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Levél általi megrendelések azonnal telj esitetnek.

Czérnanadrág- és mellény
nyári-szövetek

a legujabb minták szerint, nagy választékban megér-
keztek, melyről a t. közönséget értesitni van szerencsém.

Mössmer Jozsef
rumburgi vászonraktára,

Pesten, Uri-utcza 10. szám.

Minták ugyszintén árjegyzékek kívánatra beküldetnek.

Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-ik szám) megjeleni
tek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:

A Bach-korszak adomákban.
Össiegyüjté egy Bach-huszár

(Nyolczadrét. VIII. 200 lap.) Fűzve 80 krajczár.

lluile balBainique
(balzsamos-olaj),

jónak tapasztalt s a legnagyobb tekintélyek által
számtalan bizonyítványokkal igazolt szer a fülfé-
reg-rákfene ellen, vadász és vizslakutyáknál.

1 üveg ára 2 ft. 35 kr . a. é.
5 Life preservers, Pilis for dogs.

(kutya- lapdacsok.)
Egy hirneves angol állatorvos által SO éven át

hasznait kutya-labdacsok nemcsak előmozdítják a
fül-rákfene gyorsabb gyógyulását, — hanem meg-

óvják, a kut) ik.it minden m^egjebb betegségektől, u. m. nehézkor, vidatáncz, köszvény-
s rüh-töl, az eb-düh ellen pedig a legnagyobb sikerrel használható.

E«y skatulya ára 1 ft. 10 kr.
SJBT" Bérmentes levelek által megrendelhető: Bittner Gyula gyógyszerésznél

Clogscniczban. ' 1056 (3—6)

A i. cz. vidéki közönséghez.
Alólirott ajánlja a mélyen tisztelt vidéki közönségnek jól beren-

dezett és mindenkor friss árukkal ellátott

füszerkereskedése!
a „babér-koszomhoz"

s biztosit a legpontosabb és ölcsó kiszolgáltatást utánvétel mellett. —
Más szakmába vágó czikkek a legszivesebben megszereztetnek a szük-
séges pénzösszeg megküldése mellett.

Jármay Armin,
Pesten, 2 szerecsen-utcza ll. szám.

Jfájg" Ugyanott felvétetik a jövö tanfolyam megnyitásával egy 12—15
éves tisztességes szülőktől valo tanulóifju szállás- és teljes ellátásra;
megjegyzendő: hogy a lakás az evang, gymnáziumhoz igen közel van.

1 0 9 3 d - 1

1062(7-0)

Legfinomabb

ÍW, > lególcsóbb

Levélpapírok
csinos s legujabb

Monograiiiinokkal
ellátva

szines nyomatban.
100 levélpapír legfinomabb ft. 1 — 1.50
100 levélp.legjobb ang. vastag ft. 2—2.50
100 levélboriték monogramul, ft. 1 -1.50
100 levélborit, monog. nélkül kr. 50—60
100 levélboriték finomabb 80 kr. — 1 ft.
100 levélboriték kr. 30-80

Látogatási jegyek.
100 db. legfinom. dupla fényes papirra,

kőnyomat ft. 1 — 1.40
100 db. legfinom. bristolpapirra ft. 1.20
100 db. a la minute . . . . kr. 50-80

Pecsételő-markok.
1000 db. aranynyomat ft. 2.50
1000 » veres, fehér szines pecsétv. ft. 3
1000 » szines nyomott (legujabb) ft. 4

Nyomtatványok.
1000 db. postai szállitA-levél . . . ft. 3
1000 y> vasuti szállitó-levél , , , ft. 6
1000 » váltó ft. 4, 6 és 8
1000 » számla ft. 8, 5 és 8

Kapható:

Löwinger A. és társa
papírkereskedésében Pesten,

hatvani-uteza 6. sz., a nemzeti kaszinó-
val szemközt, a „Tanulóhoz."

Szelvények, arany- s ezüst beváltás.

Szokatlan ritkaság!r
j I A szerencsének nemcsak kezet nyujtani, — hanem kettős irányban minden

koczkáztatás nélkül értékpapírokra és sorsjegyszámokra együttesen játszani, pá-
rosulva a legkellemesb reményekkel tőke és kamatok okvetlen megnyerését
az alább következő jól átgondolt tervezet szerint magának biztositani!!

Csak 15 fi. havonkint! befizetéssel s egyszerminden-
korra 2 ft. 50 kr. bélyegdij

minden részvevőnek egy részvény-levél fos kézbesiltetní,
mely által minden részvevő az előjegyzett

100 db. 400 frankos teljesen befizetett sorsjegyre játszhatik,
s melynek teljesen lefizetett tőkéje

Ezen csásíári török vnstit-kölesön sorsjegyeknél as érdeklettek,
az évenkinti 3°/o kamatok, im ly 1200 frankot tesz ki, s az évenkinti rendes
Ö húzásaiban, mely 11.300,000 frank nyereményt képvisel, teljes élvezetébe
lépnek, s igy sokszorozott irányban nemcsak az összes 10í> db. eredeti
sorsjegy tóke-kamatai, hanem az arra cs* nyereme-iyek is 25 részre fel-
osztva rénzesévé válnak.

Az ezen minden egyes részvény-levelekre évenkint eső 48 franknyi kamat,
valamint a befizetés tartama alatt tett nyeremények azonnal felosztatnak, s az
ilyféle részvény-levélre esö 4 db. 400 frankos teljesen befizetett és 1600
frankot képvisplfl eredeti sorsjegyek közvetlen a SO havi lefizetés bezártával
minden részvevőnek ki fog szolgáltatni,mely felosztott, sorsjegyek a 3% ka-
mat élvezésén kivül tovább is az évenkint történni szokott 4 ( S húzásban a
legdúsalib nyeremenyeüre játszanak. 1076 (4—6)

Ugyanezen jól átgondolt tervezet áll 50 db. 400 frankos teljesen be-
fizetett 20,000 frivnk vagyis 8000 ft. tevő cs. török sorsjegyekre nézve is, a
befizetést felé nyire állapítva meg s bélyegdij 1 lt. 25 kr., mely tervezet egyide-
jüleg nyittatott meg, s melyre a t. cz. közönséget szives részvétre felhívni ezennel
szerencsém van.

Jókori megrendelés esetében minden érdeklettnek egy állami honvéd jó-
tékonysági sorsjegy 100.000. 20,000, 2 a 10,000 It. s több jelentékeny
mellék nyereményekkel ingyért fog adatni, — mely sorsjegyek azonban 2 lt.
50 kron szinte megrendelhetők.

Austerliiz Zsigmond első pénzváltó irodája
Budán, a lánczhitl közelében.

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek.

S",

Csak alapos gyógyitás bleto-
slt ntébajok ellen.

T i t k o s

betegségeket
8 tehetetlenséget,

elgyengült férfleröt,
gyakori magömlések, sőt a végképeni
lehetetlenséget katonai és polgári kór-
házakban sikerrel használt egyszerü
módszerrel bámulatos gyorsan és ala-
posan (az ujonnan keletkezetteket 48
óra alatt) gyógyítja Weiss J . gyak.
orvos és szülész, az itteni cs. kir. gar-
nison fökórházban kiszolgált osztály-
orvos, a m. kir. természettudományi tár-
sulat rendes tagja minden alkalmatos-
sággal ugy a titoktartás, mint a gyógy-
czélokhoz jól beosztott rendelo-inté-
zetében Pest, Sebestyén-tér 4-dik szám
I-ső emelet, (a „2 huszárhoz" czimzett
kávéház felett), naponkint reggel 7 órá-
tól lO-ig és délután 1 - 4 óráig.

Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.

Díjjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kivánatra gyógyszerről jg
gondoskodik.

Legujabb

női-
ruha-kelmék

bámulatos olcsón!

! Hamburger Adolf]
Üzletében

jlPEST, zsibárus és uri-
utcza sarkán.

JF~ Minták kivánatra j
"küldetnek minden-
felé i n g y e n

bér mentve.

Hetedik kiadás
(magyar nyelven negyedik).

A n«ml élet

titkai s veszélyei.
Értekezések a nemzés és nemi be-

tegségekről, az utóbbiak óv- és gyógy
módjaival. 1010 (4—12)

Függelékkel a bujakóri ragalysásról
és Dr. B ő d e t , lyoni orvos
ragályelleni legbiztosb óv

szerérői,
a férfi és nói ivarsaerek boncütani ábráival.

Ára: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több;

utánvétellel 40 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következő

czim alatt:

Dr. Biber V. U.
Pesten, Jóasef-utoza 66-ik siámu

saját házában.

Tizennyolczadik évfolyam.

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

Pest, junius 18-án 1871.

Elöfizetési feltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Ujdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft, — Fél évre 2 ft. 50 kr.

flW* Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai (JJdon8a*gokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
többszöri igtatásnál csak 1 krajezárba számittatik.— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Becsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haastnstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9.—
Bélyeg-dij, küldn minden igtatás után 30 krajczár.

A kitünö tehetségek, melyek Révész
Bálintot mint szónokot s egyházi irót a ma-
gyar protestánsok első rangu jelesei közé
emelik, a fáradhatlan munkásság, melynek
lelkészi, tanári pályáján s az egyház kor-
mányzatában annyi tanujeleit adta, a szi-
lárd hazafias és valódi protestáns jellem,
mely a legnehezebb időkben sem hazudtolta
meg magát: mindez eléggé kimagyarázza a
népszerüségét, melylyel a tiszántuli helv.
hitv. egyházkerület uj superintendense már,
évek hosszu sora óta bir nemcsak Debre-
czenben és egyházkerületében , de az egész
magyar protestáns egyházban,
söt hitfelekezeti különbség
nélkül országszerte; s mely
őt, — a kerületéhez tartozó
egyházak szavazatainak közel
%-részével (471-gyel 577 kö-
zül) emelte a superintendens! •
székbe, a reform, egyház'-kerü-
letek legnépesebbikében, mely
hatodfélszáz egyházgyüleke-
zetben közel 800 ezer lelket
számlál.

A néhai Balogh Péter ha-
lála által megürült superin-
tendens! hivatal betöltésére
vonatkozó szavazatok f. évi
ápril 20-dikán bontattak föl a
kerületi közgyülésen s a min-
denütt nagy örömmel fogadott
eredmény közhirré tétele után
csupán azért késtünk eddig is
a népszerü föpásztor arczképe
és életrajza közlésével, mert
legujabb arczképét kivántuk
bemutatni lapunk olvasóinak.
Éhez csak e napokban juthat-
tunk, _ most kerülvén ki
Uondy és Egey jeles fényirdá-
jából — s azonnal sietünk azt,
rövid életrajzi vázlat kisére-
tében, közreadni.

Révész Bálint 1816. január
16-án Debreczenben született.
Szülői szegény sorsú s köz-
rendü polgáremberek voltak; de nagyobb
iskolákkal biró helyeknek megbecsülhetlen
előnye lakosaikra nézve, hogy a szegényebb
sorsú is, ha tehetségei s hajlamai a tudo-
inányos pályára vonják, bőven merithet az
sikereteknek keze ügyében levö s gazdagon

R é v é s z B á l i n t.
áradozó forrásaiból. Révész Bálint az elemi
iskolákat végezvén, az ottani főiskolába lé-
pett s folytonosan a debreczeni kollegium
növendéke maradt, mig gymnasiurni, böl-
csészeti, jogi és hittani tanfolyamot mind
elvégzett.

Szép érczes hanggal s fogékony kedély-
lyel és tanulékony elmével megáldva, ko-
rán , ugyszólva gyermekkorában kitünt a
szónoklat iránti hajlama, s a legjobb szava-
lónak és előadónak tartatott társai közt. A
felsőbb tanpályákon is mindig megtartá osz-
tályában az első helyet; s a hittani tanfolyamot

RÉVÉSZ BÁLINT.

végezve, a prot. kollégiumokban divó szokás
szerint esküdt diák, majd osztálytanító lett,
előbb a grammatikai, azután a felsőbb rhe-
torikai osztályban, s végre contra-seribai és
seniori hivatalokat is viselvén, az iskolai
élet aristokrácziájának minden fokozatain

átment a legmagasabbig. Ekkor már mint
egyházi szónok is kitünt a kollegiumi ora-
toriumban, söt a nagytemplomban is tartott
szónoklata által, s a papi hivatalra készül-
vén, belőle mindenki első rangu egyházi
szónokot várt. Ő nem is csalta meg e vára-
kozást. Mint egyházi iró is már ekkor kezdte
próbálgatni szárnyait, és pedig oly sikerrel,
hogy diák-kori egyházi beszédei kőzül több
a Török és Székács által szerkesztett „Be-
szédtár'.'-ba is fölvétetett, imái közül pedig
a*legtöbb,csaknem változtatás nélkül jelen-
hetett meg a „templomi imák" ama ké-

söbbi gyűjteményeiben, me-
lyeket évek mulva bocsátott
közre s melyek a reform, egy-
ház legkedveltebb imakönyvei
az ujabbak közt.

1842-ben befejezvén se-.
niori hivatalát, az iskolából
egyenesen a tanári székre lép-
hetett, a mennyiben az azon
évi egyházkerületi gyülés őt
a debreczeni főiskolában az
épen akkor fölállított gyakor-
lati lelkészééi tanszékre taná-
rul választotta. Az egyház
atyái biztak az iskolában ta-
nusitott tehetségeiben és szer-
zett tanulmányaiban; ö azon-
ban magasabb tudományos
képzés után sóvárgott s ta-
nulni akart még, mielőtt tanit-
hasson. Engedelmet kért te-
hát, hogy két évet külföldi
egyetemeken tölthessen, mi-
előtt tanári székét elfoglalná.
A berlini egyetemen fél évet
töltött, azután a bázeli, hallei,
göttingeni, gieszeni, heidel-
bergi és lipcsei egyetemekben
hallgatott egyes előadásokat
a szakába tartozók közül. Idő-
közben ahajduböszörményi né-
pes egyház is lelkészül válasz-
totta; de ö lekötelezve érezvén
már magát a főiskolának: a

választást nem fogadta el.
1844. novemberében tehát elfoglalta tan-

székét s tizenegy évig hirdette azon, ékes-
szóló ajakkal a gyakorlati lelkipásztorkodj
tudományát s az egyházi szónoklattant,
melynek gyakorlatilag is kitünő mestere
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volt. Ez idő alatt jelentek meg s nyertek
nagy elterjedést: Vasárnapi, ünnepi és al-
kalmi-, ugy szintén hétköznapi templomi
imái, — egyházszertartási (liturgiái) be-
szédei, magán használatra szánt imakönyve,
melyek két-három s több kiadást is érve,
ezer meg ezer példányban vannak elterjedve.

Tizenegy évi tanárkodása alatt, egyes
fontosb alkalmakon, kivált nevezetesb te-
metéseknél, papi szolgálatot is végezvén:
folyvást kedvencze volt e téren is a debre-
czeni népnek. S midőn Szoboszlai Pap Ist-
ván halálával (1855 ) az egyik lelkészi szék
megürült, arra közakarattal ö választatván
meg, tanári hivatalát a debreczeni papság-
gal cserélte föl. 1856-ban az egyházkerületi
föjegyzöségre választatott meg; s e diszes
hivatalához még 1860-ban a debreczeni
egyházmegye esperesi hivatala is járult.

E hármas: lelkészi, esperesi és főjegy-
zői minőségben találta öt Balogh Péter
superintendens halála, kinek elhunytakor
— mig utóda megválasztatnék — helyettes
superintendens! minőségben az egyházke-
rület kormányzatának ideiglenes vezetése
rá ruháztatott; mig az ápril 20-ikán fel-
bontott szavazatok őt a superintendens!
tiszttel véglegesen is fölruházták.

Az üdvözletek közt, melyekkel uj hiva-
talába léptekor elhalmoztatott, nem utolsó
becsü, mit egy katholikus püspöktől, a nagy
váraditól, Lipovniczky Istvántól nyert, ki
a Korvin-kódexeknek a magyar püspöki
kar által Rómában fényképeztetett példá-
nyai közül egyet ez alkalomból küldvén
ajándékul a debreczeni kollegium könyv-
tárának, az uj superintendens választását
melegen üdvözölte. j

De ki kerülhetné el a fájdalom sebzö Irodalmunknak a jelen század elsö ne-
nyüait is e^földi életben. A szerencse mel- j gyedében, Vörösmarty feltünte elött, leg-

™" " *""""" *" i - ~- '''népszerübb s legmagyarabb költőjétől,

S14

„Ki adja vissza, hajh, a hősöket mind,
A Rajnánál s Jemappe, Fleurus felett,
E hős fiukat, hajh, a nép szülöttit,
Kik, Ő híván, tolongva jöttének!
Mezitláb, éhesen, rongyokba,' mentek, •
Dicsőségért küzdvén e bajnokok.
A Rajna ujra edzé fegyverinket . . .
— Kis unokák, dicsőén haljatok! . . . *

„Mily pompában fénylettek, ah a harczban
E győzelem-koptatta kék ruhák!
Hol elvegyültek a kartács-halomban
Zúzott bilincsek . . . széttört koronák . . .
Fölmentett népek, általunk királynék,
Koszoruzák meg a hős homlokot . . .
Oh boldog az, ki ott halt a hazáért;
Kis unokák, dicsőén haljatok! . . .

„Hamar homály boríta, fényes álmok!
Egymásra hagy el sok hűtlen vezér,
S a puskaportól barnult ajk, az álnok,
Kegyet a zsarnoktól hizelgve kér.
Velök elpártol tőlünk a szabadság,
S idogennél keros szolgálatot . . .
Dicsőségünket szégyen-könyek mossák,
Kis unokák, dicsőén haljatok!"

