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Régi pénzeket
és mindennemü régiséget, drágakövet,
lovagló és nyeregszerszámokat lótaka-
rókkal egyQtt, arany ezüst és drága-
kövekkel kirakva; továbbá gyöngyöt,
szineskövet, aranyat, ezüstöt, ásványo-

kat vesz és cserél a legmagasb áron.

Régiségek és természetiek
irodája,

Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épü-
letben, 14. sz. a.,

hol egy nagy választéku raktár mindennemü
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötökböl a legolcsóbb áron, ugy-

I szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
ikék, bogarak, madárbörök, tojások.
szemüvegek is találhatók. 850 (4—4)

Hetedik kiadás

(magyar nyelven negyedik).

A. iu mi élet

titkai s veszélyei.
Értekezések a nemzés és nemi be-

tegségekről, az utóbbiak óv- és gyógy-
módjaival. 879 (3—12)

Függelékkel a bujákon ragályzásról
és Dr. Rod e t, lyoni orvos
ragályelleni legbiztosb óv-

szerérői,
» férfi és n6i ivarszerek boncztani ábráival.

Ara: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több

utánvétellel 40 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következő

czim alatt:

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

saját házában.

Bekiildetett.
Zágráb.

Tek. Mitlbaeh gyógyszerész urnak.
Az öntől vett kitünő

Köszvény-vászon
itt igen hathatós alkalmazást talál. Nemrég
Lazrie határőrnek líesetareban is küldött ön
ily vászont, melynek használata után ő, ki
hat hónapon át csuzban sinlődött és majdnem
nyomorékká lett, teljesen kigyógyult. Épen
ma kerestettem meg e köszvény-vászon
(kapható Pesten, TÖHÖK József gyógy-
szertárában, király-utcza) megrendelésére-
Legyen szives tehát e felette hasznos kösz-
vény-vászonból 2 darabot czimem alatt
posta utánvétel mellett küldeni.

Tisztelettel

883 (2—4)

Antalak J-,
tanitó Crubicán.

U.p.Uj-Gradiska.

H e c k e n a s t Gusztáv pesti könyvkiadónál megjelent és minden könyvárusnál kapható:
KORUNK IGÉNYEI SZERINTI

• : ' ! : GYAKORLATITÖRVÉNYEK
HIVATALOS RENDELETEK

a nemzeti felelős kormánv visszaállításától fogva.
Kiegészitő jegyzetekkel.

Szerkeszti

Ö K R Ö S S B Á L I N T .
hites ügyvéd s magyar királyi igazságügyi miniszteri titkár.

1 8 6 7 - i k é v h é t f ü z e t b e n , e ü y - e g y f ü z e t á r a . . . 5 0 k r .
U g y a z e z e g y 3 8 i v r e t e r j e d ő k ö t e t b e n á r a . . . 3 ft .

MEZOGAZDA-TISZT.
Egyuttal czélszerü s tanulságos kézikönyv

a f( Wbirtokosok, be'rnökök, mezőgazdaság-intézők, kezdő gazdák s tanonezok, szóval
mindazok számára, kiket érdekel a gyakorlati mezeigazdaság.

PAC/JG G. C.
ötödik kiadása nyomán, hazánk viszonyaihoz alkalmazva átdolgozta

REISCHER ENDRE,
volt keszthelyi gazdasági tanintézetben, vegytan-, gazdászat-, műtan- é» számvitelnek

tanára.

1864. (431 lap, n. 8-rét.) Füzve 2 ft. 60 kr.

Tizenhetedik évfolyam.37-ik szám.

Pest, szeptember 11-én 1870
Elöfizetési föltételek: n Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.

Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft, ö() kr.

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

Kiadó-tulajdonos HrcUniiot Uu-ítjiv — Nvomatott saját nyomdájában Pesten 1870 (egyet«m-ntcza 4-dik szám alatt).

A franczia nemzeti dráma rohamléptek-
ben közeledik a végkifejlődéshez. Az esemé-
nyek oly gyorsan váltakoznak, hogy azokkal
egy képes hetilap még akkor is alig tart-
hatna lépést, ha a viharos hullámzás közben
fölmerült nevezetességek s főszereplök arcz-
képeit egyenesen papirra és azonnal az olva-
sóhoz táviratozhatná.

A főszereplök már kezdenek elesni, el-
bukni, jele, hogy a katasztrófa közelit. Ime
Napoleon fogva, Palikao lebukva, — s e sze-
rint mult számunkban kifejezett sejtelmünk,
hogy ő csak egy futó pillanat embere, hamar
valósult, — De Failly s a ne-
mes Mac Mahon (egy szept.
5-ki távirat szerint) sebeikben
meghalva!

Ugy látszik, a jelen háboru
nem egy, hanem több egymás-
sal kapcsolatban álló drámá-
nak lánczoiatát fogja képezni.
Az elsö szakasz, melynek fő
hőse III. Napoleon, már be-
végződött, és pedig olyképen,
hogy a ki az utóbbi két évtized
eseményei folytán már két-
kedni kezdé a földi igazság-
szolgáltatásban, a sedani ka-
tasztrófa hirét véve, megille-
tődve kiálthat föl, hogy: mégis
csak van igazság a földön!
Nem dicső halál, de minden
eddigi sikerének nimbuszát el-
boritó lemoshatlan gyalázat,
erkölcsi teljes megsemmisülés
a világ és önmaga előtt — a
legrettentőbb büntetés érte el
azt, ki ezelött husz évvel meg-
buktatta a franczia köztársa-
ságot, s most is, személye ér-
dekét helyezve a haza fölé, e
miatt nemzetére beláthatlan
végü veszélyt,ínséget zúdított!

Mert most már világosodni
kezd a homály, mely eddig a
franczia hadmüködés balságá-
nak okait födte azok szemei
előtt, kik a nemes franczia nem-
zettel rokonszenvezvén, a kezdet műveletei-
ben némi tervszerűségét véltek látni, holott
az nem volt egyéb, mint az erkölcsileg rot-
hadt császárság megmerevítő lidércz-nyo-
mása. Az tddigi hadjárat átka ama bűnös

P á r i s h a d p a r a n c s n o k a.

kiindulás volt, mely elsö és fö szempontul a
császárság és nem a haza megmentését, tüzte
maga elé. Mert ama népvándorlásszerü ha-
dakkal szemben, melyek háromszor — sőt
négyszeresen múlták fölül a francziák véd-
erejét, világos, hogy csak a fölfegyverzett
nép küzdhette volna le a másik fölfegyver-
zett népet. Azonban a császárság készebb
volt a gyülölt idegennek rabjává, szolgájává
lenni, mint saját népével a szabadságot meg-
osztani!

Ekként a császárság, mint fö hős meg-
buktával a drámai cyclus elsö szakasza vé-

TROCHU TÁBORNOK.

get ért. Uj hős lépett a szinpadra: a franczia
nép! És most kezdődik a második szakasz.

Mi vége lesz ennek ? Jó vagy rosz, rövid
vagy hosszu lesz-e a küzdelem? — eziránt
m é g egybevetésekbe bocsátkozni is szerfö-

lött nehéz. Bizonyos csak az, hogy a helyzet
szörnyü nehéz, s aggasztó lag baljós kiné-
zésü, elannyira, hogy bármi nagy legyen is
hitünk az uj hősnek, a köztársaság örökifju
eszméjének csodatevö erejében, és ha annak
végleges diadalában perczig sem kétkedünk
is, de másfelöl meg kell engednünk, hogy a
bünös előd által elkövetett szörnyü hibák
csak hosszu és rendkivüli küzdelmek folytán
tehetők jóvá.

A kérdés az, váljon marad-e elég ideje a
köztársaságnak még jókor helyrehozni a
mulasztást, a nép fölfegyverzését ? A sáska-

sokaságával győző ellenség aka-
dálytalanul közeleg a főváros
felé, hogy a szokatlan diadal-
tól részeg hadával elfojtsa még
csirájában a hősöketés vértanu-
kat termő veszélyes magot, s el-
fojtsa ott a szabadság eszméjét.

Ha Páris legalább hat hé-
tig birna ellentállni a felé tó-
duló tamerláni tömegeknek, s
ez alatt az ország déli részében
tekintélyes haderő szerveztet-

< nek, mely az ez idö alatt meg-
fogyandó ostromló hadnak há-
tába kerülhetne és hadmű-
ködési vonalát háborgatná, ta-
lán még igy megmenekülhetne
az elnyomatás borzasztó ve-
szélyétől.

De hogy ez lehetséges-e,
ezt legfölebb azok tudhatják
és remélhetik, a kiket az uj
kormány e föladat kivitelével
megbizott, tudniillik: a honvé-
delmi bizottmány és annak el-
nöke Trochu tábornok, kinek
arczképét ezennel bemutatjuk,
azon óhajtással, vajha, mire
soraink világot látnak, az ese-
mények által tul ne szárnyal-
tassunk , vagyis hogy a derék
tábornok helyét a párisi fő-
parancsnokságban ne valamely
csúcsos sisaku egyén foglalja el.

Rövid életiratát már a fran-
cziák rágalmazásában buzgó német lapok is
azzal kezdik, hogy jelleme szeplőtelen, s
hogy elveit illetőleg orleanista, a mi tán
csak annyit jelent, hogy nem volt barátja
a III. Napoleoni bonapartismusnak.

Insi Imlil E,
fegyvergyára és kereskedése

Pesten, váczi-utczán a „levélhez"
és uj fiók-raktára a kerepesuti bazárban, a nemz. színház-

zal szemközt,
ajánlja „saját készitményü" s a legjobb s a legujabb szervezetü

Lefaucheux és Lancaster vadászfegyvereit
finom sodrony és damastcsövekkel, gyönyörüen vésve, ezüsttel vagy arany-

nyal berakva:

L e f a u c h e u x - p u s k á k m, 71, sö, 90,100 és 120 ftjávai.
Lancaster-puskák kaí&s nélkül a legjobb és legujabb

systema szerint 90, 100, löO ftig'-V* 8 8 1 (4—9)

Ltíttichi LefaUCheUX-pUSkák a legelső és leghiresebb
gyárakból 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ftig. Mindennemü vadász-

csappantyus-fegyverek
Egyszerü fegyver ' — i u lt-
Kettős fegyver patentcsavarral és keményen forrasztva . . . 18—16 »
Lüttiehi kettős fegyver drótcsővel (Kubán) . . . . • • • 20 — 25 *
Kettős fegyver zsinór vagy damask-csővel 25—45 »

REVOLVEREK
Lefaucheux legjobb systema 6. 10. 18, 21 és SO lövéssel, egyszerüen, valamint

legfényesebben kiállítva, 8. 10,'12, 15, 20, 30, 50 és 60 ft.

T e r C Z e i ' O l o k egy pár 2 ít , kettős i fttól fölfelé.
Flóbert puskák es pisztolyok, nyereg és czélpisztolyok.

Lefaucheux és Lancaster puska-töltények
Gevelőt J.-{ol Párisból és mindennemü védíegyver.

Minden nálam vásárolt fegyver pontos lőképesse'ge és szilárd munkáért jót
állok, s nem tetszés esetében egy hó alatt becserélhető.
Levélbeni megrendelések pontosan teljesittetnek.
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Trochu Lajos Gyuia született 18i5-ben
Morbihanban (Bretagne.) A st.-cyri katona-
iskolában végezte tanulmányait, s 1840-ben
hadnagy, 1843-ban kapitány volt, s mint
ilyeu Bugeaud tábornagy mellé került, ki
alatt Algierban szolgált, és a kinek kedven-
czévé vált. Az Abd-el-Kader elleni harczai-
ról és győzelmeiről hires tábornagy szokta
róla mondani: Trochu háromszorosan van
megáldva; tud irni, beszélni és győzni. 1846-
ban lovasszázad parancsnoka, 1851-benmár
alezredes volt.

Késöbb osztályfőnök lett Párisban a had-
ügyminisztériumnál. A krimi hadjáratban
sokat emlegették. Az almai ütközet után
tábornoknak neveztetett ki és egy dandár
parancsnokává. Ennek élén 1855. szept. 8-án
Sebastopol egyik eröditvénye ellen intézett
támadásban egy gránát által nehezen meg-
sebesült.

Az olaszországi háboruban osztálytá-
bornok lett, s nevezetesen Solferinonál ismét
fontos szolgálatokat tett.. De a napoleoni ud-
varnál nem állt nagy kegyben, söt 1868-ban
a franczia hadsereget élesen rostáló katonai
műve („A katonai intézmények szelleme")
folytán épenséggel mellőzött egyén lett, ugy
hogy a jelen hadjárat kitörésekor is csak va-
lamely távoli szerepet — a kiszálló sereg
vezényletét — adták neki, mely vállalat,
mint tudjuk, a szárazon szenvedett vereségek
után visszaparancsoltatott. Azonban a nép
s a függetlenebb elemek bizalma Trochu
iránt egyre növekedett, s még a regensség
alatt a párisi hadak parancsnokává, a köztár-
saság kikiáltása után pedig — szept. 6-diki
táviratok szerint — a honvédelmi bizottmány
elnökévé lön kinevezve. E bizottmány, a
mennyire a röviden fogalmazott sürgönyök-
ből kivehető, de a dolog természetéből fo-
lyólag is — minhogy elnöke részére teljha-
talomról szól — a miniszterium fölött áll, s
e szerint ö jelenleg a nemzet első, minden-
esetre pedig legfontosabb hivatalát viseli.
Egy szóval, ö a franczia köztársaság ideig-
lenes elnöke, mely köztársaság még ma
forradalmi, de kétségtelenül az átalános
nemzeti óhajtás nyilvánulása, mert még a
katonaság és azok hazafiasb vezérei részéről
is melegen üdvözöltetik.

Persze hogy ezen a császárságnál is szebb
méltóságban annak idején a nemzeti szava-
zat által is megerösittessék, egy szóval, hogy
ezt állandóbban viselhesse, ahhoz ezuttal
nem csekélyebb föladat , mint magának
a köztársaságnak megmentése kivántatik, a
mi hogy a jelen viszonyok közt nem áll-e a
lehetőség határán kivül, az a franczia nép
lelkesedésének és erőkifejtésének mérvétől
függ, mit most megitélni nem áll az emberi
számitás és elörelátás hatalmában. Csak az
bizonyos, hogy Európa és a müvelt világ
népei most még fokozottabb rokonszenvvel
nézendik a sorstól sulyosan látogatott fran-
czia nemzet küzdelmét, s még inkább óhajt-
ják, hogy sikerüljön neki végleg diadalmas-
kodni a betörő ellenségen, mert a harcz
már most nem csupán nemzeti, de egyszers-
mind szabadságharcz jellemét is öltötte föl,
mely ugy lehet, hogy világrészünkre a leg-
jótékonyabb hatást fogja gyakorolni. Ennél-
fogva öszinte szivből kivánjuk, hogy diadal-
maskodjék s éljen a franczia köztársaság!

. V. ,1

Az ö n g y i l k o s .
1842.

Őt a fájdalom ölé meg! —
S én, a lelketlen tömeggel
Nem dobok kövot sírjára . . .
Ki tudja, egykor nöm ez lesz-e
Ensorsom is!
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Tiszteljétek azt, ki a balsorsnak
Üldözöttje:
Tiszteljétek, a boldogtalant!
A béreznek tölgye, mely villám tüzében lángol,
S a kínokban égő ember,
Szent legyen előttetek!
Öket isten, sajtoló kezével,
Magának választotta ki!

E vérző halálos seb,
Melyet mélyen ütött saját kebelén,
Csupán végsője a sebeknek
Miket e földön hordozott ő.
Ti, csak ez egyet látjátok, szivéből
Sötét patakban ömleni;
A többit, mit az élet vágott rajta,
Elfedte hallgató kebele.

Nagy harczot vitt ő :
Embernek harczát az istennel! —
Mit kaczagtok :
Hogy küzdő térde végre összeroskadt,
Mit kaczagtok, ti nyomoru, ti gyáva férgek?
Ti, kiknek ember előtt is meghajlik
Gyönge térdetek!
Ti, kik reszkettek összetörni
Az emberfonta rabbilincset is!
Míg ő, a büszke, a nagy,
Erős karokkal tépte szét a lánczot,
Melylyel ama hatalmas szellem
Rabul az élethez kötötte őt!

Oh, nemes, kiszenvédett barát!
Ismertem én keblednek gazdagságát!
De az vesztedre volt csupán!
Fájó szived kincsekkel terhelt sajka volt,
Csodáljam-e, hogy elmerült
Éltednek zajló, vészes tengerén?! . . .

