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Köszvény,csúz s idegfájdalmak ellen.•:

Kopal A.-féle kOszvénytliea.
Biztos gyógyszer még azon köszvény ben szenvedőknél is, kik abban

évek hosszusorán át szenvednek, mely mint a napi tapasztalás mutatja, külsö
szerek által nem gyógyíthatók. H08 (3 — 3)

Kopal A.-féle ízület- s ideg-liniment,
a csúzos, ideges s köszvényes fájdalmak minden nemei ellen.

Tekintetbe véve azon, a hihetetlenséggel határos eredményeket, melyek ;
ezen szerrel elérettek, az egész gyógyászati tudomány, — melynél csak megkö- •
zelitöleg is biztos eredményekre lehetne számitani, nem mutathat fel. Már ;
eddig is oly sikeres gyógyitások eszközöltettek, hogy azokat valósággal a tudo-
mány pecsétjével lehetne megerősiteni. Számtalan köszönő s elismerő iratok
kivonatban, valamint hirlapi czikkek s arról tanuskodó orvosi vélemények ezen
szerhez csatolvák, s levélbeli kivánatra ingyért s bérmentesítve küldetnek meg.

Fő- és Bzétküldési raktár Mauer-ben Bécs mellett,
mely czég raktárak átvétele végett bármikor megkereshető.

Óvás.
Szakadatlanul

érkeznek be hoz-
, zám panaszok az
iránt,hogy köszvényszereim előbbeni főraktáraimban, Bécsben,
a legügyetlenebb módon utánkészittetnek, s egész hatásnélküli
szerek, melyek még a valódiak főalkatrészeit sem foglalják

magukban s egészen hasonló csomagolásban adatnak el, — kinyilatkoztatom
ezennel, hogy védmarkom és sajátkezem aláirásával ellátott köszvényszerem,
mostantól fogva Bécsben, csakis a következő czégeknél lészen kapható, u. m.:
Moll A. unter den Tuchlauben, dr. Girtler J., Freiung, GrohsA., Wahringer-
strasse. Rudolfsheimbaii: Gartner L. és Pesten: Török József, Prágá-
ban: Fürst J. uraknál, s a birodalom minden nagyobb városaiban.

Egy csomag thea ára 50 kr. (két csomagnál kevesebb nem rendelhető meg).
Egy üveg Liniment ára 1 ft. 50 kr. Pakolás és bólyegdij 10 kr.
JPF* Kórházak, ápoló-intézetek és szegények házai, a szétküldő raktár

részéröl, mint elébb ugy most is jelentékeny záralék leengedésben részesittetnek.

mmmm

Iluile balsamiqae
(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. 25 kr. a. é.

Life preservers, Pilis for dogs.
(kutya- lapdacsok.)

Egy hirneves angol állatorvos által 30 éven át
baszn&lt kutya-labdacsok nemcsak előmozdítják &
fül-rákfene gyorsabb gyógyulását, — hanem meg-

óvják, á'kutyákat minden másegyébb betegségektől, u. m. nehézkór, vidatáncz, köszvény-
s rüh-től, az eb-düh ellen pedig a legnagyobb sikerrel használható. "

Egy skatulya ára 1 ft. 10 kr.
P F * Bérmentes levelek által megrendelhető: Bittner Gynla gyógyszerésznél

Gloggnlczban. 1056 (6-6)

Elsfj-ügyvédi-ügynöki-iroda,
Vidéki ügyvédtársaimtól,társulatok,

községek és magánzóktól stb.elfogadok
minden megbízásokat, Buda-Pesten köz-
benjárást, megszorgalmazást, értesítése-
ket stb. igényelnek. Eszközlök pénz-
kölcsönöket, czégbejegyzéseket. K^szi-
tek vád- és vádiratokat.

Czélja ügynöki irodámnak a vidéki
ügyesbajosokat a jövésmenési, utánjá-
rási, időtöltés, terhes költségektől meg-
menteni, gyors, kimeritő, alapos tudó-
sításokkal szolgálni, és hol akadályozva
lennének, képviseltetni stb.

A dijak előre fizetendők egy félnapi
időnél többet nem igénylő eljárásért
1—3 frt.

1 9 " Irodám székhelye Pest,
lövész-utcza 12-dik sz.

Réso Ensel Sándor,
köz-, és váltó-ügyvéd.