Leánya most merengését megtörve,
Lassan zendül föl ajkin az a dal, •
Melynek hallatán hány trón összedőle,
S király-szivekben támadt riadal.
S az agg harezos fejét kezére hajtja:
— „Hazám, vajh keltse e dal hajnalod!"
S a bölcsőhöz hajolva suttog ajka:
,,Kis unokák, érette.haljatok !" —

P. Tóth Kálmán.

Kisfaludy Sándor hátrahagyott
munkái.

i.

lett, mely Révész Bálintot érdeme szerint
emelte folyvást magasabbra a közbecsülés-
ben s a nyilvános pályán, a szivet érö csa-
pások keserveit is meg kellé kóstolnia.
1859-ben öt éves Gyula fiát ragadta el a
halál; 1868-ban pedig, a bimbónál sokkal
nagyobb veszteségül a már nyiló virág-
ban: 16 éves leányát, Emmát kellett sirba
kisérnie. Kivált ez utóbbi csapás mélyen
megrázta érzékeny szivét s setét felhőként
nehezedett kedélyére, ugy hogy erejét tört-
nek érezve, már-már a közpályától való visz-
szavonulásra határozta el magát. De a köte-
lesség, az iránta oly fényesen nyilvánult
közbizalom hivó szózatában, — mint az el-
fáradt és kétségbeesett Illyést — öt is ismét
munkára szólitotta. Legyőzte szive egy per-
czig tartott gyöngeségét s engedett. Nem
kivánhatunk jobbat neki s egyházkerületé-
nek, mint azt
kodjék!

hogy még soká munkál-
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Az agg őrmester.
— Beranger költeménye. —

Leányának pergő rokkája mellett
Az agg harezos felejti bánatát,
S golyótól bénított karával renget
Kis bölcsőben két iker-unokát.
Nyugodtan ül kunyhója ajtajában,
— Hol menhely t ogyedül találhatott, —
S igy szól: „Születni nem elég magában;
Kis unokák, dicsőén haljatok!"

De mit hall? _ l)ob pergését a távolbul,
S zászlóaljt lát lépdelni amoda;
Hő vére mind ősz homlokába tódul,
Sarkantyút érez a vén paripa.
— „Hah! — igy kiált egyszerre elbusulva,
Nem ismerős zászló, mely ott lobog! . . .*)
Ha egykor még hazánk meg lesz boszulva:
Kis unokák, dicső lesz halnotok!"

lókkal. —
) Francziaország akkor ol volt boritva idegen y.ász-

jenyzéte.

S
„Himfy szerelmei" és a „Regék" halhatatlan
koszorúsától, Kisfaludy Sándortól „Hátra-
hagyott munkái" négy kötetét veszi legkö-
zelebbről a magyar közönség, Heckenast
Gusztáv kiadásában, s annak kezéből, ki-
töl szokva van már régibb irodalmunk
becses hagyományait venni: Toldy Fe-
renczéből.

Kisfaludy Sándor hátrahagyott munkái
két szempontból becsesek. Egy nagy irónak,
s Kisfaludy kétségkivül az volt, legkisebb
munkái, gondolat-forgácsai, még ifju- s ké-
születkori zsengéi is, érdekesek, bizonyos
tekintetben érdekesebbek a kész munkáknál
s remekeknél is, a mennyiben világot vetnek
a lélek kohójába, hol az érzések forrnak, az
elme mühelyébe, hol a gondolatok rende-
ződnek s elölépnikészülnek; s megláttatják
velünk a képződési folyamatot, mely a ké-
szülő irónak iskolául szolgál s lépcsőről
lépcsőre hagyják őt kisérnünk emelkedésé-
ben. Im ez érdekességgel, e becscsel birnak
Kisfaludy Sándor hagyományai mindenek-
előtt. De becsesek azontul: a kor jellemzé-
sére, melyből valók és a nyelv állapotaira
nézve, melynek fejlődési korából erednek;
a politikai és az irodalom- s nyelv-történet
egyaránt becses adalékokkal gyarapodott
bennök.

Meg vagyunk gyözödve , hogy kedves
dolgot teszünk olvasóinknak, ha e munkák
megjelenésének nemcsak egyszerü jelenté-
sére szoritkozunk, hanem kissé részlete-
sebben is ismertetjük e kötetek tartalmát, és
pedig magának Toldynak kalauzolása mel-
lett, ki azokat a Kisfaludy-társaság köze-
lebbi havi ülésében érdekes felolvasással
mutatta be, a azonkivül minden egyes köte-
tet tartalmas előszóval vezet be.

Az elsö kötet tartalmazza a költő „Haty-
tyudalát", egy egész élete folyamára visz-

i szatekintö s korrajzi és önéletirati költe-
ményt, melyből XV ének elkészült, az
utolsó XVI-dikat azonban az őt elég várat-
lanul meglepett halál már nem engedte le-
irni. „E mü — mondja Toldy — nem költöi
szempontból kiván tekintetni: az egy vá-

| zolatos önéletrajz, sőt ennél több, valóságos
i emlékrajzok, melyek visszanyúlva a költőt
| megelőzött századba, 1840-ig kisérik az
! országos történeteket, nem ugyan történet-
írói s nemis memoir-szerü részletességgel
és pontossággal, de a nagyban vázolt képe-
ket azon nemesi középrend felfogása világi-

. tásában tüntetve föl, melyhez a szerző tar-
tozott. Igy tekintve, csakugyan históriai
dokumentum az, mely alanyi igazsággal
bir, ha sokban tárgyilagossal nemis; mely,
ha arról nem is, mi mikép történt, de arról
igen is, mikép itéltettek meg a történtek
bizonyos rétegekben, hü tanuságot nyujt.
A történetnek pedig nemcsak események,
hanem, és sokszor még fontosabb tényezői:
az érzület is és azon mód, mely szerint a
történetek a nemzetben tekintetnek." — A
„Hattyudal" külfor mája egy ébiránt a regékre
emlékeztet, ugyanazon ódon hangban tartva,
ízelítőül a Tizenkettedik énekből adunk
egy pár versszakot, melyek „Himfy" írására
vonatkoznak s tárgyuknál fogva is érde-
kesek.

Iram Himfy Szerelmeit,
Déli ég s nép lángjával,

Os keleti természetben,
Magyar kebel bújával,

Hazám édes emiékivel
Elmémben és keblemben,

Kiyánatim ostromában,
Egő sebbel lelkemben.

írtam: mert nem lévén kivel
Hazám nyelvén beszéllni,

Himfyvel volt kedvem s vágyom
Eszmét s érzést cserélni:

S gyakran volt ugy képzelmomben,
Mintha ő ott állana

S velem magyar szot s érzelmet
Barátilag váltana.

A Hattyúdalon kivül ez elsö kötet még
egy rövid regét tartalmaz: „Antiochust",
az egyetlen nem magyar tárgyut a ma-
gyar regék költőjének e nemü dolgozatai
közt.

Fölötte érdekes és irodalmilag is becses
adalékokat találunk a második kötetben, kü-
lönösen az „Elegyes versek" között, melyek
nagyobb részint gondolatokat, gnómákat, dal
és egyéb töredékeket tartalmaznak, följe-
gyezve a költő kezétől a czélba vett későbbi
kidolgozás számára. A Himfy-dalok korá-
ban s azok szellemében és hangján irt apró-
ságok s töredékek közül egy párt ide jegy-
zünk :

3.
Az igaznál, mely engemet

Mindörökké gyötör s nyom.,
Haj! többet ér egy szívemet

Boldogító szép álom.

4.
Gyakran a mit egy században

Fel nem talál az elme,
Felleli egy pillanatban

A szív égő szerelme.

Ő lel minden mesterséget,
Kifejtvén az elmésséget.

Nincs ott lehetetlenség,
A hol az ő tüze ég.

12.
Ne keresd a boldogságot

Caesar borostyánjában;
No Sándornak száz országot

Öszvevagdalt kardjában;
Ne keresd azt Scaligernek

Tudós könyve dohában:
Benn lakik az az embernek

Önnön valóságában.
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13.
Gyakran egy szó, egy tekintet,

Melyet csak úgy futtában
A szerelem a szívnek vet,

Mennyet foglal magában.

Talán még érdekesebbek a „késöbbi tö-
redékek", melyek közt nehány világosan
drámai töredék bélyegét viseli magán s igazi
drámai nyelven szól.

Átalában sok helyt mutatkozik a költő
törekvése a drámai' nyelvre,, mely pedig
Himfyje és Regéi hangjával oly ellentétben
ál], s melyet befejezett drámai müveiben is
oly ritkán tud érvényesíteni; mig itt az
„elegyes versek" s „gondolatok" közt sok-
szor meglepő szerencsével sikerül az neki.
Például a gondolatok közt:

27.
Az ember a vett jót homokra jegyzi fel:
Jön egy szelecske, és legott eltörli azt;
Sérelmeit márványba vési, hogy
Emléke még halál után is meglegyen.

46.
Feltételünket, bár erős kőszál legyen,
Elmossa gyakran egy leány
Szemének egy könycseppje is.

50.
Egyedül magának tartozik
A férjfi számadással;
Az asszonyok egész világnak.
Kerülj tehát minden_gyanút!

Az elegyes versek közt:

Viszony király és nép között.

Nem jó, ha a király igen
Magasra verte trónusát
A nép felett, s a nép alatt porban hever.
A nép s király között igen nagy akkoron
A hézag; és jaj, hogyha ez
Hizelkedö kkel és gonosz
Tanácsosokkal van kitöltve,
Kik a királyi szívnek, észnek,
Szemeknek és füleknek útjait
Állván, s hiú magasztalásaikkal
Istennek ámítván s kiáltván a magast,
Hogy a nyomott sereg remegve féljen,
Csak mennydörögve szólani,
S áldás helyett villámival
Csapkodni 8 dúlni kényszerítik.

Az a király nagy, aki népe közt atya,
Es a királyok közt király.

Kár, hogy a derék kiadó a költő kéz-
írásai közt talált oly töredékeket, melyek
bevégzett gondolatot nem adnak, csak han-
gulatot vagy egyes vonásokat, nem adja
mind; mert a mit belölök a kötet élőbeszé-
dében idéz: elég hogy a többi iránt is fel-
költse óhajtásunkat. „Néha — igy ir e tö-
redékekről Toldy — a természet szemlélete
közben fölmerült képek, mint a képiró stú-
diumai, vagy csupán egyes ecsetvonások,
majd a természetből majd az emberi s érzés-
világból is, például:

Gyakran repdez elmém előtt
Csélcsap lepke képében

A gondolat: Felejtsd el őt,
Az állandót gőgjében • • •

k mind az ily ek, mint villanatok felje-
gyezve, hogy majd alkalmilag használtas-
sanak, a mint hogy némelyeketfelhaszrrálva
találnak is.

Igy egyebeken kivül
A Természet lélekzetet

•tartóztatni láttatott . . .
mely a Kesergő Szer. 90. dalába ment által,
s aligha szerencsés változtatással:

A Természet figyelmes volt
S olvadozni láttatott

Ekép ez apróságok egyszersmind ugy tün-
nek fel, mint építőkövek a Kisfaludy költöi
mühelyéből, mik gondolkodó olvasóra nézve
nincsenek különös érdek nélkül."
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Fölöttébb becses hagyomány még e kö-
tetben „Az elmés Özvegy" czimü, igen mu-
latságos, kis ármány vigjáték, mely kezdet-
ben „A férjek iskolája" követelöbb czimet
viselte, mint majd minden, szinte a szerzö
saját kézirata után adatott. Mely évből
valo, sem kitéve nincsen, sem belsö jelek
nem nyujtanak biztos támpontot. Azonban
a „Maga" másod személyi névmásnak még
pathetikus jelenetben is használata a „Ke-
gyed" s „On" feltalálását megelőző időre
mutat, s igy jóformán a Munkái közt álló
drámák korából való lehet, midőn költőnk
egyideig egészen e formával látszott felvál-
tani akarni az elbeszélőt.

Az ember társadalmi fejlődése.
— Darwin legujabb művéből. *) —

(Mi az a természetes kiválás? — Befolyása a polgáro-
sult nemzetek fejlődésére. — A czivilizáczió és a barbaris-
mus egy-egy jellemző vonása. — A társadalom gyöngéi. —
Vagyonosság és haladás. — A vad népek nem erősebbek a
polgárosultaknál. — Két osztály a társadalomban. — Nagy
szellemek magtalansága. — Erkölcsiség és halálozási vi-
szony. - Nemzetek bukása és emelkedése. — A görögök,
spanyolok és az angol gyarmatosok szerepe a léttusában. —
Mindnyájan barbárok voltunk. — Az utolsó következtetés.)

Hatalmas szerepet játszik az egész szerves
világban, s a nemzetek életében is egy sokszor
félreértett tényező, melynek befolyását sokkig nem
méltányolták, sőt még csak névvel sem jelölték. E
tényező a természetes Mválás. — Röviden legyen
elég megjegyeznünk, hogy a természetes kiválás
az uj alakok képződését a szerves világban mint-
egy szabályozza; s eme működésében az öröklé-
kenység és az alkalmazkodás folytonos viszonha-
tása még tetemesen gyámolitja. Befolyását lépten-
nyomon érvényesíteni törekszik; ugyanazon fajból
csak egy bizonyos résznek engedi meg, hogy utó-
dokat is neveljenek, azoknak, melyek a fennálló
viszonyokhoz alkalmazkodni s a léttusában győ-
zelemre vergődni leginkább képesek. Kiválasztja
tehát a legjobbakat, a legderekabbakat, melyek
fajuk föntartására a legalkalmasabbaknak bizo-
nyultak. — Darwin külön részt szentel annak
fejtegetésére: mily befolyást gyakorolt a természetes
kiválás a polgárosult nemzetek fejlődésére ?

Jellemző és mindenesetre nagy különbséget
tüntet fel — úgymond — a czivilizált és nem czi-
vilizált népek közt az a mozzanat, hogy a vadak,
a testileg és szellemileg gyönge szülötteket csak-
hamar eltávolítják az emberszámot tevők sorából;
s a kik e népek közt életben maradnak, azok rende-
sen igen jó egészségben levö egyének. Mi czivili-
zált emberek ellenben minden lehetőt elkövetünk,
hogy ezen eltávolitási folyamatot késleltessük.
Menhelyeket épitünk a szellemi és testi bénaság-
ban szenvedők s a betegek számára, ápoljuk a
szegényeket s az orvosok minden tudományukat,
fáradságukat és ügyszeretetöketarra forditják, hogy
a beteg életét, ha meg nem menthetik, legalább a
lehető legvégső pillanatig megtartsák. Alaposan
föltehetjük, hogy a himlőoltás ezrek életét meg-
mentette, a kik különben, gyenge szervezőtöknél
fogva, a himlő áldozataivá lettok volna. Az ily
intézkedések azután lehotővé teszik, hogy a pol-
gárosult nemzetek közt a gyengébbek is közremű-
ködhetnek fajuk föntartására. A ki a házi és
gazdasági állatok tenyésztésére figyelmet forditott,
nem tagadhatja, hogy ez a körülmény az emberi
fajtára igen káros befolyást gyakorol. Meglepő,
hogy a hiányos vagy elhibázott bánásmód mily
gyorsan vezet valamely tenyész-állat degeneratió-
jára; hanem — kivéve az emberre vonatkozó ese-
tet — egy tenyésztő sem oly tudatlan, hogy épen
a legroszabb fajtákra bizná az utódok szaporítását.

Ama segély, melyre önkénytelenül is indit-
tatva érezzük magunkat a gyámoltalanok irányá-
ban, főleg az ösztön, a rokonszenv eredménye,
mely kezdetben társadalmi ösztönként nyilvánult,
mig később mindig gyöngédebbé és átalánosabbá
vált. Rokonszenvünket még az ész sarkalása da-
czára som korlátozhatjuk, anélkül, hogy emberi
természetünk legszebb vonását meg ne sértenők.
A sebész, midőn egy veszélyes műtétet végrehajt,
megkeményitheti érzelmeit, mivel tudja, hogy a
beteg javára teszi azt; de ki volna képes az ügye-
fogyottakat szándékosan elhanyagolni ? Csak ab-
ban az esetben követhetünk el ilyesmit, ha azáltal
még nagyobb szerencsétlenségnek vehetjük elejét.

*) Lásd a „Vas. Ujs." 23-ik számát.

Tagadhatlanul káros ugyan az a hatás, melyet a
társadalom gyenge tagjai előidéznek, de nyugod-
tan kell eltűrnünk, hiszen részben korlátozza is
azt már az a körülmény, hogy a társadalom gyen-
gébb t-s alsóbbrendű tagjai nem nősülnek oly
sürün, mint az egészségesek.

Gazdagság és birtokok gyűjtése sok tekintet-
ben káros hatásu lehet a társadalomra és az utó-
dokra, de másrészt meg a művészeteket, a haladást
segiti elő. Mérsékelt jóllét a kiválás folyamatát
nem korlátozza; mig ha a jóllét már igen nagy,
akkor kétségkivül igen könnyön haszontalan ke-
rékké változtathatja az embereket. De ennek is
van bizonyos korlát szabva. Tapasztalhatjuk
naponként, hogy a legdúsabb emberek is tönkre
jutnak sokszor.

Polgárosodásunk sokféleképen korlátozza te-
hát a természetes kiválás működését, de másrészt
mög elősegiti a jobb élelmiszerek, jobb helyzet és
a test helyesebb fejlődése által. Ezt következete-
sen elmondhatjuk, mivel számos buvár ugy találta,
hogy a polgárosodott népek testileg is erősebbek
mint a vadak, sőt kitartásuk is nagyobb és több,
sulyosabb viszontagságot képesek elviselni, mint
a barbár nemzetek fiai.

Ha csupán az értelmi képességet veszszük te-
kintetbe s a társadalom minden fokán két-két külön
csoportra osztanók az egyénekot, ugy hogy az egyik
azokat foglalja magába, a kiknek értelmi tehetsé-
gök magasabb szinvonalon áll, a másik pedig az
alsóbbrendű egyéneket: akkor alig vonhatjuk
kétségbe, hogy az előbbiek minden foglalkozási
téren jobb és nagyobb eredményekre jutnának s
utódaik száma is jóval tetemesebb volna, mint a
második csoportba tartozóké. A szellemi tehetség
és egyéni ügyesség, még a társadalmi élet legal-
sóbb fokán is, kell hogy némi előnyöket nyujtsa-
nak, habár a nagy munkamegosztás miatt némely
munkálkodási körben csak kevés előnyt nyujthat-
nak. A polgárosult nemzetek ennélfogva igyekez-
nek az értelmi képességeknek minden tekintetben
uraivá lenni.