Ha sírod dombját holnap
Keresni fogja első éj után: a hajnalcsillag,
S egyetlen siratod: az ég harmatja,
S azt, a sírok közt, honnan
Szívotlen embertársaid kizárták, nem találja, —
Hozzájok igy szóiandok:
Nézzétek! amott távol domborul az,
Kórok, tüskék között, —
Mngában, elhagyatva, számkivetve, —
Mint egykoron lakója!

Szemere. Miklós.
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Pár is .
IL

Ez évi julius hó 15-én mult 30 éve, hogy
az európai „nagyhatalmak": Ausztria, Orosz-
Poroszország az egyptomi-török bonyodal-
mak megszüntetése tárgyában állam szerző-
dést kötöttek. Francziaország, mely 25 év
alatt az elsö császárság által okozott teljes
kimerüléséből megint uj erőre vergődött,
mely minden tekintetben a nagyhatalmak
sorába tartozott volna, az európai ma-
gas areopágból kizáratott és a keleti ügyek
rendezése alkalmával teljesen mellőztetett.
Thiers, a köztársaság és a császárság
történetének lángtollu irója, állott akkor
a franczia miniszterium élén. Az akkor még
csak 43 éves férfiu nem nézhette nyugodtan
hónának e megaláztatását. Rendkivüli erély-
lyel látott hozzá a franczia sereg kiegészité-
séhez, és midőn tiltakozásai a „szent szövet-
ség" fejedelmeinek kormányainál csak mo-
solylyal tétettek ad acta: fenyegető állást
foglalt el, és egyuttal Páris eröditését sza-
vaztatta meg. A háboru azonban elmaradt.
Thiers e miatt leköszönt s a franczia hiúsá-
gon ejtett sebnek meg nem boszulása Lajos
Fülöpöt 8 évvel később trónjától fosztotta
meg, de — Páris csak erődittetett.

Mikor Thiers 1840-ben Páris erödité-
sének szükségességét szóba hozta, és ez iránti
nagyszerü tervét egy jeles beszédben elöadta,
oly elragadó, oly ellenállhatatlan ékesszól-
lással indokolta és fejtegette annak minden
egyes állítását, hogy utoljára minden ellen-
vetést elhallgattatott.

Thiers 1841-ben erőditési jelentését tör-
ténelmi visszapillantásokkal tette a törvény-

hozó testületben, annak bebizonviiására,
miszerint azon gondolat, hogy Franczia-
ország fővárosa megerösittessék, nem uj
valami.

Már Vauban, ki megteremtette az erődi-
tési vonalakat Francziaország határán, XIV.
Laios kormányzása alatt gyakran foglalko-
zott azon eszmével, hogy Páris megerősít-
tessék, de a sok palota-építések e terv kivi-
telét megakadályozták. Vauban, ki ép oly
nagy államférfiu mint hadvazér volt, azon
nyilatkozatot tette, hogy: Páris bevétele az
országra nézve a legnagyobb szerencsétlen-
ségek egyike volna, s a melyből egyhamar
ki sem bontakoznék. I. Napoleon is meg
akarta Párist erősiteni, még pedig nem azon
időben, midőn hatalma hanyatlani kezdett,
hanem az austerlitzi csata után. De tartott
attól, miként emlékiratában maga felemlíti,
hogy Páris lakosságát nyugtalanitni fogja
az erődök épitése.

Igy hanyagolta el az erődök építését
szerencsésebb idejében, és midőn 1814-ben
ismét gondolt arra, már késő volt, mert két
invasionalis hadsereggel kellett megküzdenie,
és mig az egyiket hátráltatta, az alatt a másik
Párist fenyegetve előnyomult. Ezen körül-
mények folytán késztetve volt mindany-
nyiszor visszatérni, mert tudta, hogy Páris
nincs fedezve, és hogy tiz napon át sem tart-
hatná fenn magát, vele együtt pedig Fran-
cziaország is elveszne.

„A béke ideje" — mondá Thiers erődi-
tési jelentésében — ,,gyakran a paradoxok
ideje. Napjainkban mindent tagadtak, ugy
miként mindent állitottak is. A várak fon-
tosságát kétségbe vonták és ennek bebizo-
nyítására utaltak I. Napoleon példájára, ki
hadseregeinek gyors előmeneteleinél a vá-
rakra nem is figyelt és azok előtt soha meg
sem állott. De maga Napoleon meghazud-
tolta ezen állítását, midőn elismerte azt, hogy
a Vauban által megerősitett helyek mentet-
ték meg 1792-ben Francziaországot, tartóz-
tatták föl az 1814-iki invasiot és nagyban
járultak ahhoz, hogy az 1815-iki egyezmé-
nyek nem lettek oly annyira hátrányosak.
A határvárak azonban nem voltak elégsé-
gesek arra, hogy az ellenséges hadsergeket
fóltartóztathassák, mert miután a határ-
erősségek vonalát egyszer áttörték, Fran-
cziaország belsejében sehol sem voltak erős
helyek. Mulhatatlanul szükséges tehát elsán-
czolt pontokat hozni létre az ország belsejé-
ben is, s minthogy a betörő ellenséges had-
csapatok czélja mindig a fŐváros volt, min-
denekelőtt ennek a védelmére kell gondolni.
Francziaország fővárosa ezenkivül már föld-
rajzi fekvésénél fogva is inkább van fenye-
getve, mint a többi nagyhatalmak fővárosai.
A franczia határoktól Berlinig 182 lieue-t
kell hátra hagyni, három nagy folyón kell
átkelni s ezenfelül még sok erős vár is állja
el az utat, mint Luxemburg (most már le
van rombolva), Mainz, Ehrenbreitstein, Mag-
deburg. Bécsbe — igy folytatta Thiers in-
dokolását — 216 lieue-nyi ut vezet, át kell
menni a Rajnán, Dunán, Lechen, Innen s
utközben sok az erős vár, a többi közt Ulm.

„Ellenben, hogy Párisba juthassanak, az
északi-franczia határtól alig 60 lieue-nyi utat
kell tenni, csak másodrendü folyók esnek
az utba, mint a Szajna, Marne stb. Ide járul
m^g egy más, egészen politikai természetü
körülmény is. Poroszország, Spanyolország,
Ausztria, sőt maga Anglia is nem oly egyön-
tetűek, nem oly tömörek, mint Francziaor-
szág. E körülménynek megbecsülhetetlen az
előnye: mert a legbensőbben egyesülve van.
Soha oly nagy ország tökéletesebb egységet
nem volt képes felmutatni . . . De ez előny-
nyel csak akkor bir, ha egyetlen központja
van, mely az egészet mozgásba hozza. Ez a

központ pedig Páris, mely a sajtó által be-
szél s a távirda által parancsokat oszt. Ha
ezen központra csapást mérnek, az egész
Francziaország egyszerre s egyaránt érzi.

„S ez a Páris, Francziaország feje, a
honnan szerte ömlik Európa fölött az uj
eszmék áramlata, melyeket valamennyi nem-
zet megért, ez a Páris, mely a világot moz-
gásba hozza, e föváros a határszélhez közel
fekszik; nehány katonai menet elég arra,
hogy az ellen ide juthasson. Mittevők le-
gyünk ily helyzetben? E Párist, melyet meg
akarnak támadni, védelmezni tartozunk; e
czélpontot, melyet a betörő hadak maguk
elébe tüznek, el kell vonnunk elölök, még
pedig ugy, hogy azt ágyúik ellen biztosít-
juk. Ha a fővárost megerősítjük, mind a
háborut, mind az idegenek politikáját meg-
változtathatjuk ; ezáltal a betörési háborukat
— értem az elvi háborukat — hatálytalanná
teszszük."

Ezután az erődítések nemére térve Thiers
ugy véli, hogy földhányások, a milyeneket
Napoleon 1815-ben, mikor a szövetségesek
sergei fenyegették, elrendelt, nem lennének
elégségesek, mert az ellenség az ilyen föld-
müveket, ha nem fél az emberveszteségtől,
rohammal könnyen beveheti. Emlékeztet a
varsói sánczok megostromlására 1831-ben
az oroszok által. Már pedig Páris elfoglal-
hatásáért az ellenség nem riadna vissza bár-
mily nagy áldozattól sem.

A terv ellenzőinek arnaz ellenvetését,
hogy Párist mint a kormány székhelyét,
roppant nagy népességével, szellemi és
anyagi kincseivel egy ostrom szenvedései-
nek és veszélyeinek nem szabad kitenni,
Thiers azon megnyugtató biztosítással igye-
kezett meggyengiteni, hogy mihelyt Páris
is épen ugy védheti magát, mint Metz vagy
Strassburg, az ellenség őrizkedni fog ahhoz
közeledni, de ha mégis megtenné, Páris épen
ugy kötelezve van Francziaország megmen-
téseért magát védeni, mint Lotharingia,
Elzász és a Champagne városai.

Thiers, ki Páris védelménél a népességet
egyik legfőbb tényezönek tekinti, nem hiszi,
hogy a lakosok nagy része az ostrom gon-
dolatától visszariadna, s megtámadás eseté-
ben fegyvert ragadni vonakodnék. Maga a
nemzetőrség elég biztosítéknak látszik előtte
a leghathatósabb ellentállásra. Emlékeztet
különböző ostromokra, melyeket számos
lakosságu nagy városok állottak ki, mint
például Bécs, melynek lakossága 1683-ban a
törököknek oly hősiesen ellentállt; ésGenua,
mely Masséna parancsnoksága alatt a leg-
borzasztóbb ostromok egyikét állotta ki.

„Emlékezzünk csak vissza" — mondja
tovább Thiers — „mily sok harcznak volt
az utóbbi 50 év alatt Páris színhelye. A
párisi lakosság nem a vitézség legszembe-
tünőbb jeleit adta-e e harczokban minden-
kor? Helyes vezénylet mellett Parisa vitéz-
ség és hazaszeretet központja lehet."

Ezek után Thiers áttér egy fontos kér-
désre, Páris élelmezésére egy ostrom eseté-
ben. É kérdés a legutóbbi időben is tárgyal-
tatott a törvényhozó-testületben. Thiers erre
vonatkozólag kijelenti, hogy higgadt és ala-
pos megfontolás után azon meggyőződésre
jutott, hogy egy fővárosnak annál több se-
gélyforrása van, minél nagyobb annak szük-
séglete. A kereskedők nyereség reményében
raktárakat állitanak fel. A pékek gabna-
raktára 35 napra kielégitő. Ezeken kivül
vannak még több egyes raktárak, melyek 45
napig fedezik a szükségleteket. Tüzelő szer-
rel, borral, szeszes itallal 6 hónapra el van
látva a város, s Párisban tömérdek besózott
hus van. Csupán fris húsban volna szükség,
de egy ostromlott városnak azzal is meg
kell elégednie, ha van kenyere, besózott húsa

és szeszes itala. Mindezek alapján Párist 60
napra lehet élelmezni. Egy ellenség sem ost-
romolhatja azonban Párist 60 napon át; de
ha mindjárt eltartana is az ostrom oly soká,
Párist ki nem éheztetné 250,000 emberből
álló hadseregével sem.

Az erődítések költségeit igy adta elő
Thiers :

A kőfalak költsége körülbelül 66 millió
frank, és pedig 43 millióba kerül a tulajdon-
képi kőfal, 9 millióba a sánczok, a telkek
pedig 14 millióba. A külső erődök költség-
vetése 59 millió frank, melyből 4.174,000 fr.
a telkek ára, 7.529,000 fr. a íöldsánezok ké-
szitése, 40.258,000 fr. a falak készitése,
5.050,000 fr. a katonai épületek emelése, és
1.600,000 fr. a katonai ut, mely az erődíté-
sek összeköttetésére szolgál. Ezekhez járul
még 5 millió 300,000 fr. eszközök vásárlá-
sára és barakkok épitésére, és igy összesen
133 millióba kerülne az erődítés. Thiers ezen
költségvetésénél késöbb sokkal többet for-
dítottak az erődítésekre.

III.
Lássuk már, hogy minő alkotásu és ter-

mészetü az a roppant nagy védelmi mü,
mely Lajos Fülöp uralkodásakor Thiers
inditványára jött létre, azóta még sokat tö-
kóletesittetett, s a mely hivatva van jelenleg
Párist az idegenek berohanásától megoltal-
mazni.

Páris területe egy és fél • mérföld, ke-
rülete több 4 és fél mérföldnél, igy tehát
mintegy 8 óra járásnyi. Lakosainak száma
1866-ban 1,825,274 volt, a házak száma
90,000. A 2—300 láb széles Szajna folyja ke-
resztül kelettől nyugati irányban, s a rop-
pant várost két részre osztja.

Ha szemeinket az óriási város legköze-
lebbi környékein jártatjuk végig, alig látunk
egyebet, mint annak szakadatlan folytatását
s csak egy fél mérföldnyi távolságra is a
város területén kivül, negyvennél több hely-
séget számlálhatni össze, melyek közé tar-
tozik St.-Denis városa a hires bencze-apát-
sággal és 26,117 lakosával; továbbá Neuilly
17,545 lakosával, Courbevoie 9862 lakossal,
Puteaux 9428 lakossal, Clichy 13,666 1.,
Boulogne 17,3481., St.-Cloud 5248 l.,Sévres
a hires porczellán-gyárral és 67541., Arcueil
5024 1., Ivry 10,199 1., Charenton 6190 ].,
Vincennes 14,573 1., Montreuü 9235 1., az
elhirhedt Pantin 8563 1., Aubervilliers 9240
1. stb. ugy hogy csak e helyeken is van ősz-
szesen mintegy 200,000 lakos. A városterü-
lettől továbbra, 1V2 mérföldnyi távolságban
ott találjuk Versaillesi 44,02 ll., St.-Germaint
17,478 1., Argenteuilt 8176 1. és több más
várost és helységet. Egyátalán véve azt le-
het mondani, hogy Páris körül 6 mérföldnyi
területen az egész vidék csupa várossal,
faluval, nyaralóval, kertekkel stb. van el-
árasztva. Számos vasut vezet mindenfelé s
pompás töltések jelzik már messziről az utat
Francziaország központja felé.

De térjünk át Páris vármüveinek szem-
léléséhez, s vessünk mindenekelőtt egy pil-
lanatot a város körfalaira, melyek árkokkal
és glacikkal vannak ellátva, s melyek mögött
pompás hadi utak vezetnek el. 85 kiszögellő
védmü szolgál arra, hogy a 35 lábnyi széles
vizi árok előtti szabadtér (glacis) folytonos
tüzelés által járhatatlanná tétessék.

A körfal kerületén belül kövezett katonai
ut vezet. Közel ehhez s majdnem párhuzamo-
san megy a párisi körvasút (Ligne de Cen-
ture,) mely összeköt valamennyi Párisban
egye'sülö vasútvonalat, s a védniüveken belől
összeköti Páris nyolcz indóházát.

A város falain 68 kapun át foly á közle-
kedés, melyek mindegyikénél egy-egy vám-
hivatal van felállítva.

A város falain kivül, egy fél mérföldnyi
távolságra 15 külön erőd áll, melyek nagy-
részt sánczokkal, redouteokkal vannak egy-
mással összekötve.v

Könnyebb áttekintés végett három cso-
portra oszthatjuk ezen erődöket.

1. Észak-keleti vonal. E vonalon s álta-
lában minden külerőditmény közt a Mont-
martretöi északra fekvő St.-Denis képezi a
legfőbb támpontot. E város maga három
nagy erőddel van körülvéve. Balról az Eng-
hienbe és Montmorencybe vezető vasut tő-,
szomszédságában, s azon hely mögött, hol a
st.-denisi csatorna a Szajnába ömlik, fekszik
a Briche-eröd; északról s a Rouillon patak
tulsó oldalán ott van a Double Couronne
du Nord; délről pedig a Fort de l'Est. E
három védmü sánczczal s árkokkal van egy-
mással összekapcsolva, mely utóbbiak köny-
nyen tölthetők meg vizzel. St.-Denistől dél-
kelet felé, Párishoz közelebb ott találjuk
Aubervilliers erődöt.