1123 (1)

Iskola-értesitvény.
Alólirott a t. cz. szülőket értesiti, misze-

rint: 1) felsőbb kereskedelmi iskolája
a nyilvánosság jellegével rabáztatott
fel és megengedtetett, hogy jogérvé-
nyes bizonyítványokat adhasson ki:
2) hogy azon tanulók, kik az előirt előké-
szület után felsőbb kereskedelmi iskolája
két osztályát jó sikerrel végzendík,azon be-
cses kedvezményben részesülnek, hogy
minden további szigorlat nélkül az
egyéves önkénytesek sorában beléphet-
nek ; 3) hogy három alsóbb osztályát akként
szervezte, miszerint ezek egy önálló alre-
áliskolával egyenlők legyenek, de a
mellett a kereskedelmi igényeknek is felel-
jenek meg, miért is a 3-ik ajreálosztálylyal
párhuzamosan az eddigi 3-ik kereskedelmi
osztály eredeti szervezetében azon tanonezok
számára fog fennállani, kik az ebben nyitott
elméleti kiképzéssel megelégedve azonnal a
gyakorlatba akarnak átlépni.

A felvételi feltételeket, a havi és felvételi
dijakat az évi tudósitvány tartalmazza.

A rendes iskola év október 2-án, a
beiratások szeptember 25-evel veendik
kezdetüket. 1121 (2—6)

Pesten, országut 4. sz. 1871. juliusban.
Roser NiklÓS, tulajdonos igazgató.

Mellbetegségben szenvedőknek.
A már Humbold Sándor által az ő Kosmos-ábnn ajánlott Coca-növény

Peruból, dr. Sampson tanár rendszere nyomán lapdacsokká feldolgozva a tüdőbe-
tegségeknek gyökeres gyógyítása eszközölhető, még azon esetekben is, ha már előre-
haladott stádiumokban volnának is azok. Dr. Sampson egy tudományos értekeiete
az 1-sd számu coca-lapdacsok használata felett különösen a coca-lapdacsok tu-
lajdonságait illetőleg, — (egy dobosz ára a porosz gyógyszerészi illeték szabályzata
szerint 1 tallér, hat doboszé ő tallér) egyátalában minden megrendeléshez hozzá csa-
toltatik, vagy pedig a „szerecsenhez" (zum Mohren) czimzett gyógyszertár
által Mainzban ingyért küldetik meg. 1124 (1—7)

A nehézkór
(görcsök)

gyógyitható!
Utasitvány, a nehézkor (epileptikai

görcsöket) egy 9 év óta jónak tapasz-
talt nem gyógyszeres átalános — egész-
ségi szerrel a legrövidebb idő alatt gyö-
keresen meggyógyítani. Kiadta Quante
Ferencz Antal, gyártulajdonos, több
rendjelek s érdemérmek stb. tulajdo-
nosa Warendorfban Westfáliában; e
füzetke a szerencsés gyógyitásokat il-
letőleg számtalan, részben hivatalosan
megállapitott s megerősitett bizonyít-
ványokat s köszönőiratokat tartalmaz
a világ mind az öt részéből. E füzetke
a kiadó által közvetlen bérmentes meg-
rendelésre, ingyért s szinte bérmentve
küldetik meg. 1113 (3—4)

Titkos

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy kó-
rodában, mint magán gyakorlat folytán
több ezer betegen legjobbnak bizo-
nyult mód szerint, sokszor a nélkül,
hogy a beteg hivatásában vagy élet-
módjában gátoltatnék, gyökeresen,

biztosan és gyorsan gyógyit

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

után 1—4 óráig.
9W Dijazott levelekre azonnal

válaszoltalik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megktildetnek.

1105 (2-12)

Ae atalánosan jónak elismert valódi • egészen frisen érkezett

SCBNEEBERIÍI NÖVENY-ALLOP
mell- s tüdőbetegek számára,

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögée, mellszorongás, elnyálkásodás,
torokgyuladások s nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható:
PESTEN: Török József gyógyszerész urnál a király-utezában, — dr. Wagner D.

gyógyszerésznél a váczi-uton, — Thalmayer A. és társa, — Oszetszky
F.,— Schirk J., — és Gerhardt A. uraknál.

BUDÁN: Sehwarzmeyer J. gyógyszerész urnál.
Aradon: Probst F. J.
Aszódon: Sperlagh J. gy.
Baján: Klenautz J.
Brassóban: Gyertyánfy Fa-

bick és Jekelius gysz.
Battonyán: Bignio K.
B elgrádon Nicolacovics test.
Beszterczén : Dietrich és

Fleischer.
Bonyhádon: KramolinJ.gy.
Brassóban : Fabick Ed.
Csáktornyán: Kárász A.
Csaton: Borsay F. gysz.
Debreczenben: Göltl N. gy.
Deésen: Krémer S.
Dettán : Braunmüller J. gy.
Devecserlien: Homnann B.
Eszéken: Kawilowicz gysz.
Eperjesen: Zsembery Ign.
Érsekujvár: ConlegnerIgn.
Egerben: Wessely gysz.
Eszéken : ThUrner fiai és