Gyakran meg volt jegyezve, hogy a legki-
tünőbb emberek utódok nélkül halnak el. Galton,
kiekérdéssel tüzetesebben foglalkozott, nem képes
ugyan kimutatni, mennyiben áll az, hogy azon
férfiak és nők, kik a lángész csodái voltak — mag-
talanul haltak el, de azt kimutatta, hogy feltünőbb
emberekről azt átalában nem lehet mondani. Nagy
törvényhozók, tudósok és búvárok pedig, műveik
által mindenesetre többet használtak az emberi-
ségnek, mintha közvetlenj utódokat hagytak volna '
maguk után. — Midőn valamely nemzet körében
az értelmiség és az értolmes emberek száma már
jól fölszaporodott, akkor hamarabb várhatjuk,
hogy a geniális emberek is gyakrabban fognak
föltűnni körében.

Mennyire segiti elő az erkölcsiség a termé-
szetes kiválást, s mily befolyása van az ember
physikai életére, azt Darwin hosszasabban fejtegeti
és arra a tanúságra jut: hogy a könnyelmü és le-
dér életü emberek nagy kárára vannak a társa-
dalomnak minden tekintetben, s a kiválás műkö-
dését szaporaságuk által ugyancsak megnehezítik.
— Az örökké tartó léttusában épen az alsóbb rendű
és kevesebb szellemi képességekkel ellátott em-
berfajta leend a legfeltűnőbbé, de nem jó tulajdo-
nai-, hanem hibáinak erejénél fogva, s ugyan-
ennek következtében könnyen el is hull a küz-
delemben.

E lefelé tartó mozgalomnak, szerencsére, van
egy erős korláta, melyet Darwin, hosszas fejte-
getés után, az erkölcsös és foddhetlen életben vél
feltalálni. Számos statisztikai adattal bizonyitja,
mily aránytalanul nagyobb a könnyelmü életü
emberek halálozásijviszonya, mint a rendes élethez
szokott házas és családos embereké, mind a két
nemből; s Dr. Farr véleményével egyezőlog ő is
azt következteti, hogy a házasságban élő emberek
csekélyebb halálozási viszonya a nőtlenekhez ké-
pest — a mi átalános törvény gyanánt mutatkozik
— főlog annak a következménye, hogy a tökéletlen
alakok a nemzedékek egész sorain át mellőztetnek,
a legszebbek és legderekabbak ellenbon kiválasz-
tatnak. A természetes kiválás ebben az esetben
azután csakis a házasságban élőkre vonatkozik,
hanem ezek közt már hatalmas befolyása van nem
csupán a testi, de még az értelmi és erkölcsi tulaj-
donok fejlődésére is.

Ha az imént elsorolt és netán még egyéb
eddig ismeretlen akadályok nem képesek korlá-
tozni, hogy a társadalom könnyelmü, vétkes es
más tekintetben is alárendelt tagjai nagyobb arány-
ban ne szaporodjanak, mint a jobb osztályba tar-
tozók: akkor a nemzet, melynél e sajnosi aranv
kap tulsulyra, okvetlenül sülyedni fog- féi van



rá elég a világtörténelemben. Állandó szabályt
adni azonban e részbon is igen nehéz volna.

Több tudományos iró fölemlitette már, hogy
miután a szellemi tehetség nagy előnyöket.nyujt a
nemzeteknek, a régi görögöknek, kik értelmiség
dolgában jóval magasabban állottak, mint bármely
más nemzet, fejlődésökben még tovább emelkedni,
ezámra még inkább emelkedni és egész Európát
benépesitniök kollett volna, — ha a természetes
kiválás valóban léteznék. — Gyenge támadás. Hi-
szen a fejlődés minden neme számos összeműködő
körülménytől függ. — Egyes fajoknak és egyének-
nek lehettek némely elvitázhatlan előnyeik, de
mivel azok kiegészitésére más tulajdonok hiányoz-
tak, mégis letűnhettek és elbukhattak. Görög-
ország a sok kis állam összenemtartása, terjedel-
mének kicsinysége, a rabszolgaság gyakorlása
vagy népének rendkivüli érzékisége miatt halad-
hatott bukása felé; mert csak akkor hullott el, midőn
már tökéletesen meg volt romolva. Európa nyugoti
népei pedig, melyek most bizonyára hasonlithat-
lanul fölülmúlják őselődeiket és a czivilizáczió
tetőfokán állanak, felsőbbségöket illetőleg, köz-
vetlen öröklés utján keveset vagy talán semtnit
sem nyertek az ó-görögöktől, habár e csodálatos
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vagy tizjnkét nemzedék életében a legerélyesebb,
legfáradhatlanabb és legbátrabb emberek, a föld
minden részéből, vándorútra keltek ama roppant
ország fölkeresésére s ott működésöket a legfé-
nyesebb siker koroaázta.

Bármily homályos legyon is a polgárosodás
emelkedésének kérdése, annyit legalább bizonyo-
san kivehetünk belőle, hogy az oly nemzet, moly-
nek körében hosszabb ideigalogszámosabb magas
értelmiségü, erélyes,vitéz, hazaszerető és jóindu-
latú ember létezett, — a kevésbbé előnyös körül-
ményok közt élő nemzetek fölött, átalában véve,
mindig tulsulyra emelkedik. — A természetes
kiválás a szünetlenül tartó léttusának a következ-
ménye , s omezt ismét a gyorsan íelszökkenő
szaporodási viszony indítja meg. Ha az emberi-
nem a természetes kiválás működésének nem
volna alávetve, az emberiség mai magas rangját
alkalmasint soha sem érte volna el.

Azon állitás bebizonyitására, hogy „minden
polgárosult nemzet barbár elődöktől származik," mit
Darwin szintén egy külön részbon fejteget, a kö-
vetkezőket emoljük ki:

Ezen állitás helyességére utalnak egyrészről
a régibb alsóbbrendű állapotban divott szokások,

forrásból szivárgott; számos belföldi növényt mű-
veltok és több vadállatból házi állatokat neveltek.
Ha a legrégibb történelem előtti idök korsza-
kaira visszatekintünk s figyelemmel kisérjük az
őselődök kőből készült szerszámait, fegyvereit és
egyéb műszereit, mjlyek legelőször igen durva
darabokból állottak, mig később, időfolytán min-
dig finom ibbakká váltak: senki sem fogja állitani,
hogy a durva tüzkőszerszámok csiszolásának mű-
vészete nem önállóan és külön-külön fejlődött min-

| den nép körében; pedig kőszerszámokat Európa
| minden részében, azonkivül Palesztinában, Indiá-
ban, Japánban, Uj-Seelandban és Afrikában is, be-
leértve Egyiptomot, mindenütt fedeztek föl; s
használatú król ez országok mai lakói közt még csak

! szó-hagyományok sem maradtak fon. Ilyen szerszá-
j mokat használtak az őskorban a chinaiak és a zsi-
dók is. S^mmi kétség sem lehet tehát az iránt,
hogy az elsorolt országok lakói, melyok majd az
egész polgárosult világot felölelik, ogykor töké-
letesen barbár állapotban éltek.

Azt hinni, — ugymond Darwin — hogy az
ember már erodetétől fogva polgárosult volt, és
azután oly sokfelé és oly sokfúleképen elfajzott:
nagyon sajnos nézet volna áz emberi természetről.

nép hátrahagyott műveinek tagadhatlanul igen
sokat köszönhetnek.

Ki mondhatja meg biztosan, hogy miért szár-
nyaltatott tul a spanyol nemzet, mely egykor oly
nagy fényben ragyogott ? Európa nemzeteinek
fölébredése a sötétség századaiból még máig meg-
oldhatlan kérdés. Annyi bizonyos, hogy a szont
inquisitio páratlan figyelemmel és tapintatosság-
gal válogatta ki a legbátrabb és legszabadelvübb
férfiakat, kikro azután a máglya vagy legjobb
esetben a börtön, minden kinzásaival várakozott.
Háromszáz év alatt, csak magában Spanyolor-
szágban, a nemzet diszét és virágát ezrenként
pusztitották minden esztendőben ! Ki számithatja
meg azt a mérhetlen voszteséget, melyet ezáltal a
spanyol nemzet szenvedett?!

Az angol gyarmatosok nagy sikerü műkö-
dését más nemzetek ellenében sokan annak a
„rettenthetlen és kitartó erélynek" hajlandók
tulajdonitani melyet e nép küzdelmeiben kifej-
tett; de ki tudja megmondani: mikép jutottak az
angolok ahhoz a nagy erélyhez? Darwin valószinü-
nek tartja, hogy az amerikai Egyesült-Allamok
bámulatos haladása és népének jelleme szintén a
természetes kiválás eredményei. Az utóbbi tiz

„Petroleumos nő" kivégeztetése Párisban.

vallási nézetek, a nyelv és egyebek világos nyomai,
melyek mo3t is mindenütt feltalálhatók. A szám-
olvasás az ujjak megszámlálásából vette eredetét;
tekintélyes nyelvészek véleménye szerint pedig
minden nyelvben föltalálhatok a lassu és lassan-
kénti fejlődés ismertető jelei. Az irás művészete
szintén roppant lassan fejlődött; a betük pedig
ném egyebek, mint a képes irás maradványai. Maga
a vallás — az egy isten fogalma, ki gyülöli a bünt
és szereti az igazságot — az őskorban tökéletesen
ismeretlen volt.

Másrészről számos bizonyitékkal rendelkezünk
a föntebbi állitás támogatására, melyek szerint
vad népek egymástól függetlenül és önállólag is
képesek a polgárosodás fokozatán nehány lépcső-
vel emelkedni, a mint valóban emelkedtek. Talál-
nak fel különféle fegyvereket, eszközöket, s néha
még művészkednek is. Az ausztráliai „bumeráng"
szintén ily független találmány. Midőn Tahiti
lakóit legelőször látogatták meg európaiak, azok
akkor már sok tekintetben előbbre haladtak, mint
a többi polyneziai szigetek lakói. A benszülött
peruiak és mexikóiak önállóan fejlődött polgáro-
sodása ellen nem lehet alapos okokat felhozni, s épen
nem lehet bebizonyítani, hogy műveltségök idegen

Minden látszat azon igazabb és sokkal megnyug-
tatóbb következtetésre utal bennünket, hogy az
emberiség életében a haladás jóval átalánosabb
volt, mint a hanyatlás; hogy az ember bár lassu
és szakadozott léptekkel, de mindenesetre alsóbb-
rendű állapotból emelkedett mai tudománya-, er-
kölcsisége- és szellemi magaslatának tetőpontjára.

Petrovits Gyula.

A párisi városház égése.
A ki Párist caak egyszer is látta, lehetetlen,

hogy vissza ne emlékezzék arra a gyönyörü épü-
letre, melyet Hotel de Ville, Páris városháza
név alatt mutattak meg az idegennek.

Ez az épület nincs többé, áldozatává lett a
legujabb párisi eseményeknek, összeégett, leomlott
s csak kormos falai bámulnak az égre.

Pedig e házhoz hány nevezetes emléke volt
kötve Páris történetének. Annyi bizonyos, hogy
még 1553-ban kezdték építtetni némelyek szerint
egy olasz mester, mások szerint Prevost Pierre
Niolle kereskedő által. Több kellett hozzá, mint
egy félszázad, hogy befejeztessék. 1605-ben vé-

gezték be a főépületet, IV. Henrik alatt, kinek
lovagszobrát a főbejárás fölé emelték.

1837-ben nagyban kibővítették, s az ujonnan
emelt épületeknek mind megadták az eredeti stylt,
Ugy hogy ujabb időben elálmélkodva állt meg az
idegen ez egyszerü, de imposans műve előtt az
emberi kéznek.

Háromszáz tizenkilencz évig állt ez épület s
tanuja volt az ez idő óta történt följegyzisre
méltó párisi események majd mindegyikének.

Francziaország több fejedelme a Hotel de
Viliében tartá nászünnepélyét, mely alkalmakkor
a fellobogózott, felfüzérezett épület mindig tün-
déri fényben uszott.

1789 ben, mikor a Bastillet bevették, a nép a
H6tel de Viliét szállotta meg, s az akkori Commune
itt tartá összejöveteleit és üléseit.

Öt évvel reá ez a ház volt az, melyben ma-
gát Robespierre kivégezte.

1830-ban Lafayette ennek az épületnek az
erkélyéről mutatta be az összegyűlt népnek Lajos
Fülöpöt, a polgár királyt.

1848-ban Ledru Rollin és társai a Hotel de
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A petroleumos nő.
A mai nemzedék, mely most éli férfikorát,

nem panaszkodhatik, hogy nem élt változatos idő-
ket. Kijutott neki a világtörténet ritka esemé-
nyeiből busásan.

Bölcséjét a forradalom fuvallata ringatta, mely
Magyarországon küzdte legdicsöbb, legmagaszto-
sabb harczát.Következett rá a vérontás, a szellem-
tipró zsarnokuralom, mely már a gyermekkel meg-
ismertette és meggyülöltette a rabbilincset.

Hannibál esküje, mit tizenkét éves korában
egy sötét barlangban, emberkoponyára téve resz-
kető kezét, atyjának esküdött, hogy Rómát meg-
alázza: nem lehetett szentebb, mint e rabbilin-
csekben növekedett nemzedék fogadalma, hogy
azt a rabbilincset egykor összetöri.

Láttuk aztán az északi óriás leveretósét,
ki kevéssel előbb elnyeléssel fenyegette az ó vi-
lágot.

Megértük egy szabadságra törő nemzet küz-
delmét, a mely megvert magánál sokkal erősebb

gyilkolni azt, a mi a ledöntött fában még életned-
vet, ujra megfogamzást sejtet.

A franczia testvérháborunak nincs párja a
történelemben. Bámulatra ragad az, és iszonyatot
gerjeszt. Csak az apa gyilkolhat ily kétségbeeset-
ten s csak a gyermeket gyilkolhatják ily vadul.

A körülálló világ eltakarja szemeit a látvány
felett, melyet most Páris nyujt. Ördögök azok ott,
nem emberek. Az embernek szive van.

S az iszonyatra és ámulatra gerjesztő érzelem
áthatott ott mindenkit, még azt is, a kit angyalhoz,
a szelídség eszményképéhez hasonlítanak a poé-
ták: — a nőt is.

A „Times" egy levelezője nem régen azt
jegyezte meg, midőn Páris nőinek az utóbbi föl-
kelés alkalmával tanusitott rettenthetetlen bátor-
ságáról és kegyetlenségéről beszélt, hogy a fran-
czia nemzet valóban rettegett és borzasztó egy
nemzet lenne, ha egészen nőkből állana. Es csak-
ugyan a szép nem Francziaországban sokkal kivá-
lóbb helyet foglal el, mint Európa bármely más
országában. Békés időkben a teendők oroszlán-
részét a nők végezik. Mialatt „Jules" és „Alphonse"

Viliében renüezték be magukat s itten kiáltották
ki a köztársaságot.

A Hotel de Ville volt Lamartine hires szó-
noklatainak szintere.

Itt kelt össze I I I . Napoleon császár Eugé-
niával, polgári házassággal 1853-ban.

Anglia királynője itt volt szállva 1855-ben.
Sok éven át itt ülték meg azokat a hires téli

ünnepélyeket, melyeket a szajnai prefekt minden
évben rendezni szokott volt.

S végre, a sedáni eset után, 1870. szept. 4 én
a Hotel de Ville volt az, melynek csarnokáról
Gambetta kihirdette a népnek a Napóleon-család
trónvesztettségét, a köztársaság fölállitását és a
honvédelmi kormány tagjait. — Ennek a neveze-
tes épületnek égését mutatja mai képünk.

Oda égett tömérdek műkincs, okmány, irattár,
mert a tüz a százados épület fából álló részén kép-
zelhetlen gyorsasággal harapódzott el, ugy hogy
alig lehetett valamit megmenteni.

A versaillesi gyülés megszavazta ennek az
épületnek is ujból felemelését, a mi bizonyára
több millió frankba fog kerülni.

A párisi városház (Hotel de Ville) égése.

hatalmat, mert egygyé, mórt szabaddá akart lenni,
s az is lőn, — mig a másik zsarnok volt.

Kortársai voltunk egy háromfelé darabolt,
halálra itélt nemzet hősi küzdelmének, melyet
kaszával folytatott hadseregek ellen s harczolt a
sirból az életért. Es láttuk, hogy a már sirban fe-
küvőt sem birta egészen eltemetni a durva erőszak.
Még most is él.

Tanuí voltunk egy igénytelen addig figye-
lembe is alig vett nemzet háborujának egy magát
nagynak, világok sorsát intézőnek képzelt hatalom
ellen, s láttuk, hogy az igénytelen nemzetnek nem
kellett a nagy hatalom megalázására több, mint
hét nap. ,,

Láttuk Európa két szélső félszigetén koronák
hullását és ujak feltűnését.

Megértük, a mi Krisztus születése s Róma
első püspökének halála óta az egyetlen eset, hogy
egy negyedszázadig ült a pápa az Angyalvár tró-
nusán. . ,

S láttuk végre, mit emberi elme el nem kep-
zolhetett, hogy a földkerekség leghatalmasabb
nemzete porba hullott egy más nemzet fegyvere
előtt s porba hullva nem volt egyéb gondja, mint

a kávéházakban és korcsmákban lebzsel, egészség-
gyilkoló abszinhot szörpölgetve és komisz kapa-
dohányt füstölve, addig „Marie" és „Celestine*
ás, kapál és gyomlál a kertben vagy a szántóföl-
deken, vagy pedig vevőit látja el, ha férje mester-
ember avagy kereskedő. Különösen a kiskereske-
dés, a boltokban árulás majdnem kizárólag a nők
privilégiuma Francziaországban, s midőn egy
utczán végig sétálunk, egyetlen boltban sem
fogunk észre venni avagy csak egy árva szakállas
boltsegédet sem; nők vannak alkalmazva min-
denütt.