Továbbra ott találjuk az Ourcq-csatorna
tulsó oldalán a bellevillei magaslatok foly-
tatásán, Pantin fölött Romainville- erődöt. Ez
erőd a fősánczoktól csak 1800 lépésnyire
fekszik. Ez erődtől az Ourcq-sáncz vezet el,
s az átjárást a csatornán két csillagsáncz
védi. Keletre és délre ott találjuk még min-
dig a Bellevilletől jövő magaslatokon Noisy,
Rosny és Nogent erődöket, mely utóbbinál
a Bellevilletől ide vonuló dombsor megle-
hetös .meredeken végződik a Marne mellett.
A nevezett erődök közt fekszenek kisebb
térközökben a noisyi, montreuüli, boissiérei
és fontenayi védmüvek. Ezeken kivül a
Marne torkolatánál egy 2800 lépésnyi hosz-
szu sáncz és több védmű létezik. Itt vezet
egyszersmind a Vincennestöl Varennesbe
vezető vaspálya. Mindezen várrnűvek majd-
nem félkör alakban zárják körül Vincennes
erődét, melyben Páris legfőbb hadiszertára
létezik, s melynek hadgyakorló tere leér a
Marneig. E folyón tul azon sarokban, mely
a Marne és Szajna összefolyásánál képződik,
Charenton-eröd fekszik, s ezzel be van fe-
jezve az északkeleti védvonal. E vonal leg-
inkább az által tünik ki, hogy egy elsán-
czolt tábort képez, melyben 200,000 ember
könnyen táborozhat.

2. Déli vonal. 4000 lépésnyire Charenton
erődtől, a Szajna balpartján kezdődik a déli
védvonal a kissé magasabban fekvő Ivry
erőddel. Majdnem egyenes vonalban ettől,
keletről nyugotnak következnek Bicétre,
Montrouge, Vauves és Issy erődök. Utóbbi
50 lábnyi magasságban fekszik az itt a vá-
rosból kifolyó Szajna felett. E váracsok közt,
melyek 3000—3000 lépésnyire fekszenek
egymástól, vezetnek el a limoursi, illetőleg
sceauxi és versaillesi vasutak.

3. Nyugoti vonal. E vonal magától a ter-
mészettől is erősen van védve, minthogy a
Szajna, Meudon és Sévres mellett, északi
és északkeleti irányban egész St.-Denisig
foly, St.-Cloud, Boulogne (a hires erdővel),
Suresnes, Puteaux, Courbevoie, Neuilly,
Asniéres, Clichy és St.-Ouen mellett. E vonal
mentében öt hid vezet át a Szajnán.

Az egész tájat itt a 415 lábnyi magas-
ságban fekvő Fortresse de Mont Valérien
uralja, honnan gyönyörü kilátás nyilik Pá-
risra. Ez erőd, mely a legnagyobb s legszi-
lárdabb valamennyi erőd közt, egyenes vo-
nalban 16,500 lépésnyire fekszik Denis erőd-
től, Issy erődtől pedig 10,000 lépésnyire.

Kétségkivül az erődített Párisnak ez a
leggyengébb oldala. Páris erőditési hálózata
e vonalon igen hiányos. Megfejthetni e hiányt
abból, hogy az akkori haditudomány elvei
szerint, — mikor Páris körülvétetett erő-
dökkel, a folyóvizek mint nagy akadályok
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szerepeltek. A hadvezér, ha a térkép, hadál-
lásának valamely szárnyán egy folyóvizet
tüntetett föl, —azt teljesen fedetlenül hagyta.
Megvédve hitte magát azon oldalon a viz
által; de nem egyszer történt, hogy a viz
egészen más irányt vett időközben, mint a

tött „áthághatlan természeti akadályra" —
legkevésbbé sem várta.

De áthághatlan akadályt maga a viz
épen nem képez. S nem lehet kétségünk az
iránt, hogyha csakugyan Páris ostromára jő
a sor, a poroszok az erőditési hálózatnak

minőt a térkép mutatott, — az átjárási s
átkelési vonalok szaporodtak, vagy sekély essé,
s igy átgázolhatóvá vált a viz, a mi azt vonta
maga után, hogy a hadsereg az ellenség
által ott támadtatott meg, honnan a táma-
dást — támaszkodva a térkép által elömuta-

különösen ezen jelzett hiányát fogják ki-
zsákmányolni. Ök az Elbe s a Mozelnél és
legközelebb a Maasenál is megmutatták már,
hogy nagy akadályt a viz eléjök épen nem
gördít.

Egyébiránt] maga a franczia hadvezérlet

is felfogta, hogy e tekintetben hiányos Páris
eröditése. S mihelyt feltünt a valószínüség,
hogy Páris védelmére szükség lehet, Dejean
hadügyminiszter azonnal gondot forditott
az erőditési hálózat tökéletesítésére. A hiá-
nyon segitendök, a francziák Montretour-

nál nagyszerü védmü épitéséhez kez-
dettek.

Ezzel befejeztük Páris védmüvei-
nek felsorolását, s végül csak azt
akarjuk felemlíteni, hogy azon kör-

i vonal, mely a külerődök egybekötése
által képeztetik, 74/10 mérföldre te-
hető, mi egyenlő 12'/3 órai járással.
Meg kell még jegyeznünk, hogy min-
den erőd mellett sánczok is vannak;
továbbá hogyNoisy, Rosny és Nogent
erődök ezeken kivül még csillagsán-
czokkal is ellátvák. A sánczok min-
denütt eltakarják a benn levö háza-
kat, s mindenütt találhatók kifala-
zott viz-árkok s bombamentes lőpor-
tárak. Valamennyi erőd távirdával
van egymás közt s a várossal egy-
bekötve. A külerödökben 31 ezer em-
bert lehet elhelyezni, mig a városban
magában csak a laktanyák befogad-
hatnak 111 ezer embert.

Páris kétségkivül a legnagyobb
•erőditett hely a világon, s nemcsak
nagy, de erős vár is. Ezen elnevezést
azonban csak akkor érdemli meg
egészen, ha kiterjedésének megfelelő
s feladatának öntudatában levö hely-
őrsége van, melynek száma s han-
gulata azt képessé teszik kellő idő-
ben támadólag is föllépni. Joggal
nevezik a kül- és beleröditések közt,
valamint az egyes erődök közt fekvő
tág térségeket „vármüvek által meg-
erősitett csatahelyeknek." Valóban
ilyenekül is kell azokat tekintenünk.
Igy például Rosny, Fontenay és No-
gent erődök közt ott találjuk a vin~
cennesi, charentoni nagy síkságokat,
a tüzérség és gyalogság nagyszerü
hadgyakorló- s czéllövési téreit. Páris
északi részéröl pedig mérföldekre
terjed ki a Szajna két oldalán a st.-
denisi és genuevilliersi sikság, mig
annak nyugoti részén a boulognei
erdő terjeszkedik ki északi s déli
irányban; déli részén pedig Sévrestöl
Oharentonig hullámszerű ea szaka-
dozott térség vonul el.

Mindezen tág, s részben vizirá-
nyos, részben hullámos térségeknél
alkalmasabb csatasikot alig kivánhat
magának egy hadvezér. E térség telve
van falvakkal, gazdasági épületekkel,
kertekkel, kisebb erdőségekkel; a
számtalan ut, mely Francziaország
szivéből sugárformában vezet a szél-
rózsa minden irányában, fákkal van
szegélyezve, s az Ourcq-csatornától
a Marne- és Szajna-partokig vezetö
dombok, a legjobb állásokat nyujtják
a tüzérség számára.

Az ily tág védmüvekkel szemben
a támadónak azonban azon előnye
van, hogy ha valahol áttöri a vona-
lat, czélját elérte; mihez az is járul,
hogy a támadó mindig egyesitett
erövel működhet, s ha egyszer ki-
szemelte magának a támadási pon-
tot, a tüzérség könnyen rést lőhet,
mit a roham rögtön követhet. Ha

áttört igy az elsö védvonalon, a csata hely-
színe áttétetik a sánczok közti síkokra, hol
aztán az marad a győztes, ki több katona-
ságot képes sikra állitani.
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Metz erőditvényei.
Metz erőditvényeiről egy katonai lap ujabban

a következőket irja:
Metz maga, azaz: a város,régi bástya-falakkal

van körülvéve, melyeket ujabb időkbon sokszor
átváltoztattak és bővítettek. Azonban a város ki-
tünő vizárkai daczára sem volna képes sokáig fenn-
tartani magát,
ha annyi na-
gyobb és ki-
sebb erőd és
más védmű-
vek által nöm
volna körül-
véve, melyek
Metzet a tér
minősége sze-
rint majd kö-

zelebbről,
majd távo-
labbról öved-
zik körül.

E nagyobb
védművok mö-
gött és között
a jelen háboru
folyama alatt
több ideigle-
nes védművet
és számos ví-
árkot készitet-
tek, melyek e
hely védorejét
nem kevéssé
fokozzák. —
Ezen, ujabb
időkben ké-
szitett állandó
és ideiglenes

védművek
nélkül Metz-
nek ma alig
volna jelentősége, miután régibb várfalai oly idő-
ben épittettek, midőn a tüzérség nem volt oly
kifejlett, a golyók nem vittek annyira, mint jelen-
leg. Metzet Németországgal szemben mindig fon-
tos hadi helynek tekintették, s azért is erősítették
meg annyira, hogy jelenleg e^y egész hadsereget
képes falai közé befogadni.

A Motz körüli magaslatokon levő erődök több-
nyire az állandóság jellegét viselik magukon. Sán-
czainak és ár-
kainak nagy-
szerűsége és
kiterjedése;
továbbá a

bombamentes
helyiségek, s a
jó ví-árkok, a
számos sánez-
ágyuk, mind
arramutatnak,
hogy e helyek
alig közelit-
hetők meg, s
mint ilyenek
a tábori sán-
czokkai szem-
ben minden-
kor az állandó
védművok kö-
zé sorozhatók.
Ez erődökben
találunk kuta-
kat, raktára-
kat és bomba-
mentes lakhe-
lyeket; az el-
lenség csak

rendes ostrom-
mal veheti be
ezeket.mi min-
denesetre sok
időbe és nagy
áldozatokba

kerül.
Mi itt csak

a nagyobb várművoket akarjuk felemliteni, ezek
közt első Saint-Quentin orőd. Ez 1072 lábnyi ma-
gasan fekszik, s lába alatt vezet el a rezonvillei
és mars-latouri ut Verdun felé. Ezen magaslat
csúcsától a megerőditett táborig, mely a Mosel s a
vaspálya közt fekszik, vagy egy fél mérföldnyi
wl°k £rg Va?-, E z e r ő d b i«oklása dönti el legin-
kább Metz felett az uralmat

Észak-nyugotra ez erődtől találjuk a Plappe-
ville erődöt 1065 lábnyi magas fensikon, s utóbbi-
tól keletre.

Metztől északra, a thionvillei vaspályától
jobbra fekvő magaslaton, a Mosel völgyet védve,
fekszik Saint-Cloy erőd. Ezzel szemben a Mosel
jobb partján fekszik Saint-Julien erőd 803 lábnyi
magasságban a folyam felett. Ezen erőd uralkodik

Párisi szabad csapatok.

a legközelebbi környék magaslatai felett. — Saint-
Julientől délre a Boulay felé vezető ut montében
Saarbrücken irányéban Bellecroix erőd fekszik.
Ettől dél-keletre a Les Botles erőd áll, melynek
falai alá jöttek aug. 14-ikén a csatázó felek.

Délről ott van Queleu erődje 693 lábnyi ma-
gas dombon; ez erőd uralkodik a Seille két part-
ján levő s Metzbe vezető utak felett- Ezenkivül
ott találjuk még ugyancsak délről a PaU erődöt,

Erőditési munkálatok Párisban éjjel.

valamint d'Arcon lunettet. Mindkettő a Mosel és
Seille közötti terület felett uralkodik. Végül ott
van még a Saint-Privat erőd, mely a Luneville
és Nancy felé vezető ut felett uralkodik. Hogy
mind-e várművek fontosságát a Metzbe szorult
haderők sokasága csak szaporítja, azt, ugy hisz-
szük, szükségtelen felemliteni.

Előkészületek Páris védelmére.
Mig a győzelemittas porosz hadsereg minden

ellenállás nélkül gyors menetekben hatol előre a
franczia főváros felé, azalatt Párisban lankadatla-
nul dolgoznak a védművek erődítésén. Az ostrom
nem fogja Párist készületlenül találni semmi tekin-
tetben. Az erődítmények maholnap a legjobb

védelmi kar-
ba losznok he-
lyezve s a nagy
mérvű készü-
lődések után

1 itélve a város
élelmi szerek-
ben sem fog
egy hamar hi-
ányt szenved-
ni.

Erődök, ka-
tonai lakta-
nyák, a meg-
bukott csá-
szári uralom
hivatalnokai-
nak lakhelyei
—szóval, min-
den efféle hely
támadó nagy
védelmi pon-
tokká alakit-
tatik át. 80000
ember a vá-
ros őrségéül,
30,000 a kül-

erödökben :
ennyi a mit
rendesen föl-
szerelt kato-
naságban Pá-
ris még ed-
digelő tényleg
felmutatni ké-

pes. A vámok őrsége 9000 emberből áll, az erdő-
szök száma pedig két ezredben 3000 emberre
megy. Továbbá 10,000 tengerész már megérke-
zett. E tüzér-tengerészek, már hivatásuknál és
foglalkozásuknál fogva is, a Montrouge, Bicéire,
Ivry, Rosny, Romainville és Noisy külerődök
védelmezőében lesznek alkalmazva. A tengeré-
szek zöme, mondja a „Patrie",föl fog érni egy egész
hadosztálylyal. Minden erődnek egy hajóskapitány

lesz a parancs-
noka és alatta
egy frogát-ka-
pitány s több
hadnagy és
zászlótartó

fog állani. —
E tengerészek
Francziaor-

szág legelső
tüzérei; ök
okoztak leg-
több kárt Sze-
basztopol vé-
dőinek a kri-
miai háború-
kor. A tenge-
részekkel egy
időben a kü-
lönböző hadi

kikötőkből
egy rakás ten-
geri nehéz lö-
veg is érkö-
zött Párisba.
E nagyágyuk
igen messze
hordanak. Mi-
helyt megér-
keztek, azon-
nal széthelyez-
ték azokat a
különböző vé-
delmi pontok-
ra. Ezóta már
több mint 600

ilyen széles torkú ágyujok van a párisiaknak
és valami 8000 tüzér áll rendelkezés ökre.

Nehány nap óta már azok a vámőrök is dol-
goznak az erődítéseken, kik nem régen érkeztek
meg a vidékről, ő k ügyelnek föl arra, hogy a vé-
delmi bizottmány rendeletei kellő tiszteletben
részesüljenek és a belügyminiszter tilalma folytán
ők tartják tisztes távolban a közönséget a sán-

Franczia 
csapatok 
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czoktól és glacis-któl. E megbízásukat kérlelhe-
tetlen szigorral teljesitik , mely máris nem egy
kiváncsi nézőt fjtott kétségbe.

A megerőditett körfal körül tett és teendő
munkálatok leginkább a főváros 68 kapujához
vezető utak elzárásából, elrombolásából, a sánczok,
árkok és falak helyreállításából és repülő hidak
építéséből állanak, mely utóbbiak a közlekedés
fontai tására vannak szánva. A boulogne-i erdőre
nyiló kapuk előtt igen sok fát kellett kivágni,
melyeket a bástyatornyokba szállitottak, a hol
törzseket, ágakat és lombokat egyaránt portömlők,
sánczkosarak s egyéb efféle mozogható védművek
épitésére használtak fel.

A munkálatok soha sem szünetelnek, még az
éj beálltával sem. A mikor a nap loáldozik, lám-
pákat akasztanak az állványokra és jolző geren-
dákra és tovább dolgoznak. Valóban meglepő,
fantasztikus látvány! A talajt kődarabok és po-
rondhalmok boritják, melyek a földmunkálatok
megszilárditására szolgálnak. Azt hinné az ember,
hogy megannyi roppant nagy barrikád. A Neuilly-re
nyiló kapunál a repülő hid már föl van állítva.
Tul a sánezokon és árkokon még külön földhányá-
sokat is készitenek a hid bejáratok védelmére. A
többi kapuknál is, hol épitenek, hol rontanak, a
hogy a szükség parancsolja, de annyi bizonyos,
hogy a város valamennyi pontja lázas tevékenység
színhelye.

A város közepén az iparkiállitás palotája
maga is megszünt a béke tanyája lenni. Most ka-
szárnyává és fegyvertárrá, szóval a háboru tem-
plomává alakult át. Nehány nap óta egy mozgó
nemzetörségi zászlóalj ütötte föl tanyáját benne.
E fiatal emberek legnagyobb része még nem ölt-
heté fel a szabályszerü egyenruhát, de puskával
és egyéb szükségesekkel már mindenik el volt
látva. Az ,,Opinion nationssle" megjegyzése sze-
rint Charles remek festményére emlékeztettek,
mely az 1792-ki önkényteseket ábrázolja, mezte-
len lábakkal, a mint kapitányuktól csizmát kértek.
„A tábornok azt mondotta" — felelé a kapitány
— „vassal és kenyérrel a világ végéig is eljuthat-
tok ; de a csizmát egyszóval sem emlité !"

