeretes volt széles
körben. Mint katona szolgált az osztrák tüzérség-
nél, majd az olaszországi magyar légióhoz ment, a
melynek egyik legderekabb tisztje volt. Máttyus
Uzor az országgyülésen a szélsöbaloldalon foglalt
helyet, mig testvére Arisztid, szintén képviselő, a
balközépen. — Baranyamegye tiszteletbeli alis-
pánja nagykéri Sczitovszky Péter, e hó 13-án Pé-
csott elhunyt. — Kolozsvárról egy köztiszteletben

álló, ritka beosületességü férfi elhunytáról értesü-
lünk: Antalfi Ferencz, 35 évon keresztül gróf Mi-
kes János gazdasága és törvényes ügyei igazga-
tója, f. hó 14-én, élte 69-dik évében meghalt. —
Telegdi K. Lajos debreczeni nyomdatulajdonos és
könyvárus neje, szül. Csapó Jozef a julius 22-én 43
éves korában elhunyt, temetése közrészvét mellett
ment végbe. — Szatmármegyében a csecsei ref.
lelkész: Nyilas Jozsef, midőn unokájával a Tiszá-
ban fürdött, az ártól elragadtatva, a vizbe fult.
— SárkÖz-Ujlakon nagy-kállói Kállay József, —
Kőszegen Gatti József honvédkapitány meghalt.
— Kassán júl. 24-én nagy részvét mellett temették
el Fülhegyi Irmát, Fülhegyi Károly volt honvéd-
alezredes egyetlen leányát.

Szerkesztői mondanivaló.
— B. J. E „mutatványt" sem közölhetjük. Ismételjük,

hogy a tehetséget nem tagadjuk meg öntől, de az még fej-
letlen, higgadatlan; egy költeményét sem olvastuk, még,
mely csak a kifejezések tekintetében is számos kifogás alá
ne esnék; eszméit tisztán, érzéseit nyomatékosan kifejezni
még nem birja, s néhol a rim és forma kedveért, kényszerű-
ségből, oly szókat és dolgokat vegyit sorai közé, melyek
onnan egészen kirínak. Ilyen a jelen költeményben is, hogy
a galambnak (a hitnek) a hangja „mily nagyszerü s ódon!"
csak hogy rím legyen a módon-ra. Az egész hosszura van
nyujtva, temérdek felesleges kitéréssel tarkázva stb. Szóval :
a hangot concentrálni s ugy adni ki teljes erövel, ez a mi
önnek még teljességgel nem sikerül.

— Eperjes. H—i. Az elpusztult világ helyett az igért
ujabbat várjuk. Higyjen nekünk: sókkal jobb az első fel-
lépést nagy meggondolással s ugy tenni, hogy mindjárt
figyelmet ébreszszen, s a legjobb véleményt költse.

— Pojána-lVyamcznlni. Cs. K. A versek még a
ponyvairodalomban sem állhatnának meg, nem hogy lapunk-
ban közölhetők volnának. Vízaknát s Bem ottani csatáját
nem igy énekelte meg — igaz hogy: Petőfi !

— Bérezel. P. T, íly elvont vallásos fejtegetések
kivül esnek lapunk körén. A kis hitvallomás egyébiránt
épen nem tartalmaz eretnekséget, sem valami ujat, a mi
minden fölvilágosult természeti vallás s erkölcstanban meg
ne volna; közzé tétele ezért is felesleges.

— Medgyes. S. P. A levelet vettük s kivált John
Bull kedélyes jellemzésén jó izüen mosolyogtunk. A tísz-
tázatokat elvárjuk, bár nem épen siető, de jó ha van kész-
letben — minéi több! Szives üdvözletünket!

SAKKJÁTÉK.
557-ik sz. f. — Heale'y d.-tól

(Londonban.)
Sötét.

a b c d e f g h
Vilatfos.

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond.

Az 552-ik számu feladvány megfejtése.
(Vész J. A-tól Budán.)

Világos. Sötét.
1. Fg4—e2 Bbl-b2:(a)
2. Va4-a5 Bb2—e2:
3. Va5—eöf Kf4—eö:
4. Ff2—g3 matt

Világos, a) Sötét.
1 Fc3—b2:
2. Va4-a5 d4—d3
3. Va5-g5 +
4. Ff2—e3 matt.

Helyesen fejtették mtg: Vexzprémben:Fülöp Jozsef.
— Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — JAszkiséren: Ga-
lambos István és László. — A pesti sakk-kör.