Háborus időkben a franczia nő még szembe-
tűnőbben előtérbe tudja tolni saját fontosságát.
Minden ezrednek meg vannak a maga „vivandié-
re"-jei és „cantiniére"-jei (étel- ea ital-árusnoi,
szóval markotányosnői), a kik sok tekintetben
egészen különböznek más nemzetek hadsergeineK
ilyetén istápolóitól. Eltagadhatatlan igazság, hogy
Párisnak a poroszok által véghezvitt utolsó ostroma
alatt a nők sokkal határozottabb ^ csüggedetle-
nebb szellemet tanusitottak, mint a férfiak, a nem
épen lehetetlenség, hogy ha Trochu oda módositja
vala működési tervét, miszerint a „Szajna ama-



zon"-jainak is megengedi, hogy nz ellenség ellen
menjenek: az 1792-iki lelkesültség aligha ismét
föl nem ébredett volna bennök, és akkor az ostrom-
lók bizonyára sokáig megomlegették volna „udvu-
rias konverzácziójokat" Páris szép hölgyeivel.
Azonban az ostrom alatt Páris nőinek nem akadt
alkalmuk valódi lény öket, t. i. hyenai bátorságu-
kat és ádáz kegyetlenségüket kimutathatni s va-
lószinüleg e körülménynek tuiajdonitható, hogy
midőn a márcz. 18-diki forradalom kitört, szive-
sebben sorakoztak a vörös,' mint a háromszinü
lobogó alá. És itt lehetetlenség volna őszinte
csodálkozásunkat ki nem fejeznünk ama viszás
helyzet fölött, bogy egy olyan országban, mint
Francziaország, miként állhat fenn a „száliai
törvény," mely a nőkre nézve annyira kedvezőt-
len, holott a francziáknál épen ők a munkás
méhek, sokkal inkább mint a férfiak. Miért nem
állitottak egy nőt a községi mozgalom élére ama
tehetetlenek helyett, kik ideiglenes hatalmuk
drága időjét egymásnak olárulásában és bebörtö-
nöztetésében fecsérelték el — kiált fel egy angol
lap. Egy ügyes és erélyes nő bizonyára kedvező
föltételeket csikart volna ki a versaillesi gyáva
kormánytól s Páris meg lesz vala kiméivé ama
borzasztóságoktól, melyek miatt most az egész
művelt világ méltó sajnálkozást érez a szeren-
csétlen város iránt.

Nem szándékunk szépíteni azokat az irtóztató
bűnöket, melyeket némely párisi nő az utóbbi na-
pokban elkövetett. „La petroleuse!" — mily bor-
zasztó jelentése van e legujabban föltalált elneve-
zésnek! Lehetséges-e, hogy azok, a kiket mi köl-
tői elragadtatásunkban a gyöngédobb, szelidebb
nemhez szoktunk számitani, olyan rémitő kegyet-
lenségekettudjanak elkövetni? Fájdalom! —igen.
A nő sokkal szenvedélyesebb a férfinál, s ha fel-
korbácsolják belső lényét, oly dolgokra képos, a
miktől a feldühödt férfi is irtózva fordulna el.

Ilyeneknek mondják a petroleumos asszo-
nyokat.

Mi nem akarunk hitelt adni ama versaillesi
gúnyirkászoknak, a kik azt állitják, hogy az igy
vétkezők mindnyájan Páris salakjából kerültek ki.
Tizenkét hónappal ezelőtt a „petrolouse" valószi-
nüleg munkás, gondos és jómódu nő volt, férjjel
és gyermekekkel. Azután közbe jött az ostrom;
férje elveszte munkáját s a nemzetőrség soraiban
kellett szolgálnia és lassan-lassan tékozló tétlen
lézengővé sülyedett alá. Eközben az asszonynak
napról napra kellett hóban és fagyban, élelmének
mindegyre apadó napi részleteire várakoznia és
kiállnia végre azt a kifejezhetetlen fájdalmat is,
hogy szeretett gyermekeit éhen elpusztulni lássa.
A kapituláczió bizonyára iszonyu félelemmel ijeszt-
getheté azokat a szerencsétleneket, kik a nélkül
is oly sokat szenvedtek már. Csodálhatjuk- e tehát,
ha egy ily szegény teremtés, kit a foglalkozás
hiánya demoralizált, a hosszas nélkülözések, az
iszonytató csapások folytán elkábultan, a Commune
kikiáltását ujongva fogadta, mintamoly meg fogja
gyógyitani minden fájdalmát,és csoda e,ha ez utóbbi
későbben beszámítás alá nem eshető lázas őrültség-
bentört ki eddigi erőszakos elnyomói ellen? Bárha
e nő keze azt a lángot lobogtatá, moly Páris leg-
szebb épületeit elhamvasztá, lehet, hogy mégsem
ő volt legvétkesebb a gyujtogatók között. Kiben
vagy kikben keresendők azok a nyomorult félté-
kenykedésük és nagyravágyó ambicziók , melyek
tizenkét hónap alatt e — talán igen tiszteletre
méltó — nőt petroleuse-zé alakitották át? Felel-
jenek e kérdésre mások majd akkor, mikor ők is
ama törvényszék elébe lesznek állítva, mely előtt
semmi sem fog titokban maradni.

Párisban a tömeges kivégzéseknek bizony
számtalan ártatlan ember is esett áldozatul. A
lázas düh olyan , mint a szétpattanó gránát, nem
nézi, ki az, a ki körötto áll, gaz- vagy becsületes
ember-e, férfi-e, gyermek-e, vagy asszony? hanem
pusztit, öl és rombol vakon. És ez a lázas düh volt
most az itélő és végrehajtó biró Párisban.

Egy szerencsétlen nő kivégeztetését követke-
zőleg irja le ugyancsak a „Times" egyik levele-
zője : „Sétára indultam a Rivoli-utczán a városház
felé, megtekintendő az ott végbe vitt borzasztó pusz-
titásokat, midőn egy eszeveszetten ordítozó s ök-
leit fenyegetőlog rázogató néptömegre bukkantam.
E szörnycsapatot egy l o v a s csendőr-szakasz ve-
zérelte, mely mögött két tüzérkatona egy szennyes
rongytömeg között mozgó alakot ránczigált és
vonszolt ide s tova, mely mindegyre megbotlott
vagy elesett a minden felőlről rája zúduló csapá-
sok alatt. E szomoru alak ogy nő vala, kit azzal
vádoltak, hogy egy házban petroleumot öntött
szét. Arcza vérzett s haja vállaira omlott alá, me-

31b

lyekről ruháit leszakgatták. Igy vonszolták tova,
éktelenül kiabáló népsokaságtól kisértetve, mig
nem a Louvre szegletéhez értek. Ekkor oda álli-
tották őt a falhoz, máris félig halva lévén a szen-
vedett méltatlanságok következtében. A tömeg
körbe állt körülte s én soha életemben tökélete-
sebb s részleteiben is teljesebb képet még nem lát-
tam, mint a milyet e jelenet ábrázolt. A fuldokló
és összezsugorodott alak a középen, körülvéve
egy őrült népcsoport által, melyet alig lehetett
visszatartani, hogy darabokra ne tépje őt, s mely
karjaival hadonázott szüntelenül kiabálva: „A
l'eau ! a l'eaul" („A vizbe vele!"); —ogyik olda-
lon egy torlasz még most is tört fegyverekkel, ruha-
rongyokkal és kalapokkal boritva — az árokban
egy holt nemzetőr — hátul egy lovas csendőr-
csapat s távolabb a romba dőlt utczák és kormos
falak látványa, mely a távol messzeségben a még
mindig égő Hotel de Ville-ben végződött. Egy-
szerre csak két revolver-lövés csattant ol, s a
rongy-alak egy vértócsába esve, arczára bukott. A
néptömeg boszuja ki volt elégítve s a tolongás
eloszlott más, de hasonnemü szórakozást keresni."

Irtóztató!
Ez csak egy jelenet Páris vérnapjaiból. Hány

fordulhatott elő sokkal borzasztóbb ennél.
Emberi kéz alkotta a Vendome-szobrokat s

emberi kéz ezerszer különboket lesz még képes
emelni ennél.

De egy elpusztitott nagy ember lelkét emberi
testbe visszahívni mi sem képes többé. Pedig
hány ember veszett ol most a durva sorkatonák
szuronyai alatt, kik igazi kincsei voltak az embe-
riségnek.

Sajnáljátok hát az ujra felállítható szobrokat,
sírjatok romjaik fölött, — de ha nem tudjátok
sajnálni az emberek pusztulását, kik különb emlé-
keket voltak képesek állitani amazoknál s kiket
életro nem lehet ébreszteni: akkor ne kívánjátok,
hogy szivet higyjünk kebletekben.

Á mormonokról.
(Jegyzetek Dixon után )

(Folytatis.)

E szentek, az amerikai szabad népek közt
lakva, maguk közt a kényuralom hatalmát gya-
korolják.

Vallásukat az emberi törvények felibe helyez-
ték. A XlX-dik században oly szokásokat hoztak
be, a milyenek Syriában a Jézus születése előtt
tiz századdal uralkodtak. Családi életök képét
inkább merítették a vad shoshonok Wigwamjából,
mint a bibliából.

Ök azt mondják, hogy Ábrahám a tökéletes
ember, a ki az istenért elhagyta házát, családját.
És Sára a tökéletes nő, mert férjét urának hivta,
és szolgálóját Hágárt maga vezette a férje kebe-
lére. Ábrahámnak minden tettét helyeslik és kö-
vetik.

Mindent, amibe a fehér embor becset helyez:
az egyéni szabadságot, családi életet, képvisoleti
kormányzást, szólás-szabadságot, befolyást a tör-
vényhozásra, a birák előtti egyenlőséget, szabad
sajtót, szavazati jogot, e sok idő és küzdelemmel
nyert vívmányokat ők mind elvetik maguktól.

Egy minden műveltség nélküli férfi iránti vak
rajongásból, 4000 esztendővel visszamentek az
ázsiai engedelmességbe. Youngot az isten helytar-
tójának nézik. A pápa, czár, a bagdadi kalifa sem
gyakorol oly korlátlan hatalmat, mint Young a
mormonok felett. Nincs omber, a ki az ő akarata
ellen szólani merne; komoly meggyőződésűk,
hogy a Young akarata tökéletes.

Smith József azt állitotta, hogy neki angyal
vendégei voltak, és az istennel személyosen beszélt.
Bs elhitték neki.

A szentek semmi erőhatalmat nöm használnak,
fegyverök a szó.

Kérdésemre, hogy e vadonban hogy halad-
hattak ennyire, Young egyszerüen azt válaszolta:
„a munka és hit alkalmával, azt cselekedvén, amit
vallanak, és azt hivén, a mit mondanak."

Mind azok az erők, melyek társadalmunkban
és az emberek lelkén leghatalmasabban uralkod-
nak: hivatal, hírnév, születés és birtokvágy, e
szentekben hiányoztak.

Jelképökül a mehet választották, ámbár szá-
raz, virágtalan földüktől a természete kis bogarat
megtagadta.

A Young házát méhkasnak hivják, de here
nem talál itt helyet, mert a próféta nejei kötelesek

dolgozni. Varrnak, tanitanak, fonnak és gyümöl-
csöt szárítanak. Minden nőnek megvan a maga
kötelessége, tehetségéhez és erejéhez képest. Min-
denki azt hiszi, hogy a munka szent és nemes, —
áldozat, mivel istennek tartoznak, s mit az elfogad.

A papokat nem fizetik. Minden szent — pap,
s kötelessége teljesítéséért, bármennyi idejébe és
fáradságába került legyen is az, egy krajczárt sem
szabad elfogadni.

Dolgozni mindenkinek, az öregeknek is kell;
egyszer egy szép tisztességes kinézésü öreg férfit
találtunk, a ki kosarában gyümölcsöt vitt a vá-
rosba. Külseje feltünt, 3 kérdezősködésünkre
megtudtuk, hogy ez Brigham József, a próféta
bátyja.

A próféta maga is dolgozik; ő elnök, püspök,
biró, vezér. Maga kezével tartja az okét. Olyan
városban, a hol a munka szent, a legfelsőbb hiva-
talnokok is nyernek népszerüségökben, ha minden
munkában részt vesznek.

A püspök kötelessége temésdek, mert népé-
nek nemcsak lelki, de testi szükségéről és világi
jóllétéről is gondoskodnia köll, utána kell néznie,
hogy földjét jól műveli, házát tisztán tartja,
gyermekeit jól neveli és marháinak utána lát-e
mindenki? Meg kell tudakoznia, kinek mire van
szüksége, és azt pótolnia kell. A gazdag a szegényt
köteles segiteni.

Ez időben 600 kivándorolt érkezett közéjök.
A püspöknek kellett elhelyezni őket; nehány
percz alatt 200 emberről ugy volt gondoskodva,
hogy a mindennapi kenyeröket munkájok által
megszerezhették..

A missionáriusokat Young választja; eljárása
a következő:

Azt mondja nekik, hogy az isten azt a gondo-
latot adta a szivébe, hogy küldje el őket.

S bár kire essék választása, ez zúgolódás nél-
kül elhagyja házát, családját, utra indul pénz
nélkül; hol nem talál szállást, ott a kövön vagy a
fák alatt alszik; kér, dolgozik, tanit, testét soha
sem félti, erős hite, hogy az isten arra gondot
visel. A szegény ember sorsában osztozik; ha kell,
a kenyérhéjon is megél. Csendesen, de kitartással
működik. Nem vitatkozik. A közfigyelemtől el-
vonja magát. A nyomorultaknak mindig barátja,
s szolgalatjukra áll.

Szeretnek a világi szokások ellen beszélni, a
"nagy változások szükségességét hangsulyozzák.

A szegényeknek jobb időket, derültebb ház-
tájt, az éhezőknek kenyeret, a nyomorultaknak
lakhelyt, a mezteleneknek ruhát, az iparosoknak
munkát Ígérnek. A mennyországot nem helyezik
egészen a síron tulra, szerintök a föld a menny-
ország egy része. Azt mondják, hogy a Jézus val-
lását a gazdagok rontották meg'. Józsefet a szegé-
nyek pásztorának nevezik.

Azt állitják, hogy a tudatlanság erény, s az
alsóbb néposztály az isten kegyeltje.

A mormon pap ugy tesz, mintha maga is
hinné, a miket tanit.

Ha számkivetett tolvajt vagy koldust lát, ki
kétségbeesve közel van az elpusztuláshoz, ő kö-
zéjök mogy, mint isten küldöttje, s mindent elkö-
vet, hogy e nyomorultakat megmentse.

Finom ruháju emberekkel, kik nagy házak-
ban laknak, ezüst kanállal esznek, — nekik semmi
dolguk.

A mormon vallás egyik főkötelessége a sze-
gények ápolása. Miután az egész föld az istené,
mindent meg kell osztani. A gazdagoknak ágy-
neműje, ruhája, élelmiszere a püspöknek mindig
rendelkezésére áll, hogy azokból a szükölködőket
kielégítse.

E nagy és szép kötelesség alól senki sem von-
hatja ki magát. (Vége követk.)

Sámi Lászlóm.

Egy epizód Magyarország titkos
történetéből.

Kisfaludy Sándor „Hattyudala", melyet mai
számunk ogy előbbi czikkében ismertetünk, érde-
kes epizódot érint meg hazánk szinfalak mögötti
történetéből. Szolgáljon az ide vonatkozó részletek
közlése is, a fentebb tüzetesebben méltányolt „Hát-
rahagyott munkák" ajánlatára.

A „Hattyudal" első éneke a mult századi ma-
gyar mágnások elfajulásáról, a nemzetiségtől 8
alkotmánytól elhajlásáról szól. Az első versszako-
kat ide irjuk, ismertetésül is, mig tulajdonképeni
tárgyunkra jövünk bennök.

1.
Mngyar föld szülöttje vagyok

Ea is, Zabolcs fajából,
Oklevelek tanúsítják

Ezt Árpádok korából. „
Ne érdemül legyen mondva:

A születés sorsjáték;
Do haz<i- s nemzet-árulót

E fajban még nem lá ték.
2.

S bár haza- s nemzet-szeretet
. Kötelesség, nem érdem;
Ez mégis nem dicső tér-e

S nem erény-e, azt kérdem,
Ott, hol a legbirtokosabb

S legfényesebb mágnások
Lövének a magyart s nyelvét

Megtagadó Júdások.
3.

Test s lélekben elfajultak
Az udvari kegyekért,

Elárulák a magyar hont,
Es nemzetet, és nővért.

S lőnok Bécsnek zsoldosai
S gúny-halmozta csúfjai,

Nadályi a magyar földnek,
S a nemzetnek átkai.

4.
S német nőkért, csillagokért,

Szolgaczímek fejébe'
Hazát, nyelvet és alkotmányt

Adtak átkos cserébe.
Több nemzedék származott, s élt

így — magyar csak nevével,
Magyarul nem beszélhető

Falvainak népével.
5.

Sem ó, sem új századokban,
Keressük bár nyomait,

Íly gyalázat nem bélyegzi
Semmi nemzet nagyjait.

Lehettek bár, s voltak s vannak,
Ezek közt is korcsnak;

De romolva is maradtak
Megis jó hazafiak. .

6.
Egy korcs magyar nádorrá nőtt

Jó honfiak véréből,
S a császárnak ozt tanácslá

Keble mérges evéből:
Uram, semmitsd meg a.néked

Bosszús magyar alkotmányt,
S bírd Magyarhoni mint fegyvered

Által szerzett tartományt.
7.

Kedvet lelt a gonosz tanács,
Uradalmak jutalma;

Pe úgy vélték, éretlen még
A nagy csapás alkalma.

Évek múlva meg kellé már'
Történni a csapásnak,

Kitűzve volt halálnapja
A magyar végromlásnak.

8.
Magyaroknak szont Istene!

Te őrködtél, Te, kiért
Hunyadival a magyar nép

Onta egykor tenger vért.
S két idegen bűnös nőben

Ösztönt s ingert gerjesztél
A csapást elhárítani.

Nevok csak titokban él.
9.