A mozgó nemzetőrség tábora körül golyók
állnak fölhalmozva és ágyuk vannak sorban föl-
állitva; mindenfelé tábori szekerek és hadiszerek
láthatók. Szóval e pillanatban az egész Páris nem
egyéb egy roppant nagy hadi tábornál. A Mars-
mezőn, a rokkantak palotája előtti téren, az ely-
seumi mezőkön mindenfelé hadgyakorlatok tar-
tatnak, s a III. Napóleon-téren mindennap önkéntes
csapatok gyakorolják magukat régi katonák ve-,
zetése mellett.

De még ez se minden; mert azalatt, mig a
hadgyakorlatok folynak, egyszersmind a város
élelmezésén is folytonosan müködnek. Már podig
az élelmi szerek beszerzése Páris védelmének
egyik legfontosabb jelentőségü mozzanata. Hanom
aztán meg is tesznek a francziák e tekintetben
minden megtehetőt és Páris máris bővségesen el
van látva minden szükséglettel, sőt ha egészen
be nem lesz kerítve, időnként is elláthatja magát
ismételve, mihelyt a szükség ugy hozza magával.
íly helyzetbon, jól megerősítve, jól fölfegyver-
kezve és jól fölszerelve várja Páris a poroszokat.

S. L.

Utazás a hold körül.
(Folytatás.)

VII.
Barátaink megrészegednek, de csakhamar

ismét kijózauodnak.

Barbicane, ki folyvást észlelt és vizsgá-
lódott, mint bizonyost állapitotta meg a
negyedik nap, hogy nem haladnak pontosan
a hold közép pontja felé, mint czéljok irá-
nyozva volt, hanem érezhetöleg északra el-
térve attól.

— Annál jobb, — mondá. — Legalább nem
a holdegyenlitö körül esünk le, hol nagy he-
gyek s meredekek boritják a felületet, me-
lyeken ha fenn akadnánk, nehezen tudnánk
alá bocsátkozni, s a mi még roszabb, ha le-
gurulnánk, aligha épen jöhetnénk ki hor-
dónkból, — hanem az északi sark körül
fogunk leszállani a holdba, hol legnagyobb
lapályai vannak, s a hol ennélfogva, ha a
holdban egyátalában van, levegőt is legbi-
zonyosabban találandunk.

Ez mind igaz volt, de bármint szépítette
is Barbicane, titokban fölötte nagyon aggó-
dott, csakhogy nem akarta megrémiteni uti
társait. Annyit tudott, hogy lövegük eltért
az egyenes iránytól; de csak akkora volt-e
az eltérés, hogy azért a, hold közepe helyett
északi szélére fognak érkezni, vagy "ellenke-
zőleg oly nagy, hogy utjok elkanyarodik
a hold mellett s lövegük annak csak másod-
holdjává válik, de reá soha el nem ér? —
ezt Barbicane meg nem tudta határozni.
Aggodalma annál elevenebb volt, mert meg
nem foghatta, mi lehet útirányuk ez előre
nem látott eltérésének tulajdonképeni oka?

Az aggodalmat még nevelte volna, ha
érezhették volna utasaink, mily roppant las-
súsággal haladnak most már. Közeledtek a
föld és a hold közötti azon semleges pont-
hoz, melyben a két égi test ellentétes von-
zása tökéletesen ellensúlyozza egymást, hol
tehát bármely test, s igy lövegük is, egy
pontban, elveszti sulyát. Ha haladásuk las-
súságát érezhették volna, aggódva kérdezték
volna: váljon elérik e azt a pontot? Mert
ha nem, ha azon csak egy vonallal is innen
maradva szünik meg mozgásuk, menthetle-
nül visszaesnek a földre.

A gondok azonban nem gátolhatták a
természetet, hogy követeléseit ne érvénye-
sitse. Mint rendesen, e napon is megéheztek
s Ardán Mihály, ki franczia létére magát |
született „fő-szakács"-nak vallotta, hozzá
fogott az Ízletes reggeli elkészítéséhez. Cso-
da-e, ha gondolatai némileg szórakozottak
voltak; ha arra gondolt, hogy a következő
nap már a holdban fognak sétálni, ebédelni, s
bámulni az uj világ csodáit! Ha valaki ilyen-
kor egy csapot, melyet jól be kellene zárnia,
félig nyitva felejt, bizony megbocsátható.

Tudni kell, hogy mig Barbicane ésNicholl
inkább az elmélet és tudomány dolgaival
foglalkoztak, a gyakorlati s ugyszolván kéz-
müi teendőket Ardán végezte. A konyha,
tudjuk, egészen az ö gondjaiban volt. Azon-
kivül is ö bánt a gázzal s gyújtotta és oltotta
a készülék szesz-lángjait; ö gondoskodott,
hogy a tüdeikböl szénsav-tartalommal meg-
vesztegetve kilehelt levegő, edényekbe kira-
kott hamuzsir által tisztittassék meg, s végre
ö bánt a friss élenyt (oxygén) előállító vegy-
tani készülékkel, megvizsgálta gyakran, rend-
ben van-e rajta minden, nem romlott-e el,
csavarjai teljesitik-e kötelességüket s szel-
lentyiü zárva vagy nyitva vannak-e, a mint
kell ?

Reggelihez ültek s a szokott módon
fogyaszták el levesök- és pecsenyéjöket s a
megszokott üveg franczia bort. Jól, de mér-
tékletesen éltek.

Maguk sem vették észre, a mint egyszerü
lakomájukat költötték, hogy társalgásuk
egyre s szokatlanul élénkül. Azon kezdették,
hogy egyik tultett a másikon a holdbeli
várható állapotok tulságos kiszinezésében.
Ardán különösen túlcsigázott eszmék- és
tervekkel lépett föl. Hogy fognak majd a
földön maradiakkal közlekedni, a holdbeli
vulkánok tűzkövei által, hogy fog majd Mas-
son többed magával utánok jöni, hogy fog-
nak a holdban egy uj Colurnbiádot önteni s
több ilyesmiket. Egyszerre Nicholl elkezdett
nagyon kötözködő lenni s minden perczben
növekedő hajlamot mutatott, hogy társaival
összeveszszen. Ardán Mihály sem maradt
adósa s franczia puzdurisággal tromfolta
öt vissza. A kapitány azt találta mondani,
hogy a holdnak nincsenek lakói.

— Ki meri azt állitani? — pattant föl
erre Mihály.

-— Én, — felelé a kapitány daczosan s vé-
delmi állásba tette magát.

— Kapitány, — kiáltá Ardán, — ne is-

mételd e vakmerő állítást, különben torkodra
forrasztom azt!

A két ellenfél már egymásra készült
rohanni s Barbicane-nak a legnagyobb erő-
feszítésbe került lecsöndesiteni öket.

Egyszerre a másik tulságba estek. Oly
forrón szerették egymást s estek egymás ka-
rába, mint évek óta nem látott kebelbará-
tok. Nem bánták, ha egy lakója sincs is a
holdnak, hiszen hárman is elegek arra, hogy
ott egy uj északamerikai uniót alkossanak.

— Én leszek a kongresszus, •-- kiáltá
Mihály.^

— En pedig a senatus, — mondá Nicholl.
— Barbicane az elnök, éljen! — kiáltá

Mihály még hangosabban.
— Nem kell nép által választott elnök,

— tévé hozzá Barbicane.
— Nem is! — mondá Mihály, - hanem

a kongresszus által; én vagyok a kongresszus
egyhangulag téged választlak elnökké.

— Éljen, éljen az elnök Barbicane, él-
jen! — hurrázott Nicholl.

— Hip! hip! hip! hurrah! tóditáMihály.
Azzal a senatus és elnök rákezdték a

Yankee-Doodle kedélyes dallamát, mig a.
kongresszus tele torokkal hangoztatá a Mar-
seillaise-t. S rendkivül lelkes és élénk tag-
jár tatásokkal mindhárman tánczra kerekedve
eszeveszetten járták, mig csak hárman három
felé nem dűltek.

Diána is hallatlanul ugrált, fel csaknem
a boltozatig, melynek egy rejtekéből egy-
szerre egy kakas, tyúkpárjával s öt vagy hat
apró csibével szállt elé s szárnycsattogva
keveredett valamennyi az őrjöngő bachaná-
liába

Mi történt ? Csak az, hogy Ardán a maga
francziás hebehurgyaságában az oxygén
csapját nyitva felejtette s a szük körre zárt
rendes levegő túlterhelődött az élet és ele-
venség e neme?, de veszélyes elemével.

Nicholl volt az első, ki észre tért. Setét
volt. Gyufát gyujtott s annak szokatlan élénk
lángja egyszerre világot gyujtott agyában
is. A gázcsöhez tántorgott, azt meggyujtani,
a kiszökeüő láng, kisérteti fénynyel, a veszély
egész nagyságát feltárta előtte.

Felköltötte társait is. Az élenycsőt elzár-
ták, hogy a veszélynek elejét vegyék. Nem
sok időre a levegő megtisztult. S mint a ré-
szegségből, lassanként magukhoz tértek. Az
egész veszteség az volt, hogy a kis csirkék-
ből három megdöglött; összeégett parányi
tüdejök.

— Hát ezek mik ? — kérdé Barbicane.
— Én rejtettem el, —vallá be Ardán. —

Meg akartalak vele lepni; az volt czélom,
hogy mihelyt a holdba érünk észrevétlenül
szabadon bocsátom. Előre élveztem csodál-
kozásotokat, midőn e földi kis állatok isme-
rős csipogását ott fenn meghalljátok. De az
ostobákat szintén elbóditotta az éleny gyö-
nyöre — s elárultak.

Ezzel vége volt a kis epizódnak, mely
sokkal gyászosabban is végződhetett volna.

Helyzetük foglalta el minden gondolatu-
kat. Haladnak-e még s micsoda erövel, a
semleges vonzási pont felé ? Három eset
lehetséges, fejté ki előttük Barbicane.

Ha a löveg bármi kevéssel is kisebb
sebességgel bir, mintsem a semleges pontot
elérhetné: azon csak egy hajszállal is innen
maradva, a föld vonzereje gyözelmes marad
a holdé fölött s ök menthetlenül visszabuk-
nak a földre.

Ha sebességűk ellenben csak egy hajszál-
lal is túlviszi őket a semleges ponton, ott
már a hold vonzereje kerül felül, s a löveg
súlya, ugyszolván holdbeli sulylyá változ-
tatván, a holdba esnek le.

De ha sebességök épen elég öket a sem-
legességi pontig el- s elégtelen onnan to-

vább vinni, — mivel azon pontban a föld
és a hold vonzásai egymást épen kiegyenlí-
tik, s a löveg sulya megsemmisül, — örökre
ott függve maradnak, mint a Mahomed ko-
porsója, zenit és nadir közt.

S miről fogják észrevenni, mikor a sem-
leges pontba érkeznek? Ott testök s minden
test elveszti sulyát s a nehézkedés összes je-
lenségei megszünnek.

Valóban már reggel óta nevezetes köny-
nyebbülést, bizonyos súlytalanságot kezdet-
tek érezni, mely bár absolut nem volt, de
elég arra, hogy érezhetővé váljék. Egy-
szerre, tizenegy óra felé, Nicholl egy poha-
rat kiejtett kezéböl s az — csak függve
maradt a levegőben. Bármi tárgygyal ismé-
telték a kisérletet, mindenik ott maradt, a
hova épen állitották, minden alapzat nélkül.
Ardán feldobta a fövegét, az villám gyor-
san repült föl a boltozatig, de ott ragadt s
nem jött vissza többé.

— Hát igy vagyunk, — kiáltá jó kedvűén,
s alig rúgva meg magát ö is a boltozatig
röpült s ot* minden erőltetés nélkül köny-
nyedén függött a levegőben. Társai is utána
röpültek. A leszállás szintoly könnyü volt.
Föl, le, oldalt, rézsut msnni, szállni, ugy-
szolván csak a gondolattól és akarattól füg-
gött. Testük elvesztette minden sulyát.

A semleges pontban voltak; 78,114 iieu-
nyire a földtől.

— Pompás helyzet, — ábrándozék Ar-
dán Mihály. — Jó volna, ha a földön is igy
lehetne! Mi könnyü volna röpülni, utazni, a
legnagyobb tárgyakat súlytalanul tova szál-
litani! Nemde?

— Gondolod? — mondá Barbicane. —
Ha semminek nem volna sulya, kalapod sem
maradna a fejeden. A ház kövei sem egy-
máson. A hajó sem úsznék a vizen. Suly
nélkül a természet alkata sem állhatna egy-
ben. De ne busulj. A holdban, habár suly
ott is van, legalább sokkal kisebb, mint a
földön. A hold tömege a földének csak ha-
todrésze levén, mivel a vonzerő a tömeggel
arányban áll. a hold minden testre csak ha-
todrésznyi vonzást gyakorol és igy a testek
sulya csak hatodrésznyi, mint ugyanazoké a
földön volna.

— Ez vigasztaló! Ott kevéssé fogunk
elfáradni, ha a legmagasabb hegyre kell is
fölmásznunk!

Ardánnak, ugy látszék, nagyon kedvére
volt az ép oly kellemes, mint csodálatos
természet játéka. .

— Meddig fogunk még itt lebegni? —
kérdezé.

— Ha nem örökre, — felelt Barbicane,
— akkor nem sok ideig. Lassanként, de
nemsokára erőt vesz a hold vonzó ereje s
magunkkal és mindenünkkel a hold felé
fogunk nehézkedni.

— Ah, akkor minden tárgy a löveg bol-
tozata felé fog röpülni, vagyis inkább esni
— azt se tudom, hogy mondjam.

— Ez ugyan tüvel-hegygyel felfordult
háztartás lesz, — tévé hozzá Nicholl.

— Csalódtok barátim, — igazitá helyre
Barbicane. — Lövegünk súlypontja igen
alant fekszik,fenekeközelében; tehátnemcsak
a benne levö tárgyak, hanem a löveg maga is
a hold felé fog fordulni fenékkel és pedig
s z ép lassan, észrevétlenül, a mint a hold erőt
vesz rajta; s benne mi egy perczig sem fog-
juk változtatni helyzetünket. Az átfordulás
talán már meg is kezdődött.

Ugy volt. A löveget eredeti sebessége
túlhajtotta a semleges ponton, a nélkül hogyO t Í f w n a k a d t v o l n a . Most tehát nem voltmás hátra, m i n t l e e s n i ft h o l d b a

De ez nem kevéS3é veszélyes volt. 8296
lieunyi magasságból e s n i ) bár a holdban a
suly hatszorta kisebb is mint a földön, még
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sem tréfa dolog. Gondoskodni kellett tehát,
hogy az esés veszélyei elhárittassanak ; kü-
lönben teljesül Nicholl egykori jóslata, kinek
a még keletkező terv ellenében egyik utolsó
kifogása az volt, hogy ha minden sikerül is,
ha csakugy eljut is a löveg a holdba, mikor
ott lezuhan,porrá fog zúzódni. Bezzeg jó lett
volna most, ha azon készülék megvolna még,
mely az ágyúból való kilövetés roppant löké-
sét oly szerencsésen ellensúlyozta: a viz
kilocscsanása által. De honnan venni annyi
vizet, hogy azt ismét helyre állithassák. A
mi keveset magukkal hoztak azon esetre, ha
a holdban mindjárt vizhez nem juthatnak,
ez okból nélkülözhetlen is volt, de különben
ií elégtelen lett volna arra a czélra. Szeren-
csére Barbicane a vizkészülékkel meg nem
elégedve, a löveg fenekét erős és nagyon
ruganyos tartó-gombokkal is ellátta, (a mi-
nők a vasuti kocsik összeütközését az egy-
máshoz kapcsoláskor gyöngiteni szokták) s
most azokat csak helyeikre kellett alkal-
mazni és jól fölerösiteni. Ez nehány órai
munka alett meg is történt s belőle csak egy
alkalmatlanság származott, hogy tudniillik
az alsó ablak ez által el torlaszolhatván, ha a
löveg feneke egészen a hold felé fordul, nem
láthatnak reá, a mint hozzá közelednek. No
de az oldalablakok szabadon maradtak s
oldalt is lehet majd nézni, mint egy léghajó-
ból a földre.