Hónapi-és
betlnap

HETI-NAPTÁR.
Katholikus es proteotnnit

naptar naptar
Izraeliták

nnptara

31
1
2
3
4
5
6

Vasár
Hé-tfó
Kedd
Szerd.
Csőt.
Pént.
Szóm.

Julius
B 8 Loj. Ignácz j B 7 Ignácz
lortiuncula Gertrud
István felt.
Domonk. rem.^)
Havi Bold. Asez.
Urunk szinevált.
Vasas Péter

Hold

J ú l . (ó)
19 D 7 Makrin
20 Illés
21 Simon Juda

!|22 Mária Magd.
123 Trophim

Áfra, Domit.!|24 Krisztin
Ur szinevált. 125 Anna

£) Elsö negyed 4

Gusztáv
Lidia, Hel.
Domokos

Áb, Ros.
3
4
5 Libusa
6
7
8
9 48 Sabb.

N a p H o l d

130 53
131 50
132 48
132 45
133 43

166
180
194
208
223
237
251

14
20
31
49
3

14
20

-én 10 óra 8 perczkor délelőtt.

10 22 10 24
11 40 10 49
este l l 18
2 10 l l 52
3 24 regg.

TARTALOM.
Leboeuf tábornagy (arczkép). — Harezidalok. — A

Rajna, — A „Dreyse" és „Chassepot.1' — A porosz tábori
posta (képpel). — A mitrailleuse (képpel). — Egy árva fiu.
(Vége.) — A nazarénusok Bácskában (Folyt.) — Eredeti
levél New-Yorkból. — Egy uj ágyunaszád (képpel.) —
Egyveleg. — Tárház: Irodalom és müvészet. — Egyház
és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közlekedés.
— Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság? — Szerkesztői
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.

(Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-utcza 21. sz.)
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Lancaster-, Leí'auáeux-vadászfegyvereket,
revolvereket és uti-pisztolyokat

a legnagyobbb választékban ajánl

fegyvergyáros

Pesten, országut, a „Zrinyi" kávéház átellenében.

9 íág.
14 »
16 „
24 »
45 »

I. Percussiós-fegyverek.
1 egyszerü fegyver vascsővel 7 fttól
1 „ » sodronycsövei 12 »
1 duplafegyver vascsővel 13 »
1 » sodronycsővel . . . 20 »
1 » damasztcsövei 25 »

II. Lefaucheux-fegy verek finom sodrony- és damasztcsövei.
1 d u p l a f e g y v e r finom s o d r o n y c s ő v e l s j ó l a k a t t a l . . . . 4 0 f t t ó l 4 5 f t i g .
1 >~ finom sodronycsövei vésett kettőslakattal . 50 » — »
1 » finom damasztcsővel vésett kettőslakattal . 60 » 70 »
1 » egész finom damasztcsővel kettöslakattal

csinos kiállítással 75 » 85 »

s hátultöltö-

50

95

III. Egyszerü s dupla Lefaucheux-, sálon-
fegyverek.

1 Flobert vagy salonfegyver 6 és 9 m/m 18 fttól 25 ftig.
1 egyszerü hátul töltő-fegyver, kis csőöböllel 12 m/m höl-

gyek vagy gyermekek számára 30 >' »
1 dupla Lefaucheux-fegyver (ea. 24) hölgyek vagy gyerme-

kek számára sodronycsővel s vésettel
1 dupla Lefaucheux-fegyver egészen finom damasztcsővel s

diszes vésettel
IV. Saját gyártmányú Lefaucheux-fegy verek, a legfinomabb
sodrony- s damasztcsövel Lefaucheux, Armand és Roux

rendszerre.
1 duplafegyver legfinomabb sodronycsővel, egész finom .

munka, vésve s aranynyal kirakva 75 fttól 80 ttig.
1 duplafegyver finom damasztcsövei, egész finom munka,

vésve s aranynyá] kirakva 90 » * " " *
1 duplafegyver, damasztcsövei, legfinomabb munka, csino-

san aranynyal kirakva, diszes kiállítással . . . . 100 » 140 »
1 duplafegyver, a legnagyobb szorgalommal kiállítva s

gazdagon aranynyal kirakva 150 » 200 ».

V. Lancaster duplafegyverek (központi gyuladéssal) legfino-
mabb damasztcsövei.

1 Lancaster duplafegyver, damasztcsóvel, finom munka, , , , „ , , . .
vésve aranyfelirással 130 fttól 140 ftig.

18 ftig.
10 »
28 »
38 „
45 »

50 »
12 »
24 »

Lancaster duplafegyver damasztcsővel, egész finom munka,
csinos kiállítással 145 fttól 160 ftig.