A két szép hölgy, Júnó s Vénus,
Jupitertől és Marstól

Kihizelgék, kibájolák
, A két magas bűntárstól

Üipen hagyását a magyar
Alkotmányos életnek.

Al név- s képben megvan nyoma
Most is e történetnek.

10.
Boldogtalan magyar nemzet!

Nem törvény és igazság,
Három házasságot törő

Erkölcstelen bujaság
Tudta hát még fentartani

Szentesített jogodat!
S hogy hálás légy, bűn s véteknek

Emeled oltárodat!
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Az utóbbi (8 —10) ver3Szakokhoz Toldy a
kötet végén a következő jegyzetet csatolja:

Ama két nemes nő máskép érdemolt volna
emlittetni a költő által. Miután ezen a szinfalak
közt készülődött és szerencsére nem valósult állam-
csínyről, melyre Kisfaludy czéloz, történelmünk
nem emlékezik, hadd mondjuk t\ azt itt b. Hor-
mayr József szavaival (Anemonen, I. 155—7.11.).
„Károly cs. és király 1713. ápril 19. miniszterei s
tartományi kormányzói tanácsában, az ugy nove-
zettpragmatíka sankczíóban, kimondotta volt a női
örökösödést, oly elhatározással, mely a Kendek, a
hatalmasságok beleegyezése, s főleg a bajor igények
miatt majd tiz évig titokban tartatott. De nem
elég. Magyarország egész közigazgatása, nemzet-
gazdászat, köz-és magánjogi viszonyai átalakítan-
dó k,'Magyarország a régi kedvelt kifejezés szerint
német vagy cseh lábra állítandó, voltak. Ekkor
két okos nő mentette meg a magyar szabadság és
nemzetiség maradványait: Károly kedvese, her-
czeg Pignatelli-Bellriguardo Marianna, Althann
grófnak, Károly biztosának hitvese, és grófStratt-
mann udv. kanczellár leánya a hős Batthyány
Ádám özvegye (ki által e két ház összeolvadt),
kit a bécsiek csak a szép Eleonórá-nak neveztek,
Eugen sabaudiai herczeg barátnéja. Ennek panasz-
kodott Eugen egy a táborból irt levélkében, hogy
„nem jöhet Bécsbe, mert titkos parancsok általa
seregnél marasztatik. Ellenjavaslatai eredmény
nélkül maradtak: ismét kedvök van Magyarorszá-
got német lábra állitani." Elborzadva fut Bat-
thyányné, barátnéjához Mariannához. Ez nöm
kevésbbé rémült meg a régi, ép oly törvénytelen
mint veszedelmes torvek gyors és örökké ismételt
visszatérésén. Hosszas hallgatag gondolkodás után
megöleli a vidám bájos Marianna lesujtott barát-
néját, s másnap estveli 9 órára magához kéri jőni,
mély gyászba öltözve. Utazókocsi álljon a hátulsó
kapu előtt, hogy, ha feltétele sikerül, Eleonóra
azonnal Pécsre siethessen, Eugen akkori állomá-
sára. Midőn a császár a szokott órában a szeretett
hölgyhöz bolépett, nöm kevéssé voltmeghökkenve,
hogy a két urnét teljes gyászban leli, s mogszóli-
tásaira csak köny-özönt vesz feleletül. Végre
előadta a két nomos nő e fájdalom okát. Előadták
a polgárháború iszonyait, melyek közt folyt le
Eleonóra gyermek és ifjúkora, s melyek már azelőtt
egy emberkoron át marczangolták Magyar.orszá-
got. Ha az utolsó békekötés (a szatmári), ha a ko-
ronázat, tartósb nyugalmat nem ad az országnak,
honnan jőjön bizalom és egyetértés? A magyarok
gyülölni fognák, a külsö hatalmak a zavarosban
halásznak majd : Anglia és Holland közbenjárók
voltak a nagy üákóczi-mozgalomban ! — Mielőtt
valamely végzetteljes lépés történnék, hallgatná
meg a császár még egyszer a győzedelmes Eugen
tanácsát, a mit eddig rosz lelkiismeretre mutató
aggodalommal hátráltatni igyekeztek. — Ekkor
lábaihoz borultak Károlynak a nők, s nemes hév-
vel kieszközöltek tőle néhány sort Eugénhez, me-
lyekben minden történőket felfüggosztvén, őt
Bécsbe idézi. És Butthyányné a levéllel e fagyos
viharos éjben Magyarország Da sietett. — Még most
is megörökiti a szép perczet ogy jelképes ábrázolat,
mely azon Festotics-f ele csáktornyai várbanlátható,
melyet Károly az egész termékeny Muraközzel
együtt Althannak adományozott. S az ellenséges
tervek helyébe majdan azon nevezetes 1723-ki or-
szággyülési végzések léptek, melyek ma is az ösz-
szes magyar közigazgatás alapját képezik." —
Ezekből megérti az olvasó, kik értetnek a 9. vszak-
ban Júnó és Vénus, Jupiter és Mars alatt; s mely
ábrázolatot ért a költő o szak végén, mely „álnév-
s képben" megőrzi e történet emlékezetét.

A figyelmes olvasó e történeti epizódban két-
ségkivül ráismert arra a ritka érdekességü tárgyra,
melyet'kitünő irónk Kemény Zsigmond drámai
költeményben vett kidolgozás alá s belőle a,,Pesti
Napló" mult évi tárczájában nehány mutatványt
is közlött volt. Vajha befejezhetné !

A „Hungaria" szálloda Pesten.
A napokban nyilt meg fővárosunkban a

Hungaria részvényszálloda, vagy mint hivatalos
czime szól és az ormairól lengő zászlókon is ol-
vasható : „Grand Hotel Hungaria." Pest egy szép
épülettel, a pesti élet egy kényelemmel lett gaz-
dagabb, s ha már a bölcs város-tanács megengedte
a Danapart beépítését, ha a forgalom szükségelte
szélesség helyett a Dunasor a rakpartokon kivül
alig egy pár öl széle8 maradt, az egykor terve-
zett fasorok helyett alig adván egy kerékvágásnak
helyet, némileg vigasztalhat a körülmény , hogy
az uj Dunapart palotái közt van egynehány,

melyre büszke lehet a. magyar főváros. Ott van
az alsó parton a szép arányokban épült első ma-
gyar biztositó társasági palota, az igénytelenebb
Lévay-féle ház és a kisebb ugyan, de homlokza-
tában csinos Heinrlch-féle ház. Ezek sorában
mindannyi közt legimposansabbul emelkedik ki : a
nagy hotel pompás palotája, mely a most épülőfél-
ben levő „Thoner udvar"-ban hatalmas vetélytársa
akadt ugyan, s a rnenuyire az eddig kész részekből
ítélhetünk, ez utóbbi a részletek csinossága ea az
arányok öszhangjára nézve amannak fölötte áll és
kevésbbé esik az ily óriás épületek közös hibájába:
a kaszárnyaszerü modorba; de azárt Skalnitzky és
Koch épitész hazánkfiai e hotelben oly művet
teremtettek, mely az idegen előtt méltó tanuságot
tehet a magyar épitészeti ízlésről.

A földterület, melyet ez óriás épület elfoglal,
24,192 D láb, s pedig oly földből, melyről talán
egész hazánkban leginkább mondhatni el: hogy
drága; noha o tekintetbon is tultett rajta aThonet-
féle palota, melynek tolke a Posten eddig eladottak
közül legmagasb áron kelt el. A nagy hotel három
oldalra nyilt, a negyedikkel (délre) a Lévay-félo
(most a kereskedelmi miniszterium által elfoglalt)
palotára támaszkodik. Képünk a Duna felé néző
nyugoti azaz fő, és a hid-utezai homlokzatot a fő-
bejárással ábrázolja; amaz 133 ablakkal tekint a
páratlan szépségü Dunapartra, a hatalmas, min-
denfélo alaku és nagyságu jármüvektől szeldelt
folyóra, a rajta zsibongó kereskedelmi és forgalmi
életre, a hangyákként nyüzsgő munkásoktól telt
rakpartokra, a szép fekvésü királyi palotára, a
merészen függő, távolról pókhálószövetfinomságu-
nak látszó lánczhidra, a Gellért-hegy és czitadel-
lára s a távoli.Széchenyi-hegy zöldjéből előbuk-
kanó nyári lakokra. Oly szép a panoráma, melyhez
hasonlót alig mutat fel Európának egy fővárosa
is, hogy ennek egyszeri látása kárpótolni fogja az
idegent a magyar fővárosban tett látogatásáért.
A hid-utezai homlokzat 107, a Mária-Valéria-utcza
felé néző 121 ablakkal bir, és igy a külső oldalon
összesen 361 ablakon tör be a világosság a nagy
épület helviségeibo. Ez ablakok zöld redőkkol
vannak ellátva, mi igen csinos szín-ellentétet ké-
pez az utánzott nyers tégla burkolat vörös szinei-
vel és a nagy kőhalmazot lakhatóbb színezetűvé,
a kaszárnyát barátságosabb külsejűvé teszi.

Mollékelt képeink, melyek ugy a részletek
kivitelo, mint az arányok feltüntetése tekintetéből
igen sikerűiteknek mondhatók, fölmentenek a kül-
részeknek részletes épitészeti leírásától, s az igy
nyert időt fordítsuk arra, hogy a nagy szálloda
belsejével, ennek berendezésével ismerkedjünk
meg. Az idegonre, a beszálló vendégre nézve ugy
is ez a fődolog; ha a kényelemnek elég van téve, s
ehhez mai világban nem csekély igényeket szokás
formálni — egyik vendég a másiknak adja az ajtót,
s hogy az utazóknak kényelmes ellátása a magas
árak daczára mily eredményeket képes előidézni,
példa reá Svájcz —ellentétben a szép vidékekben,
nagyszerü tájakban nem kevésbbé gazdag, de az
utazó kényelmére s az utazás könnyítése és kelle-
messé tételére rendelt eszközöknek annál nagyobb
hiányában szenvedő Erdélyünkkel. Hány guinea,
hány rubel marad a svájczi hotelokbon, hány kezet
foglalkoztat az utazók ellátása; hisz e kereseti ág
Svájcz legtöbb, egyébként szegény vidékén csak-
nem az ogyedüli jövedelmi forrást képozi.

A mi hotelünk belrendezés és kényelem tekin-
tetébenis a,,kor színvonalán" vagy divatos frázissal
élve „a helyzet magaslatán" áll; a páriái és bécsi
Grand Hotelen kivül alig van több Európában,
mely a mienkkel kiállaná a versenyt. íly óriás
egészben több részletnek s a részletek nagyobb
változatosságának jut hely, — az egész olyan
mint egy nagy gépezet, mely számtalan kereket
hoz mozgásba és dolgozhatik emberfeletti erővel:
gőzzel, vizzel és villanynyal, s ezek szolgálatára
rendelt egész légió szolga-személyzettől, — akár
egy hierarchia — kicsiben.

A hid-uteza felőli főbejáraton belépve, oszlo-
pos előcsarnokba jutunk, a szépen faragott ivekot •
márvány-oszlopok tartják, az ivek öblözetéből gaz-
dag csillárok függnek le; világításukkal emelve
az egésznek fényes benyomását. — Jobbra és balra
a kezelési hivatalok helyiségei, melyekre ily nagy
gépezetnél ép oly szükség van, mint az államban
kormányra, — a felelősség itt még nagyobb, mert
a kormánynyal együtt a vállalat is rondeson meg-
bukik. Az adminisztratív osztályból —• a Kauser
János pesti kőfaragó által készitett 9 láb széles
márványlépcsőket jobb és balról hagyva, egyenes
irányban az u. n. díszudvarra érünk. E részt
tartjuk mi az egész épületben a legnagyobbszeru-
nek, a legmeglepőbbnek, sőt, a mennyiben hason-
lóra nem emlékszünk, páratlannak. A sok építészi
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csínnal nemes renaissance-izlésben épült 5 eme-
letnyi udvarfalak üvegtetővel vannak fedve, en-
nek közepéről hatalmas csillár lóg lo s veti világát
a törpe alantságban étkező vendégseregre. Minden
emelet sajátságokat mutat fel, s kivált a déli fal,
mely az épületet ketté választva, földszinten az
ét- és emeleteiben az ünnepi termet foglalja ma-
gában, két oldalán a Teuchert Károly pesti mű-
vész által aranyalapra festett alakokkal, oly épité-
szeti műegész, moly bármely művésznek diszére
válnék. A díszudvar hátterében lévő szökőkút és
virágokkal ékitett emelvény mellett utunk az ét-
terembe visz, melyhez Ízlésre, csinra hasonlót Pest
nem mutat fel, bár terjedelméhez és a benne ren-
desen helyet foglaló közönséghez, de leginkább a
számos gázláng által okozott hőséghez mérve ki-
vánatos lett volna, e termet magasabbra épiteni; ki
a hüvös udvaron — mint rendesen — helyet nem
találhat, e paradicsomi teremben a purgatoriumnak
egy kis előizét élvezheti.

Az éttorem fölött van a két emeletet elfog-
laló ünnepi terem; nem nagy, de mennyire az elő-
készületekből s az állványok mögött kivehettük,
igen csinos, fénynyel diszitett terem, melybe va-
lószinüleg már a jövő idény alatt beköltözését tar-
tamija Terpsychore, hűtlen ott hagyva eddigi
kedvencz helyét: az Európát; ennek terménél
ugyan nagyobb, do a vigarda a kisebbik terménél
kisebb a Hungaria ünnepi terme.

Szóljunk még a többi részekről, a fényes ká-
véházról, a konyhák, pinczehelyiségek tömkele-
géről, Személyeket és podgyászokat az emeletekre
szállitó gépekről, szóval a legfinyásabb és elké-
nyeztetett Ízlésnek is megfelelő belbeosztásról, a
körülbelül 300 vendégszobának diszes berendezé-
séről, szép bútorzatáról, a távirdai készülékről, s

ingerelték, mig száját kitartotta, akkor hirtelen
vasvillát dugtak bele, ugy hogy többé nem szorít-
hatta össze fogait. Ekkor az orvos hirtelen elő-
szedte szerszámait, felmetszette a dagadt innyhust
s azt tapasztalta, hogy az egyik metsző fog össze
van zuzva. Azt aztán darabokban vette ki, miköz-
ben az oroszlán Attentő ordítást mivelt, minden

Előcsarnok.

annyi egyébről? Van itt minden,
mit a leleményes ész kitalált a sira-
lom e völgyében léteit kellemessé,
élvezetessé tenni. A szálloda egyéb-
ként már eddig is jó nevü bérlőitől
függ a „Hungaria" fölsorolt elő-
nyeit kiaknázüi, értékesiteni, s e
helyet oly kellemessé és kedveltté
tenni, hogy necsak a jámbor ma-
gyar (ki hamar megelégszik min-
dennel, kivált ha németül adják!),
hanem a rafinirozott igényekkel
érkező idegen is megelégedve tá-
vozzék a dunaparti palotából, de
azért ne legyen kénytelen elfelej-
teni — s ezt a bérlők tapintatától
elvárjuk, — hogy Magyarország fő-
városában van, nem pedig a Ler-
chenfelden. T. L.

Egyveleg.
** {Kényes műtét.) Glasgowban egy állatse-

regletben megfájdult egy hatalmas himoroszlán-
nak a foga, miután egy szolga vasruddal szájára
ütött volt. ínye borzasztón földagadt, nem vett
magához semminemü eledelt, látnivaló volt, hogy
beledöglik. A seregiét tulajdonosa nem szeretett
volna megválni a gyönyörü állattól s módokon
törte fejét, hogy megmenthespo. Végre akadt egy
orvos, a ki elég bátorsággal birt az oroszlán szájá-
nak megvizsgálására vállalkozni. Az állatot rop-
pant erőfeszítés után odakötözték a vasrácshoz,
ugy hogy talpait nem használhatta, azután addig

Díszudvar.

gyümölcsfák ültetésére, 1868-ban pedig már 3700
tallér bevétele volt a gyümölcs-szüret után. Reut-
lingenben 1860-ban a gyümölcs szüret 137,000
köböl terményt adott, melynek ára 51,000 frt volt.
Természetest, hogy ily jövedelem-forrás megvédé-
sére ott nem sajnálják a faőrök fizetését sem. Ná-
lunk Körös és Kecskemét, a bánáti községek ter-
mesztenek tömegesen gyümölcsöt. A székely gaz-
dák udvarán is majd mindenütt látható egy-két
gyümölcsfa, de a megyéken ugyancsak elkelne- a
dél-németországi példa követése.

** {London lakossága.) London városának a
legujabb népszámlálás szerint több mint-három
millió, vagyis: 3.254,904 lakosa van. E számba
fel vannak véve mindazok, kik a Woolwich ea
Hamorsmith, továbbá a Norvood és Hampstead
közti 122 angol mfdnyi területen laknak, ugy
hogy minden mérföldro 2664 lélek esik. Tiz év óta
London lakossága 447,815 emberrel szaporodott.

** {Terjedelmes család.) A Rio Janeiróban
(Brazilia) megjelenő „Tribune" czimü hirlap
Pasca-Curruból, az ottani anyakönyv után a kö-
vetkező kuriózumot közli. El a nevezett helyen
egy testileg s szellemileg egyaránt ép, erős 121
éves matrona, ki kétszer volt férjnél ekkoráig.
Elsö házasságából tiz gyermeke született, részint
fiuk, részint leányok. Második házassága gyü-
mölcse egyetlen leány volt. E l l gyermektől még
most is élő 117 unoka származott, kik 400 déd-
unokát nemzettek.. A dédunokáknak 300 gyer-
mekök van s ez utóbbiaknak (a hatodik nemze-
déknek) ismét 80. Az érdemes matrona családja
tehát összesen 908 tagból áll. A 121 éves asz-
szonyság születés ünnepén azután az egész rokonság
összegyül, mi azonnal oenépesiti az illető hely
nagy részét.

Melléklet a Vasárnapi Ujság 25-ik számához Wll jún. 18.

A "Hungaria" szálloda Pesten.

izma vonaglott s többször már attól lehetett félni,
hogy elszakítja köteleit. A mütét azonban minden
veszély nélkül szerencsésen végbement s most az
oroszlán bordeauxi borba áztatott vakart hus mol-
lott szépen halad üdülése felé.