A kis aggodalom feleslegesnek bizonyult,
hogy egy sokkal nagyobbnak adjon helyet.

(Folyt, köv.)

Beteljesedett jóslatok.
A közbeszédnek rendesen igen érdekes tárgya

szokott lenni a valódi vagy állitólagos jóslat va-
lódi vagy állitólagos beteljesedése.

Ha néha olámulunk a naptár időjóslatán:
tekintetbe kellene vennünk, hogy e jóslat a való-
színüség törvényén alapszik, épen ugy mint az
életbiztosítások táblázatai. Az ily táblázatkészitők
is jósolnak, mert a mult tapasztalatai folytán
áthelyezik a valószinüséget a jövőbe. Ha az élet
a mostani félszázad alatt ugyanazon jelenségeket
tünteti föl, minőkkel már az elmult században
találkozánk: bizonyos, hogy a közelebbi évben
bizonyos körü egyének némi aránya ki fog mulni.
Ha pl. egy asztalnál tizenhárom különböző körü
egyén ül, nem Valószinütlen, hogy egy év mulva
már nem lesz mindegyik életben, mert a halál
mindnyájunkkal közös, de azt állitani, hogy ez
közvetlen azért történt, mert tizenhárman ültek
az asztalhoz, nevetséges balgaság.

Legtöbben azért adnak hitelt a jóslatoknak,
vagy jövendőmondásoknak, mórt az ugynevezett
„beteljesedett jóslatokra" fektetnek nagy sulyt, s
eltévesztik szem elől, hogy a legtöbb csak felte-
vésen alapult. Dicsekszik a rosz vadász is, h%
egyszer a czél közepére talál, s azt nem emliti,
hogy emellett ezerszer golyója még a czéltáblához
sem járt közel. — Igy vagyunk az álommal s jós-
latokkal is.

Sok jóslat csakugyan valósul, azaz: látszóla-
gosan beteljesodik, mivel a jós a mult események
gondos észlelője, vagy az egyének személyes saját-
ságával nagyon ismerős. Ilyen volt hihetőleg Le-
normand kisasszony is, ki a maga idejében igen
fontos szerepet játszott Párisban. — 1789-től
1843-ig a felsőbb körök kedvencz jósnője volt.
Mirabeau, Marat, Robespierre, Josefine császárnő,
XVIII-ik Lajos, Sándor czár sorra tudakolták
tőle jövőjüket, s a kisasszony szép summa pénzt
tett félre a jóslatokért. A hozzáfolyamodók törté-
netét, az őket környező körülményeket nagyon jól
ismerte; hihető, hogy ritka emberismerettel birt,
s a következményeketa jellombői olvasá ki, innen
eredhetett hitele. A be nem teljesedett jóslatok
számitásba sem jöttek.

Van a francziáknak egy sajátságos jóslatuk
vagy babonájok, a mi abból áll, hogy az adatokat
tartalmazó számokat a nevezetes egyénnek életé-
vel hozzák kapcsolatba. Például Robespierre uralma
1794-ben végződött, a napoleoni korszak első csi-
rája ugyan ezen évben kezdődött, tedd 1794-hez, az
ezt alkotó egyet, hetet, kilenczet és négyet, s kijön
1815, mikor Napoleon uralkodása véget ért. —

XVI-ikLajos 1774-ben lépett a trónra, add 1774-
hez az egyet, hetet, hetetsnégyet,lesz 1793, rnikof
e szerencsétlen király bovégezte pályafutását. A
franczia forradalom 1789-ben kezdődött, add oh ez
az egyet, hetet, nyolezat és kilenczet, kijön 1814,
mikor a franczia hóditás megszünik. A Bourb >no-
kat 1815 ben helyezik vissza, tegyünk ugy mint
fentebb, 1830-ra találunk, mikor a Bourbonok uj-
ból kiüzöttot. Lajo3 Fülöp 1830-ban lépett trónra,
született 1773-ban, s most adj 1830-hoz egyet,
hetet, hetet és hármat, ott van 1848, kiűzetésének
éve. Neje Amália smletett 1782-ben, s most tégy
1830-hoz egyet, hetot, nyolezat, kettőt, s ismét a
végzetes 1848 bukkan elő. Sőt egy második adat.
E királyi pár 1809-ben esküdött meg, adj 1830-
hoz egyet, nyolezat, nullát és kilenczet, ismét az
1848 merül föl. S a franczia nép erősen hisz e
babonában. Még a mult évben is játszottak igy a
számokkal, s a játék tárgya III. Napoloon volt.
Született 1808-ban, császárrá lett 1852-ben, adj
éhez egyet, nyolezat, nullát é3 nyolezat, az ered-
mény 1869. — Neje Eugénia született 1826-ban,
adj 1852-hoz egyet, nyolezat, koítőt és hatot,
szintén 1869. lesz az eredmény. Most ismét adj
1852-hez egyet, nyolezat, ötöt és hármat, ?• har-
madszor ismét 1869. jön ki. — Ez oknál fogva
sokan azt hitték, hogy 1869 vet véget III. Na-
poleon uralkodásának. (Ugy látszik, a számításban
nem tévesztettek sokat.) Mikor az 1869 minden
ilynemü változás nélkül zajlott ol, a számolók ugy
segitettek magukon, hogy csak 1853-ban koronáz-
tatott meg, tehát várni keli még egy évig. —
Tagadhatlan, hogy az itt elősorolt adatok eset-
legessége nagyon különös, de még ebből követ-
keztetést vonni nem lehet; sok ily különösséggel
találkozhatunk az életben.

Vannak régi ősnomes családok, melyek a
jóslatok jármát látszanak vonni. Egy ilyen legenda
a Lambton családra vonatkozik. A keresztes há-
boru alatt e család feje egy boszorkánytól taná-
csot kért, hogy mint ölhetni meg legkönnyebben
a kigyót, szörnyeteget, vagy sárkányt. A boszor-
kány utasitotta őt, de ugyanekkor hozzá teltté azt
is, hogy a sárkánygyilkolás után, az elsö élő lényt,
kivel találkozik, köteles leend megölni, mert kü-
lönben Lambton urai kilencz nemzedéken keresz-
tül nem ágyaikban halnak meg. Ugy volt tervezve,
hogy egy kutya legyen az áldozat, de szerencsét-
lenségére saját apja jött vele szemközt. Lambton
nem tudott apagyilkos lenni. Ezután, csakugyan
tényleg valósult, hogy kilencz Lambton nem halt
meg természetes halállal. Az Eastbourne család-
nak is meg van sajátságos logendája. Browne An-
tal VIH-ik Henrik idejében Cowdrey- Hall-ban
mulatságot tartott. Egy barát jelent meg előtte,
s figyelmeztető, hogy mivel ő egyházi javakat vett
birtokába, tűz és viz átka száll családjára. S csak-
ugyan beteljesedett. Egy század alatt Cowdrey
Hall leégett, a tulajdonos a Rajnába fuladt ugyan-
azon napon, a férfi ág kihalt, a nő ág férfi tagjai
szintén kihaltak, a birtok ismét női kézre került,
igy a czim csakugyan eltöröltetett. — Ezekre
azonban meg kell jegyeznünk, hogy aligha kutat-
ták valamikor hiteles forrásukat.

Nem szenved kétséget, hogy a képzelő tehet-
séget felizgató jóslatok néha valósulásba mennek
át, a honnan itt-ott a jóslók ellen korlátozó tör-
vények is hozattak. A haláljóslás p. o. nagyon
bántólag hathat a kedélyre, épen ugy mint valami
borzasztó álom. Azon iró, kinek czikkéből ez ada-
tokat veszszük, emliti, hogy egy ember egy éjjel
halála napját, álmát többeknek mosolyogva be-
szélte el, nem helyezvén arra semmi fontosságot
sem. A nap elmult, s ő vidámon beszélte ol, hogy
miképen szodetett rá álmában. „Oh! mondta egy
tréfás ember, ön uj mód szerint számit, a kisérte-
tekés szellemek a régi mód szerint számolnak, még
tizenegy napja van hátra." S e tizenegy napon át
a szegény ember foly vást e tárgy fölött töprengett,
s a kitüzött időben csakugyan meghalt.

Ki tudná elsorolni, hogy még nálunk és a
czigányasszonyok hitvány jóslatai mily szerencsét-
lonségeket idéztek elő, s a jövő titkaiba -nézni
vágyó ember, ha értelme eléggé kimivelve nincs,
nemcsak megcsalatja magát, hanem ezenfelül
még veszedelmet is hozhat magára. Higyj, de
okkal móddal I K. T. K.

Franczia uralkodók fogságban.
Nem elsö eset, hogy Francziaország uralko-

dója ellenséges fogságba került. Italában alig van
ország,melynek fejedelmei néha hasonló sorsra nem
jutottak volna. Francziaország történetében epén
gyakran fordult elő ily epizód. Ha nem is megyünk
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vissza a régi nagy frank birodalom uralkodó csa-
ládjáig, a Merovingekig, kiknek utolsó tagjai tu-
lajdonképen gyalázatos fogsághoz hasonlító függő-
ségben tartattak major-domusaik által, és ha nem
is emiitjük Jámbor Lajos sorsát a Karolingek csa-
ládjából, a kit saját fiai vetettek börtönbe, azt
találjuk, hogy a sajátképi Francziaország törté-
nete, a kilenczedik században történt megalapit-
tatása óta majd minden században a jelenlegiig
legalább egy uralkodót nevez meg, ki vagy győz-
tes ellenség,jvagy saját alattvalói fogságába került.

Az elsö franczia uralkodó, a kit saját országa
nagyjai vetettek fogságra, Vastag Károly volt, ki
mint német király 8 a nyugoti frankok ura, még
egyszer egyesité a Karolingek örökségét.Párisnak
885 ben a normannok általi elfoglaltatása s en-
nek folytán a 886-ban kötött gyalázatos béke,
koronájába került. Barátja és kegyeneze Lintvard
püspök dobta le a trónról s egy szigeten mult ki.

IV. Lajost a normannok fogták el. VIL, vala-
mint IX. Lajos a keresztes háborúk alatt estek
fogságba. //. Jánost 1356-ban keritette be a wa-
lesi herczeg, és csak négy év mulva adta vissza
neki szabadságát. VI. Károly neje Izabella, tébo-
lyodott férje helyett vivén az uralmat, 1415-ben
Armagnac gróf által záratott el Toursban. /. Fe-
renczet 1525-ben fogtáis el V. Károly német csá-
szár vezérei Páviánál. Ez időtől fogva a mult
század közepéig csak Stuart Máriát emlithetjük,
mint IL Ferencz nejét és Medici Máriát, a kit
hatalmának megóvása végett saját fia XIII. La-
jos tartott fogva. De annál több volt az utóbbi 80
év alatt.

XVI. Lajos, mint népének foglya vitetett
1792-ben a Temple-be, melyet csak mint „Louis
Capet vádlott" hagyott el, hogy a konvent biró-
széke elé, és onnan a guillotine alá menjen. A fog-
ságban kezdődött és végződött XVII. Lajos név
leges királysága is. XVI. Lajos király halálától
kezdve Dámok les kardja függött Francziaország
minden későbbi uralkodói felett és valamennyit
sujtotta az egy XVIII. Lajos kivételével, ki már
1789-ben menekült meg fivére sorsától. Már I.
Napóleonnak Fiibán tartózkodása is fogság volt,
melyet a győzők hatalomszava reá rótt; a száz
nap rövid dicsősége után Anglia ótalma alá he-
lyezte magát, és ennek őrizete alatt, mint az euró-
pai hatalmasságok foglya, szent Helena szigetén
végezte életét.

X. Károly a juliusi forradalom és csapatai-
nak elpártolása következtében megbukván, csak
nagy nehezem futás által kerülte el elfogatását.
Nem egészen tizennyolcz évvel később utóda,
Lajos Fülöp szintén menekült.

III. Napoleon most már életében harmadszor
van személyos szabadságától megfosztva. 1836.
oktober havában az első kisérletet tette Strass-
burgban a juliusi királyság trónjának ledöntésére;
elfogatott, do Lajos Fülöp nagylelkűen Brestbo
és onnan Amerikába szállittatta. 1840-ki októ-
berben, épen mikor Francziaországban Thiers
kiadta a jelszót a rajnai határra és a Németor-
szág elleni háborura, Lajos Napoleon herczeg má-
sodszor jelent meg mint trónkövetelő Boulogne-
ban, hogy n császárságot proklamálja, de mint
állami fogoly Ham várába záratott. És ma, har-
mincz évvel később, III. Napoleon császár 20 évi
uralkodás után 1870. évi szeptember 2-ka óta I.
Vilmos porosz király hadi foglya.

E g y v e l e g .
** (Mac Mahon-ról) beszélik, hogy egyszer

serege fölött szemlét tartván, látja, hogy egy ifju
kilépett a sorból. — Valami baja van talán? kérdi.
— Szivdobogásban szenvedek! — foleltaz. —Re-
mélem, hogy szivo csak a hazáért dobog! — mond
a hadvezér s az ifju ismét elfoglalta helyét ezre-
dében.

** (Régi jóslat.) A „Gaulois" felemlegiti Le-
normand asszony jövendölését, melyet elsö Na-
paleonnak mondott a jénai C3ata előtt:

„La Prusse est combattue
En l'an dix hűit cent six.
La Prusse est abattue • _
Dix hűit cent soixante et dix.

(Poroszország 1810-ben megveretik, 1870-ben
tönkre tétetik.) — A történtok az] utóbbit eddig
nem igazolják.

** (Egy franczia tisztviselő) a sorozó hiva-
talba megy fiával, hogy azt önkénytesnek beirassa.
— Hány éves ? — kérdi a sorozó tiszt. — Tizon-
hét. — Akkor sajnálom, nem lehet. Tizennyolcz
éven alól senkit sem szabad elfogadnunk. —
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Az apa vitáz ogy ideig, s aztán türelmét vesztve
igy kiált: Nohát irjanak be engem! mert valaki-
nek el kell menni. — És csakugyan besoroztatta
magát.

** (A porosz győzelmekhez.) Egy pesti posz-
tókereskedő, kinek porosz gyárosokkal van keres-
kedelmi összeköttetése, s onnan kapja a szüksé-
gelt áruezikkekot, a jelenlegi vásár alkalmával
nem kapott szövetet, sürgetőleg irt érte Porosz-
országba, mert szüksége van kelmékre, — de vá-
laszul kelme helyett a következő sorokat veszi a
gyárfőnöktől: „Uram, két fiam volt és öt vőm.
Mind a hét a csatatéren halt meg. Vőim részéről

ezt viszonozza: „Do hiszen, ha 1866-ban is felsé-
ged vezette volna a bajor sereget, tudom, hogy
jól elpáholtuk volna az akasztófáravaló poroszo-
kat." — Erről azaz osztrák baka jut eszembe, kit
Ferencz József szivarral kinált meg: „Csak szídd
el fiam, — mond a császár — nem bánod meg.
Egyenesen Havannából hozatom szivaraimat." —
„No azt jól is teszi Felséges uram, mert azok a
császári szivarok ugyancsak gyalázatos roszak ám."

** (A boulognei liget.) Pár hónapja még Páris
teljes pompája volt a bois de Boulogneban látható,
— ma 42,000 ökör és 150,000 ürü legelész a virág-
ágyakon s iszik a szökőkutakból. A tavak és pa-

Páris és környékének tervrajza.

17, és fiaim részéről 6 unokám maradt; kikkel
nem tudok mit csinálni: magam is azon gondol- |
kozom, hogy ne menjek-o én is meghalni a csata-
térre."

** (Berlinből.) irja a „Hon" levelezője aug.
29-kéről: Négy nap óta nem jelent meg hivatalos
sürgöny, — tizenegy nap óta a loggyalázatosabb
időjárásunk van, — ily körülmények közt nincs
mit tennem, mint egyik klubból és czukrászatból
a másikba ténferegni. Mert Európa harmadik
világvárosában nagysága és fényűzése daczára mai
napig sem hirlapirók olvasóköre, sem jóravaló
kávéház. A berliniek épen ugy mint nagy Fridrik

takok szegélyét szarvak és viszhangját bőgés és
bégetés képezi. A nagy tavat usztatónak használ-
ják. Scoaux, Noissy, Lavillette egy-egy akol.
Ürük valamennyi világrészből érik itt egymást,
és ökrök mindenféle dialectuson bőgnek. Egy-egy
nyáj fejösszedugva tapossa a szép ültetvényeket.
Nem igen tudnak a finom környezethez szokni,
— nem ugy mint kétiábu társaik.