Lancaster duplafegyver még finomabb, s a legnagyobb
szorgalommal gazdagon aranynyal kirakva . . . 180 » 300 »

VI. Revolverek, minden rendszer szerint a legnagyobb
választékban.

1 hatlövetü marok- vagy zsebrevolver 8 fttól
1 Lefaucheux-revolver 7 m/m kisszerű 9 »
1 Lefaucheux-vontcsövü revolver 7. m/m 12 »
1 Lefaucheux-vontcsövü revolver 9 m/m 15 »
1 vontcsövü Lefaucheux-revolver 12 m/m 18 »
1 vontcsövü Lefaucheux 10 — 12 lövetü revolver, 7, 9 és

12 m/m 25 »
Egyszerü hátultöltő pisztolyok párja 9 *
Dupla hátultöltő pisztolyok párja . 16 »
Egyszerü zsebpisztolyok párja 2 ft. 80 krtól 10 ftig.
Dupla zsebpisztolyok párja 5 fttól 20 ftig.

Vadász- és töltö-eszközök,
melyek ára sokféleségüknél fogva itt elő nem sorolható, a legjutányosabban
számittatnak, és kiválasztásra folyton tartatnak raktáron, ugymint:

Vadásztáskák tyúkok- és nyulakra, bagaria- és borjubőrből, fegyvertás-
kák és tokok, szijak, revolver-táskák, lőporkészlet-tartók, töltény-tartók vagy
Lefaucheux-töltény, tartaléktárak, becsavaró-gépek, fa- és öntött vasból lőpor-
mértékek, gyutacs-gépek, Lefaucheux-töltényekhez; továbbá mindennemü fegy-
ver- és revolver-töltények, gyutacsok és fojtástok.

Vadász dis/HiiK-nyek kőpépböl.
Fegyver-állvány két fegyver- és vadász-eszközökre tölgyfából, egy

állatfejjel, szarvas-szarvakkal és vadkan-agyarakkal ékitve, fegyver- és ruha-
fogasok; továbbá mindennemü állatfejek természetes szarvakkal, ugymint:
szarvas, őz, zerge, vadkan, farkas kutya, róka, nyul, ló, természeti és fél
nagyságban.

Szarvas-szarvak becseréltetnek vagy fejekre alkalmaztatnak, ugyszinte
mindennemü más tárgyak rajz vagy fontos utasitás szerint elkészíttetnek.

Ü ^ " " Mindennemü töltények a legjutányosabb árakon raktáramban
folyvást készen kaphatók.

Vidéki megbízások az összeg: bérmentes beküldése vagy utánvét mellett azonnal
pontosan teljesittetnek.

Csomagolás legjntányosabban számittatik.
863 (3-20)
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Kiadásomban megjelent és általános elismerést nyert
„Hunfaby magyar kézi atlasz"-M ajánlom ezennel
következö, mint a mostani csatatéri mozgalmak alkalmá-
val nélkülózhetlen térképeket:

Európa. -
Francziaország.
Belgium és Hollandi!s.
Német szövétség (Közép-Európa).
Bajorország és \1 ürteinberg.
Poroszország.

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

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

Egyuttal bátorkodom a teljes atlaszt is, a t. cz. kö-
zönség figyelmébe ajánlani:

H U N F A L V Y J Á N O S .

MAGYAR KÉZI ATLASZ,
melv

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

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

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

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

Pest, egyetom-uteza 4. azám.

magyar kir. jutalom-sorsjegyek
l-sö huzás folyó évi aujr. 15-én•sö huzás folyó évi auj?. 15-én

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

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

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

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

Titkos

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

biztosan és gyorsan gyógyit

Med. dr. Heller Vilmos
Pest, király-utcza 27. szám Medetz-ház-
ban, I-ső emelet, délelőtt 7—9-ig, dél-

után 1 — 4 óráig.
MT* Díjazott levelekre azonnal

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

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

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

Hirdetés.
Fegyverneken, néhai Gajzágó Jakab kis-

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

866 ( 3 - 3 )

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

861 (3 — 3)

Pályázat.
A folyó 1870-ik é v l oktober I-ső nap-

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

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

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

Kelt Turkeviben, julius 22-én 1870.

Turkeve város főbiró! hivatala.
Kiadó-tnlajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

32-ik szám. Tizenhetedik évfolyam.

Pest, augusztus 7-én 1870

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
Csnpan Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csapán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