** {Hol űzetnék legkevesebb községi adót?)
kérdi egy közgazdasági lap s azt feleli, hogy Dél-
Németországban, hol a községek utaikat, legelői-
ket és közhelyeiket gyümölcsfákkal ültetik be.
Egész csomó .község van, mely évenként 10,000
frtot is vesz be gyümölcsfái után s e bevételekből
fedezi az utak fenntartását, hivatalnokai fizetését,
sőt sok helyen az állami adót is. Monheim közsé-
get 1858-ban kormányilag kellé kényszeríteni a

Ünnepi terem.

**., {Grosz rabok éjjeli mulatsága.)
Oroszország- Cserdyny városában
egy idő óta éjjel gyakori merész lo-
pások fordultak elő, s az orosz rend-
őrségnek, mint közönségesen, az a
szerencsétlensége volt, hogy sehogy
sem tudott a tolvajok nyomára akad-
ni. Egyszerre azonban kisült, hogy
bizony a tettesek magában a rendőri
fegyintézetben léteznek. Egy rend-
őrbiztos a vizsgálás alkalmával ész-
revette tudniillik, hogy a szobapad-
lásán az ajtó felett egy gerenda he-
lyéből kimozdítható; ennek kieme-
léso folytán keletkezett nyilason a
fegyenczek éjjel észrevétlenül lopá-
sokra jártak ki a városba, s mükö-
désüket végezvén, mindenkor szép

, csendesen visszajöttek börtönükbe.
** {Egy kis változtatás Shakes-

pearen.) Egy porosz katona, ki csak
nemrég tért vissza a harcztérről, s kinek o szerint
még élénk emlékezetében voltak a harcztéri ren-
des porcziók — bevetődött egy berlini színházba,
hol ép Shakespeare „Velenczei kalmár"-ját ad-
ták. A törvényszéki jelenetbon, hol Sylok igy kiált
föl: „Követelem a font húsomat" — a karzatról
a mi katonánk a következő szavakkal toldta meg
a szöveget: „Es az öt szivart!"

** {Orosz vásár.) Némely orosz város hires óri-
ási vásárairól. Igy pl. legközelebb az irbiti vásáron
az áruforgalom valóban rémitőleg" nagy volt. Nem
kevesebb mint 37 millió rubelnyi áruezikk kelt el;
közte vaj 1 millió, csájjtöbb mint 2 millió értékben.

Irodalom és művészet.
** {A „Philológiai Közlönylí-ből,) melyet Bar-

tal Antal és dr. Hóman Ottó egyetemi magán-
tanárok szerkesztenek s adnak ki, ismét kettős
(negyedik és ötödik) füzet jelent meg. Valóban
oly vállalat, mely pártolást érdemel, mert a szak-
tudományt becses dolgozatokkal gyarapitja s a
mellett a tudomány minden kedvelőjének is érde-
kes és tanuságos közléseket is ad. Elég említenünk
Coulange ép oly tudós mint élvezetes művének
„La cité antique" (a régi város vagy társadalom)
bőv ismertetését. A jelen kettős füzet e műből: a
szent tüzről és a házi vallásról szóló fejezetek után,
melyek az első könyvből vannak kivéve, a második
könyvből, melynek tárgya a család a hajdankor-
ban, különösen ^házasságról szóló rendkivül érde-
kes fejezetet hozza, mely e logfontosb társadalmi
intézmény természetével a hajdankorban, jelesen
a görögöknél, ép oly tanuságos mint vonzó modor-
ban ismertet meg. A kettős füzet többi tartalmából
mint szintén közérdekűt emelhetjük ki az Odysseia
I. és I I . énekének szerkezetéről szóló czikket Erődi
(Harrach) Bélától, lapunknak is munkatársától;
mig. a saturnusi versről s a latin particulákról
szóló értekezések a szorosabb szaktudomány mive-
lőit fogják inkább érdekelni. A ,.Philológiai Köz-
löny" egész évi előfizetési ára 4 fr; s teljes példá-
nyok még haphatók.

** {Az ,.Erdésseti Lapoku) jún. havi füzete kö-
vetkező tartalommal jelent meg: Erdély kincstári
erdőségéről. A fák nedvforgásáról. A nagy-marosi
gesztenyés erdőről. Erdőtermények árjegyzéke.
Különfélék. — E füzetek havonként 21/i—3 ivnyi
tartalommal jelennek meg, Bedő Albert szerkesz-
tése mellett. Előfizetési ár egész évre 5 frt. Az
előfizetési pénzek bérmentve Budára a szerkesz-
tőséghez küldendők. Az „Erdészeti Lapok", mi-
ként a jelen füzet tartalmából is láthatni, az erdő-
birtokos, az erdei kereskedelem és a szaktudomány
emberei előtt egyenlő érdekkel birhatnak.

** {A „Kis Ujság") czimü ifjusági lap ne-
hány száma küldetett be szerkosztőségünkhöz. A
közlöny, melyet Dolinái Gyula szerkeszt, ügyesen
van összeállitva s számos képpel illusztrálva ; vá-
logatott tartalmából az olvasni szerető ifjuság
sokat tanulhat, s a hetenként meg-megujuló, 12
tömött oldalra terjedő képes lappal hasznosan tölt-
heti el üres idejét. A „Kis Ujság" népiskolák, s
az algymnasiumok serdülő ifjusága számára van
szerkesztve. A lap ára, tekintve csinos kiállítását
s képeit, — felette olcsó: negyedévre 1 ft, félévre
2 frt. Az olcsó ár mellett az előfizetők egy 68
lapra terjedő album-szerű „ajándék-könyvecs-
kében" is részesültek, minden felülfizetési dij
nélkül.

** {Dr. Vári Szabó Jánostól) megjelent „A
budai sáros fürdő" leirása, egy 28 lapnyi füzetke,
mely o nevezetes fürdőnek nemcsak tudományos
leirását adja, hanem a fürdő vizeinek használati
módját is egy kimutatással, melyben a betegségek
vannak felsorolva^ melyekben eddig alkalmaz-
tattak.

•• {Fekete Bernát könyvkereskedéséből) egy kis
füzetet kaptunk, melynek czime: „Az elhizás,
tulságos kövérség és következményeinek gyógy-
és óvkezelése Marienbad gyógyfürdőben," közli
Schindler Samu fürdőorvos. Ara 50 kr.

Közintézetek, egyletek.
** {A magyar tied. akadémia) 2-ik osztályának

jún. 12-ki ülésen Pauler Gyula közelebb választott
1. tag tartá székfoglaló értekezését: „A positiviz-
mus hatásáról a történetírásra." Értekező a tör-
ténetirás módszerét és feladatát fejtegeté, segédül
vevén a philosophiát. Értekező elitéli a történet-
írásnak azt a módját, mely dedukezió utján halad
az eszmékről a tényekre, és a legtöbb esetben a
valónak meg nem felelő, hamis szinben látja és
tünteti fől ezeket. A positiv iskola szakított e
rendszerrel; nem vesz tekintetbe egyes előítélete-
ket, hanem mindenütt nyomoz; nem fogad ol sem-
mit vakon. Itéletet mondani nem szabad a legpo-
zitívabb adatok nélkül,_ a minden kutforrásnak
nem kell a legnagyobb hitelt adni. A positivizmus
fő elvének tartja, hogy a tudomány lehet hézagos,
tökéletlen, de valótlanságokat nem tartalmazhat.
— Utána Rómer Flóris Pestvárosának 1750 előtti

T A R H Á Z.
történetéről tartott fölolvasást. Leginkább a hely-
rajzi viszonyokkal foglalkozott. Pest határa észak-
felé a mult század elején csak a mostani Dorottya-
utcza belső végéig terjedt; ezen tul a Margit-
szigeti apácza-zárda birtokai kezdődtek. Házai a
törökök kivoretése után még sokáig nem birtak
épülni; a telkeknek alig volt keletök; 200—500
frton keltek a nagy házhelyek, melyekből ma há-
rom telek is kitelnék; az uri-utcza házai is, egy
fennmaradt rajz szerint mind földszintesek voltak,
nagy udvarokkal s gémes kutakkal. A lakosság
vegyesen magyar, német és rácz; legtöbb volt a
magyar, fele az összes lakosságnak. — Végül Má-
tyás Flórián értekezett Anonymus koráról, kit ő
III . Béla király idejéből valónak tart.

** {Lónyay Menyhértnek) a magyar tudomá-
nyos akadémia elnökévé és Csengery Antalnak
ugyanazon akadémia másod elnökévé lett válasz-
tását a király megerősitette.

Egyház és iskola.
** {IX. Pius pápa) jún. 16-kán ünnepié a

pápai székre emeltetésének 25-ik évfordulóját. Oly
esemény ez, mi sz. Péter után, kit a római kuria
az elsö pápának hiszen és tart, többször elő nem
fordult. Az eddigi 258 pápa között csak három
érte el még a 23-ik évet is: I. Hadrian, Nagy
Károly kortársa, VI. Pius, a diroktorium alatt és
VII. Pius, I. Napoleon pápája. Mint kuriosum
álljon itt az ismert: „Non videbis Petri annos"
mondás következő magyarázata: Még az apostoli
korból származó egyházi hagyomány szerint,
minek emlékezetét egy középkori szerzetes tar-
totta volna fenn, szent Péternek egy utóda sem
érheti el ez apostol25 évét a római püspökségben,
s ha az csakugyan megtörténnék, aKkor egyszers-
mind a pápaságnak vége lenne. IX. Pius az évek
azon végzetteljes számát betöltötte, s azért mégis
a pápai széken ül, de világi birtokát és hatalmát
elvesztette.

** {Egy néptanitó 50 éves jubilaeuma.) Békés -
Csabán e hó 17-dikén a városházánál ünnepélyt
rendeznek az öreg Vilim János tiszteletére ki 50
évi szolgálata elismeréseül közelebb érdemkeresz-
tet is kapott, s ez nap mondhatja magáról, hogy
egy félszázadon keresztül állt meg azon a pályán,
mely a világon egyike a legnehezebbeknek. A
messze környéken ismerik Vilim Jánost, do hogy
is ne, midőn vagy 4000 családapát és családanyát
nevelt és van több oly tanítványa, kinek már
nagyapja is tőle tanult. Hozzá nemcsak lelkiisme-
retes tanitó, hanem a magánéletben is feddhetlen
ellemü és ép ezért oly köztiszteletben áll, hogy

hivatkozhatni lehet rá, mikép a legszegényebb
állásban is lehet nymbust szerezni. Vilim már
1841-ben is egyike volt a legderekabb népnevelők-
nek s az akkori „Jelenkor" kitüntető czikkei mél-
tányolta érdemeit. Az iskolából minden jó irányba
igyekszik hatni, rajzolásra, gyümölcstenyésztésre
buzdítja tanítványait. A vidék többnyire tőle
kapja az oltványokat. Mint pomolog már több
izben nyert jutalmat a békésmegyei gazdasági
egyesülettől.

** {Simon Vincze,) a praemontrei szerzet csor-
nai prépostja, az egyház és tanügy terén szerzett
érdemeiért a királytól a Lipót-rend lovagkereszt-
jét nyerte.

** {Gazdasági tanfolyam néptanitók számára.)
A földmivelési miniszterium a gazdasági szakis-
meretek terjesztése czéljából intézkedett, hogy ez
évben is ugy mint tavaly, tanfolyamok rendeztes-
senek néptanitók számára. E tanfolyamok négy
hétig fognak tartani, és pedig a debreczeni föl-
sőbb gazd. tanintézetnél augusztus 1—31-ik, a
keszthelyinél augusztus 3—31-ik napján, — Ma-
gyar-Óvárott pedig német nyelven aug. 6-tól
szept. 3-ig. A behívandó és állami költségen el-
látandó néptanitók száma minden intézetre nézve
24-ben állapíttatott meg; ezek részére fejenként
60 frt államsegély adatik. Részt vehetnek a tan-
folyamban saját költségükön más néptanitók is,
ha az illető intézeti igazgatóságnál idejekorán je-
lentkeznek. Az előadott tantárgyak nagyobb részét
rövid kivonatokban kinyomatják s a tanfolyamban
részt vett néptanitók közt ingyen kiosztják, a tan-
folyam végeztével pedig népszerü gazdasági mun-
kákat fognak további tanulmányra való buzdítás
czéljából kiosztani.

** {Az erdészeti államvizsgák) a földmivelési
miniszterium értesitóse szerint október hó 3-án s
következő napjain fognak megtartatni: az intéző
erdőtisztek államvizsgája Pesten, az alárendelt
erdészeti személyzet vizsgája szintén Pesten*
továbbá: Kassán, Pozsonyban, Kaposvárt és Te-
mesvárott. Az erdélyi részekben a vizsga Kolozs •
vártt fog a szokott módon és időben megtartatni.

** {A közoktatási miniszter) a jogakadémiák
igazgatóihoz rendeletet intézett, melyben elren-
deli, hogy azon akadémiai vagy lyceumi joghall-
gatók, kik az általuk már valamely előbbi félév-
ben hallgatott egyik vagy másik tantárgyból még
nem tették le a vizsgát, csak akkor bocsáttassanak
be az általuk később hallgatott tantárgyakból
vizsgálatra, ha az azokat megelőzött valamennyi
tantárgyból már kiállották az előírt vizsgákat. —
Kivételt képeznek az egyetemből jogakadémiákba
átlépett tanulók; azok, kikkivételes okoknál fogva
külön engedélyt nyertek, és végre az egy évi ön-
kéntesek.

** {A 13,000 magyarnak) orosz hitre térésé-
ről elterjedt hir nagyítva volt; az illető 3 község-
ben (Falucska, Komlós, Pálfalva) összesen, csak
1300 kath. van; ezek egy része, de nem összesen,
fenyegetőznek áttéréssel, ha bizonyos egyént nem
nyerhetnének lelkészül.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
x* {Rosz aratási kilátások Horvátországban,}-

A Horvátország minden részéből beérkező hirek
azt jelentik, hogy a már egy hónál tovább tartó
szakadatlan esőzések, melyeket helyenként erős
jégverés kisért, nagy aggodalomra adnak alkalmat.
Mindennemü gabna, szőlő, gyümölcs és kerti
ültetvény a tenyészetben nagyon hátra van, sőt
egy jelentékeny rész tönkre is ment. Még a kaszá-
lók sem felelhetnek meg a várakozásnak, mert a
fűnek annyi ideje sincs, hogy megszáradjon.

** {Csalások a gabnapiaczon.) A lapok több-
ször tettek emlitést azokról a visszaélésekről,,
melyeket az alkusz urak maguknak a gabnapiaczon
megengednek. A kapitányság is szükségesnek
látta e rút dolognak határt szabni. De azért még is
megtörtént a mult héten, hogy egy alkusz megal-
kudott 8 mérő gabnára 8 frt 90 krjával, s oda
utasitotta az eladót, hogy az árut a vevőnek a
sertéskereskedő-utezában levö raktárába szállitsa..
Itt a gabnát oda szórták a többi gabnához, s mi-
dőn már össze volt keverve, a többivel, azt mond-
t á k ^ földmivelőnek, hogy gabonája harmadfél
fontml könnyebb, s igy a megalkudott 71 ft 20 kr.
helyett nem kap csak 64 frt 40 krt, a mivel a föld-
mivelő, a ki a gabonáját már nem vehette vissza,
nem volt megelégedve. Erre visszament a gabna-
piaczra, hol közte s a vevő közt elébb heves szó-
váltás, majd később olyan botrány történt, hogy
a rendőrségnek közbe kellett lépni. Az eset vizs-
gálat alá került, s mint csalási eset, a bünfenyitő
törvényszékhez utasittatott. A gabnaeladás végett
odajött földmivelők kijelenték, hogyha ily esetek
fordulnak elő, többé nem hozzák terményeikot a
pesti piaczra.

Balesetek, elemi csapások.
** {Villámcsapás a templomban.) Tisza-Tar-

jánból jelentik, hogy ott f. hó 5-kén éjjel a villám
beleütött a templom tornyába oly helyen, hol a
falazatot összetartó vaskapcaok csak vékony réteg-
vakolattal voltak boritva. A villám itt megoszlott
s az egyik sugár leszaladt a 13 öl magas templom-
falon, vakolatot és köveket szakitva ki a falból ;~
a másik sugár a templomtorony déli oldalán sza-
ladt lo, koresztülütötte egy ablak boltozatát, be-
szaladt és ugyanazon ablakon ki is jött. Még:
reggeli 6 órakor is a templom belseje telve volt
füsttel és kéngőzzel. A bádogtető, melylyel »
templomot 1868-ban befedték, sértetlen maradt.

Mi ujság ?
** {Honvéd sászlószentelés.) A 18-ik honvéd

zászlóalj zászlójának fölszentelése szép ünnepély-
lyel ment végbe Lugoson f. hó H-én. Az egyházi
szertartást Bonnaz csanádi püspök végezte, s mi-
elött a fölszerelt zászlót átadtak volna a leg<»y-
ségnek Oltyán János lugosi gör. kath. pusp



román nyelven hazafias beszédet tartott. Egyátalán
testvéresülés ünnepély volt ez a magyar s romár
közt. A zászlóanyai tisztet Szende Béláné viselte,
kit fáklyás-zenével tiszteltek meg.

** (1848/9-Jci zászló.) Bars vármegyében
fürdőjéről nevezetes Vihnye község templomában
a zászlók közt látható az ottani 1848-diki nemzet-
őrök fölszontelt zászlója, mely az oltár falában
tartatott az 18t)l-ik évig elrejtve. Ezen zászló elő-
vitele mellett mentek az 1849. év január havában a
vihnyei nemzetőrök honvédeink segitségére, midőn
ezek Szélaknánál Windiechgratz ellen harczoltak.

* * (Kossuth-teleli.) Mint már irtuk Biróy
Béla a gubacsi h-.tárban levő birtokán egy na-
gyobb telket ajánlott föl Kossuthnak, ki azonban
azt el nem fogadta. E telket most a tulajdonos
a szerencsétlen halállal kimúlt Sebes Emil volt
honvédezredes árvájának adta.