** (Au amerikai hírlapirodalom ról) a követ-
kező statisztikai kimutatást közli az „Oest. Ooko-
nomiste." Az összes lapok száma az észak-ameri-
kai Egyesült — Allamokban 5319. Ezek közül 282
humanisztikus és vallásos tartalmu, az oktatás-

A metzi csaták térképe.

idejében apró czukrászboltokban szoronganak és
süteményt esznek. A sütemény gyenge oldala a
berlinieknek, s határos a csodával, hogy e nőies
eledelen oly férfiak nőttek fel, mint^ a kik most
Chalons körül harczolnak. A statisztika kiszámi-
totta, hogy évenként minden főre Londonban
218 font hus esik, Bécsben 174, Párisban 150,
Berlinben pedig 106. Az eredmény nagyon ked-
vez a vegetáriánusoknak.

Ma a sütemény mellett minden conditoreiban
következő adomát találtak fel: A porosz korona-
örökös mogszólit egy bajor katonát, s nagyon di-
cséri őt bátorságáért. A sörivó neki lelkesedik s

ügynek szentelt lapok 1.400,000 példányban
nyomatnak. Tisztán mezőgazdasági szaklap száz-
egy van, és ezek 2.8 millió dollár bevétellel birnak.
A kereskedelmi és pénzügyi szaklapok száma 158,
csaknem minden ipar és keresetágnak különszak-
lapjai vannak. A lapok legnagyobb része angol
nyelven van szerkesztve, a német lapok száma
258, a franczia lapoké 18, svéd 15, olasz 4, spa-
nyol 10. cseh 2. A lapokba fektetett tőke mintogy
96 millió dollárt képvisel. A szerkesztői munka-
társak száma l l ezret meghalad, a lapszedők
száma 23 ezeren felül van.
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A hét eseményei.
Francziaország ismét azon lázas izgatottság-

ban van, mely a mentő vagy halált hozó krizis
előjele. A legszentebb érdekeiben fenyegetett
nemzet egy éjen át halomra döntötte a fennálló
kormányrendszert, a császárság roskadozó épüle-
tét, és kikiáltották a respublikát. A hatalmak
kétes pártfogását mellőzve, csak saját erejére,
áldozatkészségére fektette reményét s ugyanazon
zászló alatt akarja végig küzdeni az élet-halál
harczot, mely alatt apái győzelmesen szembeszáll-
tak a monarchikus Európa támadásaival. Erős
egységes akarat, bölcs és erélyes vezénylet kiván-
tatik, mely a megmérhotlen segélyforrásokat a
nemzet javára felhasználja, ezt bizalommal töltse
el s ismét hasonló erőfeszítésekre buzdítsa, milye-
nek azok voltak, melyek a 90-es években a világ
bámulatát felébresztek.

A kormány magában egyesíti a köztársasági
pártnak legkitünőbb elméit, a kiknek egyetlen
gondolata visszaverni az ellenséges invasiót s a
köztársaság által megmenteni az országot. Gam-
betta kijelenté, hogy „a kormány a köztársaság,
mely a háborut a legvégsőig fogja folytatni", mig
a köztársaság külügyminisztere Jules Favro kör-
iratában azt mondja, hogy ők békét akarnak, de
,,az ország területéből egy hüvelyknyit sem en-
gednek át, erősségeiknok egy kövét sem engedik
át." „Bírunk elszánt hadsereggel, — folytatja —
jól felszerelt várakkal, mindenekelőtt azonban
300,000 harczossal, kik el vannak határozva, az
erődöket a legutolsóig megtartani, ezek után a
sánezokat, és a sánczok után a torlaszokat védeni.
Páris 3 hónapig tarthatja magát, és győzhet."

Mig a köztársasági kormány ily elszánt vé-
delemre készül, a porosz sergek roppant erővel
közelitenek a franczia főváros felé, s a német lapok
számítása szerint 5 —6 nap alatt Páris falai alá
érkezhetnek s nem több időt számitanak Páris
bevételére sem . . .

— A párisi események nagy mozgalmak idéz-
tek elő a szomszéd és rokon latin államokban:
Spanyolországban és Olaszországban is. Most már
a spanyol kormány is ki akarja kiáltani a köztár-
taságot ; egyelőre azonban csak nagy hadikészüle-
teket tesz. Olaszországból mindenünnen élénken
üdvözlik a franczia köztársaságot, s az egész or-
szág nagy izgalomban van. Az olasz kormány nem
volt képes tovább ellenállani az országos közvéle-
mény viharos nyilatkozatának s szept. 5-én kiadta
a rendeletet, hogy Cadorna tábornok a pápai te-
rület határán álló s mintegy 40,000 főnyi figyelő
hadtestével vonuljon be az egyházi államba; az
olasz csapatok szept. 6-án át is lépték a határt;
a pápai katonaság és határőrség megfutott. De
7-én már nem haiadtak tovább az olaszok, hogy
egy utolsó diplomácziai kisérletet tegyenek a
pápával.

— A fogoly Napoleon szept. 5-én már német
földre érkezett. Szept. 3-án utazott át Belgiumon,
kisérve Castelnau, Ney moskvai herczeg, Reille,
Pajol, Vaubert de Gonlis Douay Felix és más
tábornokaitól, két porosz tábornoktól és Chasal
belga tábornoktól.

Szept. 4 én Verviersben töltötte az éjt s kö-
vetkező nap l l órakor tovább utazott.

Jemelleben a vonat nehány perczig megállott.
Jemelle nincs messze Rocheforttól, hol Bonaparte
Péter herczeg 14 nap óta időzik. Bonaparte Péter
eljött az indóházhoz, s a két rokon itt nehány
perczig boszélgetett. Ezen beszélgetésből, melyet
Péter herczeg zokogása többször megszakított,
csak azt lehote hallani, a mint Napoleon mondta:
>.Nemsokára látjuk egymást."

Kölnbe délután 2 órakor érkezett, honnan
megállás nélkül Giessenen át Kassolnek folytatta
utját.

A vonat, mely 10 waggonból| állott, Verviorst
délelőtt l l órakor és Achont 12 órakor hagyta el.
Egy másik vonat szolgaszemélyzettel és fogatok-
kal 2 órával előre ment; a pályafőnél nagy tömeg
Kiváncsi volt.

... A z ° t a Napoleon már a Kassel mellett fekvő
wilnelmshöhei kastélyban van. Fia Belgiumba
menekült hol brüsszeli hir szerint Eugénia ex
császárné fog Vele találkozni. Napoleon herczeg
„Montealieri gróf" név alatt Svájczba utazott.

Wilhelmshöhe, melyet a porosz király Na-
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poleon tartózkodási helyül jelölt ki, Kasseltől
egy órányira a leggyönyörűbb vidéken fekszik; viz-
müvei világszerte hiresok. A szép és tágas vár-
kastély enekelőtte a hesseni választó fejedelem
nyári palotája volt.

Kassel 1807-től 1813-ig fővárosa volt a west-
fáliai királyságnak s egyszersmind rezidencziája
Bonaparte Jeromenak, kinek kormányzatára ott
még több látható maradvány emlékeztet. III. Na-
poleon tehát e jolen tartózkodási helyen minden
lépten-nyomon vissza fog emlékezhetni hatalmas
nagybátyja korára s ama nyomokra, melyeket az
e helyen hátrahagyott s ezzel kapcsolatban a földi
dolgok siralmas forgandóságára.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar jogászgyülés) állandó bizott-

mánya felhivást tesz közé, miszerint a folyó évi
szeptember 25-én Pesten tartandó jogászgyülésre
vidékről 1200 tag ajánlkozván , a szeptember
24-től oktober 1-jig átengodhető szállások, az ár
megjelöléséve!, dr. Zsigmond Vilmos ügyvédnél
(Pest, Kalap-utcza 6. szám.) jegyeztessenek be.

** (A jogászgyülés) ismerkedési estélye e hó
24-én esti 7-kor az „Uj világ"-ban lesz, a diszebéd
25-én d. u. 2 órakor a redoutban, a bál ugyanott
26-án, a nemzeti szinház díszelőadása 27-kén, az
állatkerti kirándulása 28-án d. u. 5 órakor, a mar-
gitszigeti kirándulás 29-énd.u. 5 órakor; a búcsú-
estély pedig 30-án este 7 órakor a redoutban.

** (A nagykanizsai torna-egylet) nagy tornai
ünnepélyt tart szept. 10. és 11-én. A tulajdonképi
ünnepélyt 11-én az egyleti zászló felavatása,
disztornázás, bankett és bál képezi.

Egyház és iskola.
— (A pestmegyei iskolatanács) évnegyedes

ülését aug. 31-kén a megyeház nagy termében
Szása Károly ideiglenes tanfelügyelő hosszabb be-
széddel nyicotta meg, melyben az első egyetemes
tanitó gyűlésnek kedvező eredményei közt meg-
emliti, hogy az elsö lépés a tanitók társulása s
testületei szellemének kifejtése felé megtörtént
általa; továbbá a tanitók közszellemének nyilat-
kozata hatással lesz a községi iskolák alakulására,
végre a tanügy iránt közórdekeltség ébresztotett.
— A tankerületro magára nézve legfontosabb
mozzanatnak tartja a közokt. miniszter által Ka-
locsán és Kőrösön rendezett képezdoi ideigl. pót-
tanfolyamot. Ezen, s az országszerte rendezett
hasonló pót-tanfolyamok czélja: segiteni tan-
ügyünk számtalan fogyatkozásai közt ama leg-
égetőbb szükségen, melyet-igazán képzett, igazán
alkalmas tanitókban folyvást oly nagy mértékben
érzünk. Ugyan o czélt tartotta szem előtt a köz-
oktatási miniszter, midőn az állami tanitóképez-
dékben egy éves tanfolyamok megnyitását ren-
delte el, oly módon, hogy egy év szűkebb keretébe
az összes képezdei oktatás beszorittatván, az ezt
kielégitő sikerrel végző tanitójelöltek az év végé-
vel végzetteknek tekintessenek s tanitóképesitési
oklevelet nyerjenek. — Részletekre átmenve, ki-
emeli szóló a lelkes Újpestet, mely egy év előtt
semmiből két tantermet épitett, két tanitó-állo-
mást szervezett, s most már ismét két tanterem-
mel van készen és két tanitóállomást szervezett a
törv. minimumot tetemesen haladó fizetéssel. —
Nagy-KőrösÖn is megnyilt az uj felső elemi leány-
iskola. — Eddigi felekezeti iskoláját községivé
szervezte Felső-Dabas, a szervezi most épenbzalk-
Szent-Márton. — Pusztai iskola készül, természe-
tesen felekezet nélküli jelleggel, Kis-Tétényben,
Nyáregyházán, Tázláron és Dánoson. — Ez egész
terjedelmében jegyzőkönyvbe vezetett beszéd után
az iskolatanács a tárgyalásokra tért át, melyek
közül kiemeljük a következőket: A megye terü-
letén megalakult s teljesen szervezett községi
iskolákban már 26 községi tanitó működvén,
ezeknek képviseltetése iránt az iskolatanácsban, a
törvény 135. §• 2. pontja szeryit intézkedés történt.
Eddig bizalmi férfiakul a, felekezeti tanitók közül
voltak néhányan meghiváf .kik iránt tanusitott
buzgalmukért azv iskolatanács "elismorése kifejez-
tetett. — Az államsegélyben részesült községi
iskolák közül az ujpesti 2000, a nagy'-kátai 800;
és az uj-kécskei 800 frttal, ez összegek a községi

iskolák javára telekkönyvileg biztosittatni ren-
deltettek.

** (A dévai állami filanitóképezde) az I-ső
évi tanfolyama, mint Szeremlei Lajos hunyadme-
gyei tanfelügyelő jelenti. Fölvétetik minden oly
éptestü növendék, ki 15-ik évét már meghaladta,
s az anyanyelv számvetés, földrajz és történelem-
ben legalább annyi jártassággal bir, mennyi a
gymnasium, reál- vagy polgári iskola négy alsó
osztályában tanittatik. Ezen rendes tanfolyam
mellett rendkivüli egy éves tanfolyam is oly ép-
testü egészséges ifjak számára, kik 20-ik életévö-
ket elérték s a görög és latin-nyelvtan kivételével
a gymnasium, reál- vagy polgári iskola négy alsó-
osztályaiban, vagy a felső népiskolában tanított
tárgyakból fölvételi vizsgát tesznek le, vagy meg-
fololő bizonyítványokat mutatnak elő. Ez az év
végén vizsgára bocsátatnak s képzettségök esetén,
a tanítóságra képesítő oklevelet fognak nyerni.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (A „Haza") czimü életbiztosítási bank

1867. szept, elseje, vagyis fönállása óta igen vi-
rágzó intézetté vált. összesen 24,356 db kötvényt
állita ki 26.893,645 ftra. Károkban eddig 264,194
frt 82 krt fizetett ki. Van háromemeletes saját
háza a Mária Valeria-utczában, s van 1810 ügy-
nöke s 860 orvosa.

# % (A lótolvajokra) hátrányos eljárást foga-
dott el legujabban a honvédelmi miniszterium.
Eddig a katonalovak vásárlásánál semmi tekintet
nem volt a lólevelekre, mi által a lótolvajoknak
tág tér nyilott a lopott jószág tuladhatására. A
budavárosi kapitányság tohát folyamodott, hogy
itt is csak oly lovak legyenek vásárolhatók, me-
lyek levelekkel vannak ellátva, mit a miniszterium
el is rendelt.

Közlekedés.
•f (A nagyvárad-kolozsvári vasútvonal meg~

nyitása.) Szerdán, szept. 7-én adatott át a nagy-
várad-kolozsvári vasútvonal a közforgalomnak.
Naponkint két vonat „közlekedik, mely Nagy-
Váradon egyenesen a tiszai vasut vonataihoz csat-
lakoznak; a személy vonat 4 óra 35 perczkor este,
a vegyes vonat reggel^ 4 éra 33 perczkor indul
Nagy-Váradról Kolozsvárra." Kolozsvárra 9 óra
18 perczkor ér a szem'él^ vonat, a vegyes vonat
l l óra 35 perczkor reggel. Kolozsvárról 6 óra 2
perczkor reggel indul a személyvonat, a vegyes
vonat pedig 12 óra 51 perczkor délután.

f (Az észak-keleti vasutnak) DebreczentŐl
Szathmárig kiépitett vonala, — október első nap-
jaiban, sürgős eset előálltával pedig szeptember
15-én adatik át a közlekedésnek.

Balesetek, elemi csapások.
** (Az Orczy-kert üvegháza) pénteken dél-

után a benne levő növényekkel együtt leégett.
Szombaton d. o. ismét tűz volt Pesten, a soroksári
utczában egy kávéház födele égett le.

•** (Villámcsapás.) Gyapojról irják a „Nagy-
váradi Lapok"-nak, hogy ott mult héten 5 ember
csak csoda által mentetett meg a villám általi
agyonsujtástól. Schwarz Ignácz gyapoji földbirto-
kos istállójában voltak, hol négy ló vala odakötve
a jászolhoz. A villám lecsapott és a bejárás mel-
lett álló lovat abban a perczben agyonütötte, a
;öbbi három lónak és öt embernek, kik alig öt
lépésnyire állottak tőle, semmi bajuk sem történt,
mely körülmény onnét eredhetett, mivel a villám
villanyossága a vasgyürűben, melyhez a ló kötve

Tolt, mint természetes villámhárítóban elveszett.
*** (Csodás menekülés.) Dr. Mandl bécsi or-

os nyolcz éves leánya pár nap előtt lebukott a
Karntnor-Strasse egyik házának harmadik emele-
téről, de egy divatárusnő ezégje föntartotta ea
semmi sérülése nöm történt. A gyermek jól érzi
magát, de a halálra ijodt anya sulyosan megbete-
gedett.

Mi ujság?
** (A fövárosi közmunkatanács) közelobbi

ülésében bejelenték, hogy Gablencz tábornok és
orsz. főhadi parancsnok teljes készséggel közben
bg járni azon kívánság érvényesítésében, misze-
int a budavári erőditési vonalba esö területek a
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közmunkák tanácsának szépitési és szabályozási
czéljaira ingyen átongedtessenek. Szentkirályi
Mór tanácstag kezdeményezése folytán igen érde-
kes eszmecserére nyujtott alkalmat azon nagy
fontosságu kérdés fölvetése, hogy Bud x-Pest vá-
rosok a vár erődítések sorából kivétessenek, mert
enélkül egy háboru esetén, a főváros szépítése és
szabályozása iránt tett minden intézkedések né-
hány óra alatt megsemmisülhetnek. Ezen Buda
Pest városára nézve ugyszolván életkérdést a köz-
munkatanács közelebb érdemleges tárgyalás alá
fogja venni.