** (Bittó igazságügyminiszter) hetenként két-
szer, szerdán és vasárnap d. e. l l órától kezdve
ád kihallhatást. Az uj igazságügyminiszter
vasárnap tette le az esküt ő Felsége kezébe, ki
•ezután a volt minisztert, Horváth Boldizsárt fo-
gadta külön kihallgatáson.

** (-4 trónörökös magyar történettanára) a
„ P . L l . " biztos értesülése szerint csakugyan Ró-
nay Jáczint le-'Z. Különben megmarad osztályta-
nácsosnak akultuszminisztcriumnál, tanárságának
ideje alatt helyettesitni fogják.

** (Adóhátralék.) A pénzügyminiszterium
hivatalos kimutatása szerint Magyarország a mult
évről 51.100,000 frttal maradt adóhátralékban.

** (A dunai monitorok) kőzül az egyik „Maros"
ápril 20-án, a másik „Laj ta" május 17-kén bocsát-
tatott vizre. A monitorok a post-fiumei hajógyár-
ban készültek el.

** (Brassai Samuel,) mint az erdélyi unitáriu-
sok képviselője, megérkezett Londonba, hol az
unitáriusok most a világ minden részéből gyülést
tartanak. Ü ott az erdélyi unitáriusokat képviseli.
Megismerkedett Sir Jolin Bowringgal, a k i n a g y
magyar-barát, s ki Francziaország jelen hely-
zetéről a következőket irja: „Francziaországmost
jobban meg van alázva, mint maga Lengyelország;
oda jutott, hogy vagy másodrendü hatalom lesz,
vagy első rendű gyöngeség. Mert nem képzelhetni
nagyobb gyöngeséget,mintThierst birni államfőül,
a ki legfőbb okozója azoknak a bűnöknek, mik,
most Francziaországot megalázták."

** (Visszahelyezett korona.) A közelebbi vihar,
mint oz a politikai viharoknak is szokása, lefutta
a nagy koronát a gr. Károlyi palotájáról, hol az a
czimer fölött pompázott. Az egész egyetem-uteza
töle lett romjaival. Most emberek lepték el a
palota tetejét, hogy ujra visszasegitsék tenni a
bukott koronát legitim helyére. Hiába, a restau-
rácziók idejét éljük.

* * (Porosz betörés Ausztriába.) Triostből irják,
hogy közelebb poroszok érkeznek oda, ágyukkal.
De ezek az ágyuk szerencsére nem lesznek meg-
töltve, lévén azok elfoglalt vagy megrepedt ágyuk,
melyeknek arczát a német császár ajándékozza a
triesii lutheránusoknak, hogy öntsonck belőle
harangot.

** (Az Apraxin-pör.) A „Pressburger Z t g . "
ugy értesül, hogy a pozsonyi városi törvényszék
helyett adott gróf Apraxin védője, gr. Heller azon
kérelmének, hogy védencze szabadon ereszteesék
s egyedül 5000 ftnyi óvadék letételét kivánja. A
vádlott anyja, gróf Eszterházy Helen azonban vo-
nakodik egyetlen fiáért ez összeget letenni.

*• (Elszabadult papagály.) Br. Kempf, a vilá-
got körülutazott hazánkfia, Ausztráliából több évi
távollét után visszaérkozvén, közelebb számos
meghivás folytán Debreczenbe utazott, s elvitte a
világ tulsó oldaláról magával hozott érdekes gyűj-
teményeit is. Ott egy ritka, egészen fehér, kitani-
tott papagálya a minap elszabadult; nosza volt
nagy lótásfutás a csapó-utezán, hogy megfogják,
kergették egyik háztetőről a másikra, mig aztán
ugy elrepült a drága madár, hogy az üldözéssel fel
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kellett hagyni. A ki megfogja, s kezeihez szol-
gáltatja, jutalmnt nyer a tulajdonostól.

** (Egy sajátságos szokás áldozata.) Csonka
N. huszsírközvitéz egy bajtársa által tűvel bekar-
czoltatta karján nevét és a magyar czimert, a mint
az némely vidéken a legények közt szokásban van;
de e bekarczolás szomoru következményekkel járt,
mert nemsokára a műtét után — eddig még ki nem
deritett okból — a huszár karja annyira megdagadt
s a fenésedcs oly gyorsan bekövetkezett, hogy a
szegény ember életét csak karjának gyors levétele
által lehető meggátolni.

** (A bukfenczezésröl) jó lesz leszoktatni a
gyermekeket. A fehér megyei Baracska községbon
a községi legelőn minap egy 7—8 éves fiucska többi
társaival együtt játszadozván, egyet bukfencze-
zett, egyet nyikkantott és halva volt. Nyakát törte.

— (Halálozások.) B. Orczy György, b. Orczy
Béla közös külügyminiszteri osztálytanácsos atyja
e hó 13-án Ujszászon 83 éves korában elhunyt. —
Hirtelen halállal mult ki a mult héten Szontágh
Mór honvédtiszt; nejével együtt a gőzhajón el
akart utazni, do már a kikötőhöz szállitó bérko-
csiban hoves vérömlés fogta el, ugy hogy teljesen
kimerülve emelték ki a kocsiból, s a várócsarnok-
ban neje keserves sirása közt nemsokára meghalt.
— B. Babarczy Antal egy Karlsbadból érkezett J
sürgöny szerint mult kedden tüdőbetegségben el-
hunyt. Eszes tudományos ember volt, de nem
tartozott a szabadelvü és hazafias pártokhoz. A
pozsonyi diétán a konzervativ párt egyik vezér-
szónoka volt, később a Bach-kormány alatt vál-
lalt hivatalt s akkor kapta a bárói rangot. A ki-
egyezési országgyülésen ismét megjelent, mint
szélső jobboldali képviselő, s beszélt is egypár-
szor. — Szegeden e napokban hunyt el Ököl
Máté ottani vagyonos polgár, s végrendeletében
10,000 forintot hagyott helyi jótékony czélokra,
többi közt a városi szegényeknek 4000 forintot,
a koldulás megszüntetésének alapjára stb. A
boldogult Bajoroszágból származott, s családi
nevét („Faus t " ) csak később magyarositotta meg.
Mint tüzér az osztrák hadseregben kezdte pá-
lyáját s kilépve onnan, Szegeden telepedett lo,
hol utóbbi időben igen virágzó téglagyára volt.
Mindenki mint különcz és végtelen becsületességü
embert ismerte. Családiul un volt, s mivel már kö-
zoledett a 60-ik évhez, par év óta mindig várta
halálát, s azért fölhagyott üzletével is. Vagyoná-
nak nagy részét rokonaira hagyta.

Nemzeti szinház.
Péntek, jún. 9. XXX. olasz operai előadásul; „Az álar-

ezos bál.'1 Opera 5 felv. Zeneijét szerz. Verdi.
Szombat, jún. 10. XXXI. olasz operai előadásul: „Té-

vedt nö." Opera 4 felv. Zenéjét szerzette Verdi.
Vasárnap, jún. l l . „Egy nö, ki az ablakon kiugrik."

Vigjáték 2 felv. Scribe után ford. Somolki F.
Hétfő, jún. 12. XXXII. és utolsó olasz operai előadásul:

„Tévedt nö.u Opera 4 felv. Zenéjét szerz. Verdi.
Kedd, jún. 13. „Falura kell mennie." Vigjáték 3 felv.

Irták Bayard és Wailly; ford. N. N.
Szerda, jan. 14. „Egy nö, ki az ablakon kiugrik." Vigj.

2 felv. Scribe után ford. Somolki 1\
Csütörtök, jún. 15. Az idény utolsó előadásául: „Tann-

haüser." Regényes opera 3 felv. Irta Wágner Richárd.
Péntek, jún. 16. A szinészoti tanoda nyilvános gyakor-

lati vizsgálata.
Jún. 16-ától augusztus 15-éig nem lesz előadás.

Szerkesztői mondani valo.
— Pest S. E. A balladai hang az első szakaszban

meglehetősen el volna találva. De nem veszi-e észre, hogy
a kifejlődés nem felel meg a kezdetnek? A leány nem azért
öli vizbe magát, mert a grófhoz akarják adni erővel (a mi
az első szakasz tárgya), hanem azért, mert megtudja, hogy
kedvese elesett a csatában. A kettő közt nine. benső, szük-
ségképi összefüggés. Pedig a ballada épen oly szilárd szer-
kezetet, belső egységet követel, mint a dráma.

— Arad. V. J. Az érdekes czikk 2-ik és 3-ik részét
s köszönettel vettük; közlését juliusi számainkban kezd-
ük meg.

^ E - li. A magyar emigráczió történetére vonatkozó
"ölvilágositó adatokat mindenesetre föl fogjuk használni.

— Szomoru legény. Néprománcz. Nem üti meg a
mértéket.

SAKKÜATEK.
603-ik sz. f. — Verbeeck L. V.-tóL

Sötét.

a b c d e f g h
Világos.

Világos indul s a második lépésre mattot mond.

Az 598-ik számu feladvány megfejtése.
(Bilow Lajostól Posenben.)

Világos.
1. Bg7—f7 . .
2. d2-d3 . .
3. Kc6-d7 . ,
4. Bf 7—fö matt.

1
2. Fd4 -al . .
8. <15-dl . .
4. d4—dö matt.

Sötét.
c5-d4:(a)

Ke6 -eö
Keö—dó

cő—cl
c4-c3
c3-c2

Helyesen fejtették ineg: Veszprémben .-Fülöp József.
— Harasztiban: gr. Festetics Benno. — Miskolczon: Czenthe
József. — Jászkinéren: Galambos István és László. —
Czegléden : Galambos Károly. — Karczagon: Kacsó Lajos
A pesti sakk-kör.

Elöfizetési fölhívás

4 VASÁRNAPI UJSÁG
és

Politikai Újdonságok
1871. évi júl.— decz. folyamára,

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

más egyébb rendkivüli mellékletekkel bővitve.)

Elöfizetési föltételek:
Postán küldve vagy Pesten házhoz hordatva.

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok
együtt:

Félévre (julius—deczember) 5 ft. — kr

Csupán Vasárnapi Ujság:
Félévre (julius —deczember) 3 » — »

Csupán Politikai Újdonságok:
Félévre (julius—deczember) 2 » 50 »

S^F" Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisz-
telet-példánynyal szolgálunk. — A pénzes levelek bérmen-
tes küldése kéretik. — Az eddigi czimszelvényekből egy
darab szives beküldését kérjük.

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

«3T Melléklet: Elöfizetési fölhívás báro
Eötvös József „Babérlombok" czimü mun-
kára.

HETI-NAPTÁR
Hónapi-és

hetilap
Katholikus cs protestáns

naptar

18
19
20
21
22

! 23
24

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerd.
Csőt.
Pént.

! Szóm.

Junius
| A 3 Marczellián'A í Marczeliá
Protáz, Gyárfás Gyárfás
Silvenus p. F l ó r a

Alajos hitv. I Alajos
Paulina, Paulin Albán
Eberhard Szidónia
Ker. sz. János j Iván

Görög-orosz
naptar

Hold változásai.

Jún. (ó)
0 C 3Visarion
7 Theodotus
8 Theodor vért.
9 Cirillus

lü Timoté Antal
11 Bcrtal.
12 Onophrius

Izraeliták
naptára

Sivan R.
29
30 Roschod.

1 Tham üz
2

5 S. Chuk.

N a p
hossza

f. p.
86 43
87 40
88 37
89 35
90 32
91 29
92 26

kél nyüg.

ó. p.
4 2
l 2
4 2
4 2
4 2
4 3
4 3

ó. p.
7 59
8 0
8 0
8 0
8 1
8 1
8 1

i Első negyed 26-án 0 óra 1 perczkor.

H o l d
hossza kél I nyüg,

f. p.
90 26
102 19
114 17
126 0
138 42
151 9
164 2

o. p.
4 12
4 57
5 50
6 48

10 9

6. p.
8 30
9 19

10 3
10 37
11 9
l l 36
l l 59

TARTALOM.
Révész Bálint (arczkép). — Az agg őrmester. — Kis-

faludy Sándor hátrahagyott munkái, I. — Az ember társa-
dalmi fejlődése. — A párisi városház égése (képpel). — A
petroleumos nö (képpel). — A mormonokról (folyt.). —
Egy epizód Magyarország titkos történetéből. — A „Hun-
garia" szálloda Pesten (négy képpel). — Egyveleg. —
Tárház: Irodalom és művészet. - Közintézetek, egyletek.
— Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Bal-
esetek, elemi csapások. — Mi ujság ? — Nemzeti szinház.
— Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21.ÍZ.)
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HIRDETÉSEK.

| 
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|

ffagy választékiban Moll fiiggb'nyb'kben.

Angol csipke-függönyöket,
9 rőf hosszu egy ablakra 3 frt. 80 krtól, 4'/2 frt. egész 12 ftig.

l l „ „ „ „ 97,, ll, 12, U „ „ 20 „
1085 ajánlja nagy választékban (2—2)

M O S S (VI ER JÓZSEF
rnmburgi vászonraktára,

a „menyasszonyhoz"
uri- és zsibárns-uteza sarkán. Pesten.

4/4,
6/4,8A, széles csipke-függöny szövetek.

Függöny perkálok,

A nyári idényre
ajánlom saját készítményeimet ugymint: hűteket víznek, sör,
bor, hus, vaj s minden megfelelő czélnak, a legjutányosb áron; ugy-
szinte f í irdó-kádakat vízmelegítővel és znhanynyal, minden
féle edényeket, konyha- és házieszkOzöket;
elvállalok továbbá mindennemü megrendeléseket rajz vagy
minta után, s biztosítom azok czélszerü kivitelét

Weiner Mór,
bádogos,

1089 (3—6)
PEST, 3 korona-uteza

a templom épületében.

Elöfizetési felhívás

K LAPJA
miinkaképesités és munka-felszabaditás

czimü hetilapra.

Elöfizetési föltélelek:
Félévre (julius—deczember) 3 ft. — kr.
Negyedévre (julius-szeptember) 1 „ 5 0 ,,

S S " Teljes számu példányok 18<1. febr. l-töl kezdve még foly-
vást kaphatók!

fPBF* Gyüjtőknek minden 10 példány ntán» egy tisíteletpéldánynyal
szolgálunk. — Az előfizetések bérmentve alóürott ki«(io hivatalba küldendők.

il ..Kők lapja" kiadó-hivatala,
(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám)-

Elöfizetési felhívás

„4 VORÖSHÁZ LOVAGJA"
czimü

két kötet regényre.'
A világhirü franczia regényírónak, idösb Dumas Sándornak rendkivül érde-

kes és mulattató regénye, mely mintegy 4—500 lapra terjedő két kötetben, augusztus
havában jelenik meg Előfizetési ára : 1 ft. 5& kr. Bolti ára: 3 ft. leend. Az elöfizetési
pénzek, a „Pesti hölgy-divatlap" szerkesztői s kiadói hivatalába (ujvilag-utcza 20-dik
szám) utasitandók.

|JB>** Az előfizetési pénzeket kérjük mielébb beküldeni, hogy a nyomandó
példányok végett tájékozhassuk magunkat.

JPP"* A ki a „Pesti hölgy-divatlap"-ra félévre, azaz: júliustól deczember
végeig fizet elő, az a kén kötet regényben 50 krért részesül.

flBF* Szives gyűjtőinknek, nyolcz egyszerre beküldött elöfizető után lapunk,
valamint a regény tiszteletpéldányával szolgálunk. 1095 (2,—6)

KINTLIJÓZSEF
(elöbb Kiss, Kollár és társa)

soroksári-nteza 66. síám,

ajánlja a t. közönségnek mindennemü

kész

gazdasági eszközeit.
Megrendelések a leggyor-

sabban, legpontosabban és legól-
csóbb árakon eszközöltetnek.

1097 (1)

Hetedik kiadás
(magyar nyelven negyedik)

A nemi elet -

titkai s veszélyei.
Értekezések a nemzés és nemi be-

tegségekről, az utóbbiak óv- és gyógy-
módjaival 1010(5-12)

Függelékkel a bnjakóri ragályzasról
és Dr. Kodét , lyoni orvos

ragályelleni legbiztosb óv-
szeréről,

a férfi és n&i ivarwerek boncztani ábráival
Ara: 1 ujforint.

Postán megküldve 10 krral több;
utánvétellel 40 krral több.

Megrendelhető szerzőtől következö
czim alatt:

Dr. Kiber V. U.
Pesten, József-utcza 66-ik számu

saját házában.

Szolvények, arany- s ezüst beváltás.

Szokatlan ritkaság!
A szerencsének nemcsak kezet nyujtani, — hanem kettős irányban minden

koczkáztatás nélkül értékpapírokra és sorsjegyszámokra együttesen játszani, pá-
rosulva a legkellemesb reményekkel töke rs kamatok okvetlen megnyerését
az alább következő jól átgondolt tervezet szerint magának biztositani!:

Csak 15 ft. Siavonkinti befizetéssel s egyszermindeii-
korra 2 ft. 50 kr.bélyegdsj

minden részvevőnek egy részvény-levél fog kézbesiítetni,
mely által minden részvevő az előjegyzett •

100 db. 400 frankos teljesen befizetett sorsjegyre játszhatik,
s melynek teljesen lefizetett tőkéje

Ezen császári törfik vasnt-kölcsön sorsjegyeknél az erdeklettek.
az évenkinti 3 % kamatok, Diíly 1200 frankot tesz ki, s az évenkinti rendes
« húzásaiban, mely 11.300,000 frank nyereményt képvisel, teljes elvezetébe
lépnek, s igy sokszorozott irányban nemcsak az összes 10» db. eredeti
sorsjegy töke-kamatai, hanem az arra esö nyeremények is 2a részre lei-
osztva részesévé válnak. , . ,

Az ezen minden egyes részvény-levelekre évenkint eső 48 franknyi Kamat,
valamint a befizetés tartama alatt tett nyeremények azonnal felosztatnak, s az
ilyféle részvény-levélre eső 4 db. 400 fr«nkos teljesen befizetett esil MH
frankot képviselő eredeti sorsjegyek közvetlen a 80 havi lefizetés bezártával
minden részvevőnek ki fog szolgáltatni,mely felosztott sorsjegyek a a/o Ka-
mat élvezésén kivül tovább is az évenkint történni szokott C[j5 h™ »*f, _ ^ *
legdúsabb nyereményekre játszanak. 10™ V& <v

Ugyanezen jól átgondolt tervezet áll 50 db. 400 frankos teljesen be-
fizetett 20,000 frhnk vagyis 8000 ft. tevő cs. török sorsjegyekre nézve is a
befizetést felényire állapítva meg s belyegdij 1 ft. 25 kr., mely tervezet e g y l de-
jüleg nyittatott meg, s melyre a t. cz. közönséget szives részvétre, felhívni ezennel
szerencsém van. . . . , . .