** (12 zászlóaljból álló honvéd-dandár) gyül
össze e hó vége felé Székesfehérvárott Tresz-
tyánszky ezredes vezérlete alatt, hadgyakorlatokra.
A budai zászlóalj szept. 24-én megy hadimenotben
egy nap alatt Budáról Fehérvárig. A. hadgyakor-
latok, melyek alatt a csapatok szabad ég alatt
fognak táborozni, 14 napig tartanak. Ugyan e nap
indul el a pesti zászlóalj is, Fólegyház alatt össze-
vont dandárához.

** (Rulikovszky Kázmér síremlékét) Nagy-
Váradon szept. 4-én leleplezték. Az ünnepély d.
u. Í) órakor kezdődött, de már jóval korábban el
volt minden hely foglalva. A síremléket nemzeti
dzinü zászlók fedezték, a sir és az egészet körül-
vevő rácsozat, koszoruk- és virágokkal volt di-
szitve. 5 órakor lépett ez emelvényre Ember Pál,
keresztesi református lelkész és sikerült alkalmi
beszédet mondott. A beszéd közben hullott le a
lepel az emlékről. Az emlék egyszerü gránit, rajta
az általunk már közlött felirat, aranybetükkel. A
beszéd befejezése után a városi dalárda a Szózatot
éneklé el, s ezzel az egyszerü ünnepély véget ért.

** (Greguss Gyula síremlékét) a napokban
állitották fel a kerepesi tomotőbea. Sarkophag
fehér homokkőből, melynek alsó végén gránit
tábla van, következő felirással: „Greguss Gyula
1829—1866. A természet barátja, ismerője; igaz-
nak, szépnek tollal tettel hirdetője." — A sirkő
Urbán Károly műhelyéből került ki.

** (Somssich Pál, a képviselőház elnöke) f.
hó 12-kén érkezik haza Karlsbadból s azonnal át-
veszi az elnökség folyó ügyeinek kezelését, melyek
elintézésével távolléte alatt Perczel Béla alelnök
volt megbízva. — Deák Ferencz a nyarat Vasmo-
gyében, Rátóthon, Széll Kállmán képviselőnél tölti.

** (A porosz és franczia sebesültek számára)
a pesti „Rudolf-egylet" 1400 frtot gyüjtött s teto-
mos tépést. A gyűjtésnek rendeltetése helyére való
eljuttatási végett az illetők a porosz és a franczia
konzulhoz fordultak, hogy a pénzt s a tépést át-
adják. Castellane, a franczia konzul, az válaszolta,
hogy „egész nap otthon lesz és szivesen látja a
segélyző egylet küldöttségét," a kik át is adták a
gyüjtött összeg felét 700 frtot, mit Castellane kö-
szönettel fogadott. A porosz konzulnál, Wocker-
Gotter urnál, nem volt az egylet oly szerencsés.
Itt azt a választ kapta Wecker Gotter urtól, hogy
a bizottság no fáradjon gyüjtéssel s a német nem-
zet majd maga gondoskodik sebosültjeiről.

** (Karagyorgyevits volt szeri fejedelem) bűn-
ügyében e hó 19 én s a kövotkoző napokban lesz
a végtárgyálás.

** (A daláregyesület) folyamodására a pest-
városi tanács megengedte a városligeti dalárcsar-
nok állandósítását három évre. Szép időbon elő-
adásokat fognak benne rendezni. A vállalatra
harmincz forintos részvényeket bocsátanak ki, s
önnek jövedelméből fedezik a dalárünnep defi-
czit) ét.

** (Egy eltünt pap.) Kecskemétről irják,
hogy az ottani plébános és kis prépost már egy
hónap óta elunt, anélkül, hogy bármit is hallaná-
nak felőle. Hirszerint nehány ismerőséhez irott
levélben örök bucsut vesz tőlök, miből sokan azt
gyanítják, hogy öngyilkos lett. A várost nagy
izgatottságba tartja ez eset.

** (Elvesztett ékszerek.) Szász-Koburg Kle-
naentin hgnő honvéd-zászlószentolés alkalmából
Gömörben járván, elveszitett egy szekrényt kö-
rülbelől 50 db igen drága ékszerrel. Egy medail-

lonon József főherczeg, Klotilda és leányuk, má-
sikon Orleansi Fülöp arczképe, egyen pedig St.-
Cloud rajza van. A becsületes megtaláló 2000 frt
jutalmat kap.

** (Talált gyermek.) A mészáros utczában
egy uj don szülött gyermeket leltek pokróczba ta-
karva, melyre ez volt irva: „Szegény emberek
gyermeke vagyok, kik maguknak is alig kereshe-
tik meg éleltnÖket. Ne hagyjatok elveszni!" —
Egy dunavizhordó asszony magához vette a kis
csecsemőt.

** (Egy pénztárnok) Budán száz forintos
bankjegy helyett minap ezer forintossal fizetett.
A szolga, ki ezt a pénzt felvette, elég becsületes
volt visszavinni, a pénztárnok pedig elég ember-
telen azt megszidni, hogy mért nem adta mindjárt
a^fizetéskor vissza.

** (Bellegarde grófot,) a császár hadsegédé-
nek testvérét Bécsben elfogták váltóhamisítás
miatt. Bellegarde Honrik gr. az olmützi káptalan
tagja, de daczára állásának Bécsben igen gavallé-
ros életet élt, s minthogy pénzforrásai nem voltak
elegendők, váltóhamisításhoz fordult, összekötte-
tésben állott a leghirhedtebb uzsorásokkal, kik
magasrangu férfiaknak szeretnek — kivált hamis
váltókra — pénzt kölcsönözni, mert igy kezökben
tartják az illetőket. Bellegard roppant összegekre
állitott ki váltókat s néha egy több ezer forintos
váltóért csak ugyanannyi száz forintot kapott.

** (A franczia foglyokat), különösen pedig a
zuávokat és turkókat, Spandauban a sánc mun-
kákra kényszeritik. E foglalkozás azonban sehogy
sincs inyöüre, s a kíséretükben levő porosz kato-
náknak nagyon kell vigyázniok nehogy megszök-
jenek, vagy mogtámadják őket. Eleinte csak azon
föltétel mollett akartak ásót és kapát fogni, ha a
porosz katonák is velük együtt dolgoznak.

** (A metzi csatában) a 33-dik ezrod katonái
arra az ötletre jöttek, hogy/bornyujokat előre for-
dították, s igy azzal a golyózápor ellen mellü-
ket oltalmazzák. E fogás haszna a csata után tünt
ki, mert a bornyú valóban több golyót fölfogott,
mely a bornyubőr helyett a katona mellébe furó-
dott volna.

** (Az elfoglalt franczia sason,) melyet győ-
zelmes menetben vasárnap vittek bo Berlinbe, a
becsületrend keresztje látható. E dekorácziói csak
oly csapatok sasai kapják a franczia hadseregben,
melyek az elleneéggel szemben különösen vitézség,
vagy zászlók elfoglalása által tüntetik ki magukat,
A gyalogságnál az egész franczia hadseregbon
csak két sas van ekkép földiszitve.

** (Éneklő király.) Lajos Fülöpről irják,
drága pénzért tanulta meg Delsartetól a Marseil-
laiset. Volt is haszna. Ha Párisba idegen jött,
az utczai gyerkőezök ajánlkoztak, hogy öt frank-
ért mogmuUtják a királyt, tiz frankért Köszön-
tetik, husz frankért megénekeltetik. Aztán oda
álltak a Palais royal erkélye alá s Lajos Fülöp
nevét kiabálták. Kijött. — Még egyszer kikia-
bálták. Meghajtotta magát. — Vé^re rákezdték
a Marseillaiset s a király kötelességének tartotta
velök együtt énekelni. — Ilyen komédiák tör-
ténnek néha a — Palais royal körül.

** (Nyomda a waggonban.) Amerikában, az"
újdonságok s reklámok hazájában, már arra is
rájöttek, hogy utközben szerkeszszenek s adjanak
ki hirlapot. íly lapot szerkesztenek a Pacific vas-
uton New Yorktól San-Francziskoig. Tartalmát
vezérczikkek, vasuti szerencsétlenségek leirása,
hirdetmények s mindonféle illusztrácziók képezik.
E waggoni hírlap szerkesztésére egy nagyobb
társaság több ideig tartó kirándulása szolgáltatott
elöször alkalmat.

— (Halálozások.) Degré György m. k. hon-
védszázados (Degré Lajos fivére), ki 1848 előtt
katonatiszt, majd Aradaiegye csendbiztosa volt, a
szabadságharczban élénk részt vett, Karancs-
Kesziben (Nógrádban) meghalt. — Győrött mult
hétfőn kisérték örök nyugalomra Kovács Mártont,
ki Győrmegyének több éveken át közbocsülésben

álló főbírája volt; 74 évet élt, g 7 gyermeket és
17 unokát hagyott hátra. — Kendi-Lónán Pánczél
Zsigmond nyugalmazott lelkész meghalt; 82 éves
kort ért el s 51 évig szolgálta az egyházat.

Nemzeti szinház.
Péntek, szept. 2. ,,Egyik olyan mint a másik." Vigjáték

1 felv. Narcy után ford. Pázmándy D. — „Iris boszuja." Vig-
játék 1 felv. Irta FerrierP., fond. Paulai, — és „A munká-
sok." Dramolet 1 felv. Irta Manuel, ford. Paulai.

Szombat, szept. 3. „Hamlet.1' Opera 5 felv. Zenéjét
szerz. Thomas A.

Vasárnap, szept. 4. „Rákóczi Ferencz fogaága." Dráma
5 felv. Irta Szigligeti.

Hétfő, szept. „Tandér ujjak." Vigjáték 5 felv. Irták
Scribe és Leyouve, ford. Feleki.

Kedd, szept. 6. „Tévedt-nö." Opera 4 felv. Zenéjét
szerz. Verdi.

Szerda, szept. 7. „Lear király.'1 Szomoru játék 5 felv.
Irta Shakespeare, ford. Vörösmarti.

Csütörtök, szept. 8. „Dom Seliastian.'1 Opera 5 felv.
Zenéjét szerz. Donizetti.

Szerkesztői mondanivaló.
— Nagy-Enyed. M. A. A „B. G. emlékezető"-ből

látszik, hogy vannak eszméi, de még küzd velök, s sem
rendezni, sem kifejezni kellőleg nem birja. A románcz egy
aj mozzanatot sem hoz s még kevésbl)é üti meg a mértéket,
mint az óda. Még sok gyakorlat és sok higgadás kell.

— Tótfalusi Dunaparton. A románcz figyelmet ér-
demel s bár közölhetőnek nem tartjuk, de méltónak arra,
hogy íróját buzdítsuk. Hibája csak az, hogy felesleges sorok
s strófák vannak benne; mit kell elmondani s mit nem?
ahozmég nincselég biztosérzéke; egy jól hangzó kifejezés-
ért, egy dallamos sorért pedig azt, a mi felesleges, neín
szabad megszenvedni, kivált a ballada műfajában, mely oly
kényes arra, hogy egyetlen henye szót sem tűr meg.

— A—a. Az ujabb czikket is köszönettel vettük; a ki
elhitette önnel, hogy jól fordit, nem csalta meg. A—s kér-
désére testvérlapunk minden száma élő felelet.

— V.-Györk. Sz. J . A „Politikai üjdonságok"-at itt
mindig szerdán délig pontosan feladják a postára. A kése-
delem okát el nem gondolhatjuk; ha csak a vasuti menetek
ideje nem okozza.

— Kőszeg. Egy névtelen levélre. A megjegyzést nem
értjük. Minket nem illethet; mi azok vagyunk, a kik vol-
tunk. Bővebb "magyarázatot kérünk!

SAKKJÁTÉK.
563-ik sz. f. — Brauné Róberttől

(Grátzban.)

Sötét.

c d e f g h
Világos,

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond.

' Az 558-ik számu feladvány megfejtése.
(Gold Samutól Kóvágó-Eörsön.)

Világos. Sötét.
1. Vel-h4 Ke6-e5
2. Vh4—d4 f Ke5 -d4:
3. Fd8 -fó matt.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben .-Fülöp Jozsef-
— Jáizkiséren: Galambos István és László. —' Zámolyon'-
Parragh József. — A pesti sakk-kör.

—

Hónapi- és
betlnnp

l l
12
13
14
ló
16
IV

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerd.
Csö.
Pént.
Szóm.

H
Katholikus és protestáns

naptár

Szeptember
B14BAsz.nev.
Guido, Silverius
Móricz püsp.
Sz. ker. felmag.
Nicomed
Ludmilla ®

B 13 Mária
Tóbiás
Mór, Anatus
Salome
Nikoméd
Cziprán

Hildegárd ' Lambert

ETI-NAPTÁI
GOrög-orosB

naptar

Aug. (ó)
30 D 13 Sándor
31 Mária öve

1 Szeptember
2 Mamantus
3 Anathin
4 Babilás

! 4 Zakariás

Izraeliták
naptara

Elul Ros.
15 Susanna
16 felUzet.
17 Görögök
18 Szemira-
19 [misz
20
21 54 Sabb.

Hold valtoeasai. ® Holdtölte 9-én l l óra 28

R.

hossza

f.

168
169
170
171
172
173
174

P-
28
26
25
23
22
20
19

perczkoi

ó.
5
5
5
5
5
5
5

a p

tél

P-

33
35
36
37
38
40

" éjjel

nyüg.

ó.
6
6
6
6
6
6
6

p

0
48
10

4
55
9 9

411

H ö

hossza

t.
6

18
30
4")
5S

77

P-
0

48
10

4
55
9 9

41

I d
Ké.

ó.
7
7
8
8
8
9

10

P-
26
47

9
31
58
91
3

nv

ó.
6
7

9
10
l l

P-
14
52
52
55
56
59

este
1

TARTALOM.
Páris hadparancsnoka (arezkép). — Páris. I I . —

erőditvényei (képpel.) — Előkészületek Páris védelmére
(két képpel). — Utazás a hold körül. (Folyt.) — B o t e 1 '
jesedett jóslatok. — Franczia nralkodók fogságban. -^
Egyveleg. — Páris és környékének tervrajza. — A metí1

térképe. — Tárház: A hét eseméuyei. — Közintézetek,
egyletek. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereske-
des — Közlekedés. — Balesetek, elemi csapások. -^ **1

ujság?— Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló.
— Sakkjáték. — Heti naptár. -
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.(L.magyar-uteza21-«•>
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Lancasíer-, Leíaüflieux-vadászfcgyvereket,
revolvereket és uti-pisztolyokat

a legnagyobbb választékban ajánl

fegyvergyáros

Pesten, országut, a „Zrinyi" kávéház átellenében.
I. I»ercussi»s-fegy verek.

7 fttól
12 »
13 »

9 fág.
14 »
16 „
24 »
45 »

1 e g y s z e r ü fegyver vascsőve l . . • . . - • •
j » s o d r o n y c s ő v e l
1 d u p i a f e g y v c r vascsővel
j >,. s o d r o n y c s ő v e l
j » d a m a s z t c s ő v e l

II. Lefaucheux-fegyvcrek linóm sodrony- és damasztcsovel.

50 » — »
60 » 70 »

1 diitilafeírvver finom sodronycsővel s jó lakattal
1 duplategyver ^ ^ s o d r o n y c s 6 v e l vésett kettőslakattal .
í » finom damasztcsovel vésett kettőslakattal .
1 ,> egész finom damasztesővel kettőslakattal

csinos kiállítással 75 » 85 »
sálon- H hátultöltő-

18 fttól 25 ftig

30 » — »

III. Egyszerü s dupla Lefaurheux-,
fegyverek.

1 Flobcrt vagy salonfegyver 6 ős 9 m/m_ . . • • • • •
1 egyszerü hátultöltő-fegyver, kis csoobollcl \l m/m nui

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

kek számára sodronycsövei s vésettcl . . • •_ • •
1 dupla Lefaucheux-fegyver egészen finom damasztcsovel s

diszes vésettel
IV Saját Kyártmán? u I.efauchcux-fegyverek, a legfinomabb

48

85

50

95

sodrony- s Armand és Rouxdaniasztcsovel Lefaurheux,
rendszerre.