Jókori megrendelés esetében minden érdeklettnek egy állami nonvea jó-
tékonysági sorsjegy 100,000, 20.000, 2 a 10,000 It. s több jelentékeny
mellék nyereményekkel ingyért fog adatni, - mely sorsjegyek azonban £ lt.
50 kron szinte megrendelhetők.

Austerliiz Zsigmond elsö pénzváltó irodája
Budán, a Innczhid közelében.

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek.

IfíJj 1062(8-0)

> Legfinomabb

; lególcsóbb

Levélpapírok
csinos s legujabb

ellátva
szines nyomatban.

100 levélpapír legfinomabb ft. 1 — 1.50
100 levélp. legjobb ang. vastag ft. 2—2.50
1(10 levélboriték monogramra, ft. 1 — 1.50
100 levélborit, monog. nélkül kr. 50—60
100 levélboriték finomabb 80 kr. — 1 ft.
100 levélboriték . . . . . . . kr. 30—80

Látogatási jegyek.
100 db. legflnom. dupla fényes papirra,

kőnyomat ft. 1 — 1.40
100 db. legfinom. bristolpapirra ft. 1.20
100 db. a la minute . . . . kr. 50-80

Pecsételő-markok.
1000 db. aranynyomat ft. 2.50
1000 » veres, fehér szines pecsétv. ft. 8
1000 » szines nyomott (legujabb) ft. 4

Nyomtatványok.
1000 db. postai szállitó-levél . . • ft- 3

] 000 » vasuti szállitó-levél . . • f t- °
1000 » váltó ft. 4, 6 és 8
1000 » számla ft. S, 5 és *

Kapható:

Löwinger A. és társa
papirkereskedésében Pesten,

omyí>ti k&SXinO-
hatvani-uteza 6. sz., a n f " " ' "

vál szemközt, a
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FÜRST JOZSEF, gyógyszerészi ipir-tetepltvénye Prágában, ajánlja:
/íuvuvuuuuuuuui/uuuuuuuuuuuuuyvuuuuuuuuuuuuuuí/uuuuuuuuiíuuu^
g A gyógyszeres §

I folyékony vastartalmú czukort, |
dr. Hager jobbított rendszere után készitve,

mint legczélszerübb készítmény
azok számára, kik vastartalmú gyógyszert szükségeinek.

Használat i u t a s i t á s :
a) Felüdülés eseteiben nehéz be tegség tk áfán, hol láz következtében a

vérsejtek fogyatkozása s már véralkatrészek vesztesége állott be.
b) A vér vas tnr ta lniának kevesbitésére, a vér cs nedvek vesztetlégei

nfán, különösen gyermekeknél, a hol nemcsak a már meglevő vér megtartása,
azaz: ápolása, — hanem annak növelése s ujabb részek képződése forogván fenn.
Hogy itt minden csepp vérből egy bizonyos mennyiségü vastartalom elenyészik, az
kétséget sem szenved.

c) A vérszegénység á l ta l az idegszervekben föltételezett ingerlé-
kenység eseteiben, melyek álmatlanságra vezetnek ; továbbá fogékony betegsé-
geknél, különösen a tüdő- s bélhurutra rendkivüli befolyást gyakorol.

d) A t á p a n y a g o k v a l t o z á m betegségeiben, a tápanyagok, görvély,ang.
betegség (Khachitis) tüdőgumó, csúz, köszvény, suly s v ;zkórok gyülemlése
eseteiben.

e) A n r m i h a f á s k ö r betegsége iben: magömlés, tehetlenség, utótakár a
férfinemnél; terméketlenség, fehérfolyás, bavitisztulás háborgatása eseteiben a
nőnemnél.

f) A s á p a d s á g s vérszegénység eseteiben, hogy ha azok nem egy meg-
előző betegségből fejlődtek ki, s gyenge testalkat eseteiben.

g) Következetes á l lapoíu vá l tó lázakban.
h) A bujxkór utái igyogyifására.
i) Bizonyos i d e g á l l a p o t o k b a n : u. m. vídatáncz, mhérktír, méhgörcs,

félfejfájás, ájulásokrai hajlani, görcsök, szélhüdés, hogy ha ezen állapotok a vér-
szegénység által idéztetnek elé.

k) A t á p a n y a g o k szerfeletti elkülönítése ellen, izzadtság, hnd ár s
evesedés eseteiben. — 1 nagy üveg ára I ft. 20 kr., kisebb üvegé 6 0 kr.

^UUlíUUUUUUUUUUUUUUUUl/UUUUUUUUlííi

5 Gyouiorfájdahuak ellen. §
^SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAy

A Grastrophan,
mely havasi növényekből készíttetik s 20
éven át a legüdvösebb szernek bizonyult be,
különösen: az emésztőszi rvek bánta lma-
zásánál, u.m. gyomor megterhelés, megrom-
lott gyomor, hányás, hasmenés, gyomorége-
tés, idült gyomorbajok s felfúvódások ellen.

1 üveg ára 7 0 kr.

í-.UUVUUUUVUUUUUUUUUUUUUUUirUUlAAfei

| Fagydaganat ellen. I
üAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi/

Fagydaganat ellen.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

A vascerat,
meggyógyítja tökélletesen rövid idő aiau.

1 skatulya ára 40 kr.

fiUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVUUUUUUVSt

§ Mellbetegségeknél §
i?AAAAAAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAAy

a Král-féle valódi Carolinenthali

Dávidthea
minden köhögést eltávolít, legyen az
ujonkeletkezett vagy idült, 8 általa a
tiidó további megbetegedésétől megóvja.

1 csomag ára 2 0 kr.

| Szép fehér fogakat |
l?AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2?

idéz elé a

chinaszájviz
és

chinafogpor.
A chinaszájviz megerősiti ezenfelül a

fogakat, a foghusnak vérzését s a fogakra
oly veszedelmes fogkő lerakodását megaka-
dályozza, s a szájnak kellemes friseséget 8
hűvösségét kölcsönöz.

1 üveg chinaszájviz 6 0 kr.
1 skatulya chinafogpor 3 0 »

Saját érdekében tisztelettel felkéretik, fentebbi készítmények vásárlásánál arra nézni, hogy a függvények, érczkupakok, tokok
stb. az „^ jpot laolac© SBXXZXX w r e i s s e n E n g e l i n P r a g txxxx i * o r ± ö 1 O 7 1 - H " czéget ma-
gukon hordják-e, — hogy ha ez nem Tolna igy, — ugy kérjük, minden ily gyártmányt risszautasitani. 1048 (5-34)

rtíSÍGIl ! Török Jozsef gyógyszerésznél király-utcza, s megrendelhető Magyarország legtöbb gyógyszertárában.

5, Frís sebeket, égetéseket |
| s zúzásokat |
VSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJf

gyorsan meggyógyítja a

vasszappan folyadék,
s igy annak egy háztartásnál sem volna szabad
hiányoznia. — 1 üveg ára 1 ft., fél üvegé 50 kr.

Legujabb

női-
ruha-kelmék

bámulatos olcsón!

Hamburger Adolfj
üzletében

|l?I!ST/zsibérus és uri-J
utcza sarkán.

(T" Minták kivánatraj
küldetnek minden-
felé Ingyen

bérmentve.

A pálmahajfürt-essentia
használata által fölülmulhatlan tartósságu
fényes, puha s ruganyos ha j fűr tök; továbbá
hölgyek s uraknál Iiiilláintzeru' s tartós
bnj-bodrok éretnek el. Egy üveg ára 1 ft.
20*kr. Főraktár: L U K I ' F M. illatszerésznél
a „ M i n e r v á h o z " Pesten, a váczi-utezában.

Mellbetegeket
értesitem arról,

miszerint mell-betegségek, kü-
lönösen mellfájás, rekedtség,
köhögés, nehéz lélegzés, egy
igen szakértő és gyakorolt ha-
sonszenvl orvos által sikeresen

gyógyittatnak.
Rendelvényi órák:

délátán 2-töl 4-ig.

Bálván)-utcza 6. szám, 2. emelet
(ezelött váczi-ut 24-ik szám.)

ERNST ÍJ.,
homaopath-orvos és szüléíi.

1045 ( l l — 5 0 )

Koliarits József és íiaf (12-4~2)

„YPSILANTIBOZ"
czimzett legelső

vászonruha gyári raktárban
váczi-utcza ban Pesten,

kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban
[mfndennemö kész fehérnemttek férfiak, hölgyek és

gyermekek számára.
Férfi-ingek, rumburgi, hollandi vagy irlandi vászonból 2 ft. 50 kr. 3 ft 3 ft 50 kr

4 ft,, 4 ft. 50 kr., 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft.'
Ball ingek férfiak számara 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft. Himezettek

6 ft., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft., 14 ft. egész 20 ftig.
Szines férfl-lngtk, 1 ft. 60 kr.,2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft.
Férfi-ingek fehér madapolanból 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft.
Férfi-gatyák vászonból, magyar, félmagvar vagy franczia szabásban 1 ft. 75 kr.,

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

zsebkendök.
Ndi ingek vászonból egyszerüen 2ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft.

hímzettek3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft.,4ft.5O kr.,5ft., jobban hímzettek 6 ft, 7ft.,8 ft,
10 ft., 12 ft, 14 ft, a legujabb franazia divat szerint 4 ft, 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6ft
7 ft, 8 ft., 9 ft, 10 ft, 12 ft.

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

MAI váll-fflzök franczia alakban 1 ft 50 kr., 2 ft, 2 ft. 50 kr., 3 ft, 3 ft. 50 kr. 4 ft
4 ft. 50 kr. '

Nfti alsószoknyak és nadrágkák perkailból, chiffonból, schnürl és piquetbarchet
éjjeli és negligé-fókötők, kapezák czérnából, pamut, gyapot és mindennemü
vászon- és battiszt-zsebkendök.

Fia ingek vászonból, madapolanból és szinesek is a legjutányosabb árakon uevszin-
tén gatyák és kapezák.

Leányka-ingek kivarrva vagy egyszerüen, corset'tek, nadrágkák és kapezák
A legnagyobb választékban béllelt alsó-ingek és nadrágok nrak és

hölgyek szamara, ugyszintén mindennemü téli szükségletek, lesniabb lla-
nell-ingek én shawlok.

Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat, rumburgi, hollandi s irlandi vászonból da-
rabját 25, 27, 28, 30, 82, 35, 38, 40, 50, 60 egész 120 ftig. '
Creas-vászon 12 ft., 12 ft. 50 kr., 13 ft, 14 ft, 15 ft, 16 ft, 17 ft. 18 ft. 20 ft.

egész 25 forintig. j02g (7 — 8)
Törfllközö-kendök tnczatját 5 ft. 80 kr., 6 ft. 90 kr., 7 ft 50 kr 9 ft 50 kr

10 ft., 12 ft., egész 20 ftig. '
Asztalkendők tuczatját 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft. egész 12 ftig.
Szines canefa* ágynemfieknek 9 ft, 10 ft. l l ft., 12 ft., 13 ft egész 16 ftig.
Asztalkendők és készletek damasztból 6, 12, 18 és 23 személy számára
Függönyök a legnagyobb választékban 4 ft, 5 ft, 6 ft., 7 ft, 8 ft., 9 ft., 10 ft,

12 ft, 14 ft, 15 ft. párja.
Asztal- és agyteritök, kávé-abroszok és szerviettek.
!Henya8szonyi-hozoniány-kiáUitások 200 frttól 2000 forintig, kész fehérnemtiek-

ben és vászonárukban a legnagyobb választékban kaphatók. Kimeritő árjegy-
zekéket kívánatra bérmentesen megküldjük.
Levélbeli megkeresésekre még az nap, melyen megkapjuk, expediáljuk, és cso-
magolási dijt nem számítunk. " '

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

forintig,
8«tíst henger órák 4 rubinra . . 10—H

» » arany foglalv. rugóra 12—IS
» » kettős födéllel » 15 jg
» » kristályüveggel » 15, 16—17
» horgonyórák 15 rubinra » 15, 16—1?

, * » 15 » kettős födéllel 19
i 20-22
I » angol horgonyórák kristálytiveggel 19,
I 20—22-24
1 » ugyanazok kettős födéllel . 24—40
I » vál. remontoir kengyelnél felh. 28—82
i » ugyanaz kettős födéllel 35, 38, 40—46
i Arany órák 3. sz. horg. 15 rub. 36,40, 45—60

ugyanaz kettős födéllel 55, 58, 60—80
» valódi remontoir kengyelnél

felhúz 70, 80, 90—100
» valódi remontoir kettős födél-

lel . . 100, 110,120,130—206
Arany hölgyórák (3.sz.)

» henger 4—8 rubinra . . 25, 28—32
» » 8 rub. kett. födél. . 88, 42—46
» horgonyórák 15 rub. kettős fö-

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

Inga-órák hetenkinti felh. ft. 16, 20, 22—24
» órai és félórai ütéssel . . . 80—82
» óra és negyedórai ütéssel 48, 60—M

Havi regulatorok . . . . . 30—82
Ébresztő óra . . . . . . . . . 6

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

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

Egy inga-óra pakolásáért 1 ft. 50 kr.
Órák cserében is elfogadtatnak.
1 9 * Nem tetsző ára kicseréltetik.

Javítások legpontosabban és jutányos árért
eljesitetnek. 1086 (2—12)

26-ik szám. Tizennyolczadik évfolyam.

Pest, junius 25-én 1871

Elöfizetési feltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok etcyüit: Egész évre 10 frt - Fél évre 5 frt.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpan Politikai Ujdonsasok : Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

B ^ Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
többtiöri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Op|)«'lik Alajos, Wolkeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9.—
Bélyeg-díj, külön minden igtatás ntán 30 krajczár.

D ü r e r A l b e r t .

Nehány hét elött ünnepelte Németország
egyik legnagyobb fia születésének négyszá-
zados évfordulóját;*) a részvét, mely a tisz-
teletére rendezett ünnepélyeken — a Mú-
zsáknak annyira ellenséges fegyverzaj utó-
hatása és a minden más érdeket absorbealó
diadalmámor közvetlen befolyása daczára
— ez ünnepélyt csak-
nem nemzetivé emel-
te, tanusitja, mily
nagy tisztelettel vi-
seltetik a négyszáza-
dos nagy név iránt
a késő utód, meny-
nyire fölfogja és mél-
tányolja a befolyást,
melyet halhatatlan
fia hazája, kora és az
emberiség művésze-
tének fejlődésére gya-
korolt. Dürer Albert
neve ott ragyog a
müvészet nagy kori-
phaeusai közt, egy
Rafael, Rubens, Mu-
rillo oldalán — fényt
árasztva a korra,
melyben élt, a nem-
zetre, melyhez tarto-
zott, a városra, mely-
ben született, neve-
kedett, működött és
meghalt. E sok fény-
ből nekünk magya-
roknak is jut egy
sugár, s ha a müvé-
szet világpolgárias
jellege már magában
nem indokolná is
hogy a müvészet ez
apostolát a magy a r
közönség elé vezes-
sük : a fény, melyet

(H71—1528.)

Dürer reánk is vet, bizonynyal igazolásunkra
szolgálhat.

Dürer családja magyar eredetü, s nem,
miként a német irók állitani szeretik, Ma-
gyarhonba beköltözött német gyarmatosok
sarja. A vidék, hol e család tartózkodott,
nyomát sem tartotta fenn német kolonizá-

*) A Bécsben ez alka-
lomból tartott Dürer-ünne-
P^yről lapunk már f. évi 21.
számában emlékezett, külö-
nösen kiemelve Dürernek
isecsben l e v ö ^ j e ] e g e n a z o s z _
, a k mi>zeum által e iubi-
T?Ü_" ^ e l e t é r e rendezett

on kiállitott mű-

T.L. DÜRER ALBERT.

cziónak, a Dürer név német hangzása az
akkori kor szokásaival megegyező gyakori
névváltoztatások mellett (akkoron még nem
létezett nemzetiségi kérdés!) ily föltevésre
nem szolgálhat alapul; e nevet Dürer (az
atya) Németországban töltött vándorévei
vagy Nürnbergbe telepedése alkalmával

vehette fel.
Dürer Albert elő-

dei egyszerü magyar
földmivesek voltak.
Nagyatyja, Antal öt-
vösségre szánta ma-
gát, Gyulán telepe-
dett le s ott megnő-
sült. E frigy első szü-
lötte Albert volt, ki
atyja mesterségét vá-
lasztván, azon idők
szók ása szerint segéd-
évei végeztével ván-
dorlásraindult; meg-
fordult Mátyásfényes
udvarában, de tanu-
lási vágya tovább haj-
totta, fölkereste a
művészet terén akkor
oly virágzó Németal-
föld mestereit s Né-
metországot , mely
mintegy uj-kora elő-
estéjén a vállalkozó
szellem és tett-erőnek
munkálkodásra gaz-
dag tért nyujtott. A
28 éves Albert Nürn-
bergben települt le
1455-ben, s annyira
megnyerte nagyhirü
mestere Haller Jere-
miás tetszését, hogy
ez — a büszke patri-
czius — nem átallotta
a jövevény és egyedül
művészetére támasz-
kodó segédnek adni
nőül leányát. Albert
ekkor már 40 éves
volt, de hogy még
testben, lélekben erős
és ernyedetlen, tanu-
sitja, hogy e frigy-