1 duplafegyver legfinomabb sodronycsővel, egész finom
munka, vésve 8 aranynyal kirakva . . • • • • u t 0 1

1 duplafegyver finom damasztcsővel, egész finom munka,
vésve s aranynyal kirakva . . . . . . . • • •

1 duplafegyver, damasztcsővel, legfinomabb munka, csmo
san aranynyal kirakva, diszes kiállítással ; . • •

1 duplafegyver, a legnagyobb szorgalommal kiállítva s
gazdagon aranynyal kirakva

V. Lancaster duplafesyverek (központi gyuláddal) IeSüno
mabb damasztesővel.

1 Lancaster duplafegyver, damasztcsovel, finom munka,
vésve arany felirással . . . . . . • ' "*

80 1

100

140

200

18 1
10
28
88
45

50
12
24

Lancaster duplafegy ver damasztcsővel, egész finom munka,
csinos kiállitással 145 fttól 160 ftig.

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

TI. Revolverek, minden rendszer szerint a legnagyobb
választékban.

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

12 m/m 2£ *
Egyszerü hátultöltó pisztolyok párja j* »
Dupla hátultöltó pisztolyok párja • -a• »
Tűszerű zsebpisztolyok párja 2 ft. 80 krtó 10 ftig.
lupla zsebpisztolyok párja 5 fttól 20 ftog.

Vadász- és tfiltö-eszközök,
melyek ára sokféleségüknél fogva itt elő nem sorolható, a legjutányosabban

ámittatnak, és kiválasztásra folyton tartatnak raktáron, ugymint:
Vadásztáskák tyúkok- és nyulakra, bagaria- és' borjubőrből, fegyvertás-

Uk és tokok, szijak, revolver-táskák, lőporkészlet-tartók, töltény-tartók vagy
Lefaucheux-töltény, tartaléktárak, bocsavaró-gépek, fa- és öntött vasból lőpor-
mértékok, gyutacs-gépek, Lcfaucheux-töltényekhez; továbbá mindennemü fegy-
ver- és revolver-töltények, gyutacsok és fojtástok.

Vadász-diszitmények köpépböl.
Fegyver-állvány két fegyver- és vadász-eszközökre tölgyfából, egy

állatfejjcl, 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 elkészittetnek.

Mindennemü töltények a legjutányosabb árakon raktáramban

863 (6-20)

folyvást készen kaphatók.

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

Csomagolás legjntányosabbaii számittatik.
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1 0 0 0 frt fogadásni!
hogy az ege'sz birodalomban és sok más országban senki sincs, ki miként

Brauswetter János
chrouometer- és inüóras SZEGEDEN

12 éven át külföldön és a franczia Sveicz legjobb óragyáraiban az óramüvészet minden
titkpit magáévá tette, a hozzávaló gépeket beszerezte, és azután

Münchenben az elméleti és gyakorlati vizs-
gálatot addig még senki által meg nem köze-
lített eredménynyel letette vblna; ki továbbá
üzlete 22 évi fönállása óta annyi órát, e's mindeze-
ket, ujakat ugy mint javitásokat, saját találmánya
gépek és eszközök segélyével, 40 évi tapasztalás
alapján, saját vezetése alatt oly jó állapotba helyezte,
és személyesen, a zsebórákat függő vagy fekvő, egy-
szóval minden helyzetben és rázkódásokban oly
arányosan és pontosan szabályozva adta volna át

a t. cz- közönségnek, mint azt ő tette, és jövőben is tenni fogja. 718 (14—17,)
Azonfölül tőlem minden óra vevője egy 10 évi, és minden javítás megrendelője 5

évi irásbeli jótállásról szóló iratot kap, használati utasítással együtt.
Hogy a mondottak folytán óráim minden tekintetben a legjelesebbek, legpontosab-

bak és legjutányosabbak, az magától értetik.
Igen gyakran ismétlődött utánrendelések és dicsérőlevelek cs. k. katonai és polgári

egyénektől, valamint órásoktól, még fővárosokból is, bizonyítványok, bizonyitékok tömény-
telen száma, mik a mondottak igazságát megerősitik, nálam megtekinthetők. Segédek

nagy száma, kik nálam dolgoztak és tanultak, ezt szintén bizonyíthatják.
fi^P" Arany- és ezüst órák, lánczok, gyürük és ígyéb ékszerek a m. kir. ellenőri hivatal
által megvizsgáltatvák, és minden nemben a legnagyobb és legdiszesb választékban

kaphatók, ugy talmi-arany, bronz és aczél lánczok is.

Frt.Férfi órák.
Ezüst henger-óra 4 rubinnal . .

» » rugóval . . .
» » arany szegélylyel,

rugóval . .
» » 8 rubinnal
» » dupla tokkal
» » kristályüveggel.
» horgony-óra 15 rubinnal
» horgony-óra dupla tokkal. 19, 20—24
» angol horgony-óra kristály-

üveggel 19, 20—24
» ugyanazok dupla tokkal . . 2 3 - 2 8
x tábori horgony-óra dupla tokkal 22—28
jí valódi horgony remontoir fül-

nél felhúzható 28—36
» ugyanaz kristály-üveggel . . 3 0 — 35

10-12
12-13

13—14
15—17
15—17
15-17

16, 18—20

» ugyanaz dupla tokkal
Arany horgony-óra 3. sz.

35-40
15 rubinnal 36,

38, 46 — 60
» horgony-óra dupla tokkal 55, 58, 60,

65, 70—100
» horgony-óra kristály-üyeggel . 44—70

' " " " 65—100
65—100

100—200

Frt.
12—18
25-30
31-36
36—40

Ilölgyórák.
Ezüst henger-óra4 és 8 rubinnal.
Arany henger-óra 4 és 8 rubinnal

» detto, zománezczal . . .
» detto, arany fedéllel . .
» detto, zománczozva gyé- '

mánttal 42—48
» detto, kristály-üveggel . . 42—45
» detto, dupla tokkal 8 rubinnal 45—48
» detto, zománczozva, gyémánttal 58— 65
» horgony-óra 15 rubinnal . . 45—48
» » kristály-üveggel 56—60
» » dupla tokkal . 45—56
» detto, zománczozva gyémánttal 70—80

Serkentő, órával együtt7ft. 8 napos
mely gyertyát is gyujt 9 ft.
~~ Ezenkivül minden egyéb kivánható

óra kapható, ugy munkás-órák is.

Inga-órák legnagyobb raktára.

13 ft.

Mindennapi felhúzással
Minden 8 napi felhúzással
Óra- és félóra-ütéssel
Negyed- és óra-ütéssel .
Havi regulatorok
Inga-órák bepakolásaért

. 10, l l , 12 ft.
16, 18, 20, 26 »

. 30, 33, 35 »

. 50, 55, 60 »

. 30, 33, 36 »
. 1 ft. 50 kr.

ugyanaz dupla tokkal
valódi horgony remontoir
ugyanaz dupla tokkal

B B * Ezüst óralánczok 3—8 ftig, hosszuk 6—15 ftig, 3-mas számu aranylánczok rövid
18—80 ftig, hosszu 35—100 ftig. S V Tárgyak, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek.
JBKF" Órák, arany s ezüst a legmagasb árig cserébe elfogadtatnak. <8BF*" Vidéki megren-
delések a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét mellett pontosan teljesittetnek

Növeldei értesítés.
A növendékeknek intézetembe a jövö 187%-dik tanévre beírását f. évi szeptember

30-dik napjától kezdve október 7-dik napjáig tartandom. Előleges jelentkezéseket addig
is szivesen fogadok.

Felveszek pedig, elemi s illetőleg gymnázinmi oktatás végett, oly gyermekeket,
kik éltöknek 6-dik évét betöltötték s 13 évesnél még nem idősbek. Korosabbak felvétele,
kivételes s a körülményektől függ.

Lehetnek a növendékek:
1. Bennlakók, kik az oktatáson kivül egész nevelést és teljes ellátást az intézet-

ben nyernek.
2. Bejárók, kik csak a tanítás óráira járnak az intézetbe.
3. Félkofeztosolr, kik délben az intézetben étkeznek, s aztán vagy a délutáni okta-

tás végeztével mindjárt hazamennek, vagy estéli 8 óráig az intézetben maradnak, s neve-
lői folytonos felügyelet és vezérlet mellett töltik szabad óráikat és végzik a másnapra
kapott feladat kidolgozását és betanulását.

Részletesb felvilágositással, s kivánatra az intézet programmjával, bárkinek kész
szivvel szolgál, távollétemben helyettesein: Hnrossy Autal m-, Pesten, c;utkor-iuczában
6-dik szám alatti házamban.

885 (i-8) Szögyéni Pá ! , m. k.

A Politikai Újdonságok
július-augusztus havi számai teljesen kifogyván

rendkivüli elöfizetést nyitunk
szeptember 1-sötöl kezdve a következö feltételek mellett:

l- Csnpán a Politikai Újdonságok:
Három hónapra (szeptember—november) 1 ft. 25 kr.
Négy hónapra (szeptember—deczember) 1 » 67 »

2. A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt:
Három hónapra (szeptember—november) 2 ft. 50 kr.
Négy hónapra (szeptember—deczember) 3 » 34 »

• ^ f l ^ A Vasárnapi Ujságból meg nehány teljesszámu pél-
^ ^ » dány julius l-töl kezdve is kapható. — A pénzek bér-

mentes küldése kéretik.

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala,
(2—8) (Pest, egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten
(ogyetem-utcza 4-dik szám alatt) megjelent és minden hiteles könyvárusnál

kapható:

Indiai tündérmesék.
Érdekes olvasókönyv

az érettebb ifjuság számára.

V á na b é r y Á r ni i n.
(Nvolczadrét 352 lap) füzve ára 2 forint.

Tizenhetedik évfolyam.

Mindennemü

takaró-papiros
(Makulatur)

kapható: Pesten, egyetem-utcza 4-dik szám alatt.

Több oldalról történt felszólítás következtében, — hogy váljon »

„Jogtudományi Közlöny"
folyó évi elsö félévi folyama teljes példányban még kapható-e -—

arról értesíthetjük a t. cz. érdekletteket, hogy a

Jogtudományi Közlöny
innií a buda-pesti,

nagyváradi, kassai és kolozsvári ügyvédi egyletek közlönye,
kapcsolatban

a magy. kir. curiai határozatokkal
és

a törvénykezési szabályrendeletekkel,
több számai utánnyoinatván, most már teljes példányban kaph"'°'

s postai utánvétel mellett megrendelhető.

Ára a (január—junius) folyamnak 6 forint-
Egészévre (január—deczember) f Si »
Évnegyedre (julius—szeptember vagy okt.— deczemberre) 3 »

§MF* Az elöiizetési pénzek bémientes küldése kéretik.
Pest, szeptember 1870. *

A „Jogtudomány! Közlöny" kiadó-hivatala
(2—8) (Pest, egyetem-utoza i. sz. a.)

Pest, szeptember 18-án 1870.

Elöfizetés! föltételek : a Vasárnapi Ujsa* és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
Canpán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

J y Hirdetési dijak, a Vasárnani l'Jsag és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatasnál 10 krajczárba; háromszor- vagy
többszöri igtatásnál ceak 7 krajczárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Brrabt-n: tippelik AlnjoH. Wollzeile Nr. 22. és Haasrimtcin é» Vogíer, Wollzeile Nro. 9. —
Bélyeg-dij, külön minden igtatás utón 30 ujkrajczár.

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

Miután a poroszok 1866-ban a cseh vá-
rakat föl sem véve megkerülték, s az osztrák
hadsereget épen ezek egyike mellett tették
tönkre, s azután gyors menetekben hatoltak
Bécs alá: e meglepő eredmény annyira meg-
széditette a katonairói köröket, hogy csak-
nem átalánossá kezdé válni ama gyanitás,
mintha a hadviselésben beállott korszak-
alkotó változások a várak s erődök értékét
csökkentették volna. És mivel ugyan e had-
járatban a lovasság is aránylag csekély sze-
repet játszott, azonkép sokan ugy vélekedtek,
hogy e fegyvernem is jelentősen veszíteni
fog a jövö hadjárataiban előbbi
fontosságából.

A jelenlegi franozia-porosz
háboru folyama azonban mind-
két gyanitást helytelennek bi-
zonyitotta. A nagy számu po-
rosz lovasság ugyan is aj elenlegi
műveletekben mintegy mozgó
kárpitul szolgál a háta mögötti
seregnek, tévedésben tartván az
ellenséget az iránt, mely pontra
egyesül az valamely döntö cse-
lekvényre. Szintén előre lát-
hatólag Páris ostromlásánál is
nagy szolgálatokat fog teljesít-
hetni a porosz lovasság az üre-
sen maradt nyilasok és közle-
kedési vonalak fenyegetésével.

A mi pedig a várak czél-
szerüségét illeti a védelem
kifejtésénél, erre nézve a fran-
czia határ várak ell enállása szol-
gáltatja az igenlő bizonyitékot.
Ezek nélkül a franczia-porosz
hadjárat már talán a poroszok
végleges diadalával bevégzö-
dött volna. Ámbár a franczia
hadviselésben — mint ezt most
l ö ár könnyü belátni, — ször-
nyü hibák lőnek elkövetve,
^égis a rajnai várak igen nagy
Szolgálatot tesznek, a mennyi-
ben egész hadseregeket tárta-
i k vissza a síkhadi müvele-
tektöl. Még nagyobb lenne az
ffedmény, ha e várak csupán
kellő hely örséggel láttatnak
el> s Bazaine és Mac Mahon
seregei Páris alá vonulnak
vissza. Ez esetben Metz nem

S t r a s s b u r g v é d ő j e .
fogyna ki egyhamar az élelemből, s a fran-
czia síkhad sem leendett volna elfogva, ré-
szint bekerítve, tétlenségre kárhoztatva.

Ha tehát a 66-ki és a jelen hadjárat ta-
nulságait egybevetjük, azt találjuk, hogy a
várak értéke a helynek, melyen feküsznek,
hadászati fontosságától függ. Hasztalan a
vár, ha azt a betörő ellenség kikerülheti s
teljesen mellőzheti, de sokat ér az olyan
erődvonal, mely — mint a strassburg-metzi —
nagy haderőt köt le maga körül az ellensé-
ges müködő síkhadból. Francziaország e
részben oly szerencsés, mint kevés állama a

U H R I C H T Á B O R N O K .

földnek. Határkörületének alig egy tizedré-
szét kell csak biztosítania, a többit a szom-
szédok semlegessége vagy gyengesége, részint
a tenger s óriási hegységek biztosítják.

E biztosítandó rész a strassburg-metzi
határtorkolat, melyen az egyedül veszélyes
ellenség betörhet, és csak ezen vonulhat
ismét vissza. Ez már támadó vagy védő
harczban nagy fontosságu terület, mert ha
például a mostani Páris előtt álló német
had megveretnék, s ha rendetlen futásban
elmenekülhetne is ez erődökig, de itt már,
e várak és a részben kirontó helyőrség

kereszttüzében megsemmisül-
hetne. Viszont ha a franczia
sereg visszavonulóban van Né-
metország felől, hatalmas tám-
pontul szolgál az ellenség ül-
dözései ellenében.

E vonalon kétségkivül a leg-
fontosabb pontot képezi Strass-
burg, mely a francziáknak, a
tetőn uralgó várágyuk fódö-
zete alatt az átmenetelt a Raj-
nán biztositja, s habár a rajnai

\ . T ^ hid badeni oldalát egy erőd védi
is, mindazáltal itt csapatok
egyesithetők és az átvonulás na-
gyobb akadályok nélkül meg-
történhetik.

Strassburg képezi a fran-
czia alap sulypontját a felső
Rajnánál, egy elsánczolt tá-
bort képezve, melynek támadó
és védő erejét jelentősen emeli
az itt öszpontosuló vizi közleke-
dés. A várdéli oldalán foly araj-
na-rhonei csatorna, tovább le-
felé a Breusch, és a Breusch-
csatorna omol az Ilibe. Ez
utóbbi a vár déli részén a
keretbe csavarodik, azzal egy
irányba haladva, mig aBreusch-
csatorna hasonló módon az
északi oldalt veszi körül, hogy
Finkmattnál dél felé kanya-
rodva az Ilibe ömöljön.

E vizeknél feküsznek a ka-
tonai intézetek, u. m. a fegy-
vergyár mühelyei, az öntödék
stb. A páris-bázeli vasutvona-
lak indóházai észak-nyugoton
vannak a fökeritvényen belül.

Angol után közli

38-ik szám.