Dessáthy gyógysz.
Győrött: Brunner F.
Gyulán: Lukács gysz.
Haczfeld: Hagelschmidt V.
Hátszegen: Mátesy B.gysz.
Ipolyságon: Mikulási T.
Jánosházán: Euna gysz.
Jolsván: Maleter gysz.
Kaposvártt: Schröder J. gy.
Kőszegen: Strehle gysz.
Károlyvártt: Benich J.
Kis-HIártonban: Kodolányi

gysz. és Spatay A.
Kassán: Eschwig E.
Késmárk :GenersichC. és A.
Kecskeméten: Papp M.
Karansebesen:Weber A. gy.
Károlyfehérvártt: Fischer

Ed. gyógysz.

Kolozsvártt: Megay M. C.
Kőrmöczön: Draskóczy gy.
Károlyfehérvár: FischerE.
Kubinban: Stojánovics.
Kun-Sz.-Miklós: Stoits A.
Lugoson: Arnold J.
Médiáson: Breiner K.
Mosonban: Pranter J. gysz.
Miskolczon: Spuller J .
Mitrovics: Krestonoshics A.
Mohács: Pyrker Gyula gy.
Marosvásárhely: Jeney gy.
Munkácson: Gröttier L.
Mohácson: Kőgel D.
Nagybányán: Horacsek J.
Nezsiderben: Fuchs J.
Nyttríln: <Jr. tnfng H.
Nyíregyházán: Hönsch Ede

gyógysz.
Nagy-Becskereken: Nedel-

kovics és Haidegger.
Nagy-Kanizsán : Welisch

és Lovack gyógysz.
Nagy-Károly: Schöberl C.
Nagykikinda: KomkaA. J.
Nagyváradon: Janky A.
Nagyszombatban: Pantot-

schek R. gyógysz.
Orosházán : Vangyel M.
Pancsován: Graffgysz.
Pécsett: Kunz Nándor.
Posegán: Balogh gyógysz.
Putnokon: Szepessy gysz.
Pozsonyban: Schneeberger

és Dussil gysz.
Rosnyón : Posch J. gysz.
Rimaszombat: Hamaliárgy.
Rmnan: Milutinovitz S.
R ékáson : Boromi K. gysz.
Szászváros: Sándor R. gy.
Szabadkán: HofbauerI.gy.

S.-Sz.-Győrgyön: ötvös P.
gyógysz.

Sopron : Voga és Rupp-
recht.

S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J.
Sasvár: Müoke A. gy.
Segesvár: Misselbacher J.
Serajevoban: GyulekaN. G.
Sziszeken: Kubányi F.
Szombathelyen : Mitter-

mayer gyógysz.
Székesfehérvár : Say R.

gyógysz.
Siklóson: Nyers S. gysz.
Szathmáron: Juracsko D.
Szent-Miklóson: Haluschka

Egy üveg ára 1 forint 26 krajczár.
Ugyanezen bizományos uraknál kapható:

Legjobbféle

tyúkszem-tapasz,
Schmidt cs. kir. főorvostól, egy skatulya

ára 23 kr.

G7er
Szarvason: Réthy V.'
Szentesen: EissdorferG.gy.

és Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Roth

gyógysz.
Tokajban: Krotzer A. gjr.
Tordán: Welits és Wolf.
Tatán: Niertit F. gysz.
Török-Szent-Miklós: Pii-

lösz M.
Trencsénben: Simon A.gy.
Unghvártt: Telendy gysi.

és özv. Benesch P.
Újvidéken: Schreiber F.
Varannón: EHzár gysz.
Veszprém: Fremmel.
Váczon : Tragor A.
Varazsdon: Halter gysz.
Verseczen: Herzog gysa.
Zimony: Ivanovics és fia.
Zalatnán: Mégay Gyula.
Zombor: Stein fia Márk.
Zsámbokrét: Neumann M.
Zentán: Wuits testvéreknél

1055 (6—6)

Dr. Behr ideg-extractusa,
az idegek erösitésére s a test edzésére ára

70 kr.

Dorsch-májolaj, ™i*di gyógyszer.
Lobry és Parton-tól Utrechtben, a skrofulák
s bórkütegek sat. gyógyítására. Egy üves

ára 1 ft. 8

Stíriai Stub-havasi-növéay-
nedv

mell- s tüdőbetegek számára.
Egy üveg ára 87 kr.

Die „Zeitschrift für gerichtliche Medicin, öffentliche Gesund-
heitspflege und Medicinal-Gesetzgebung" bringt in Nr. 48 vom 27.
November 1866 fiber „Schneebergs Krauter-AUop" Folgendes:

„Der aus AlpenkrSutern bereitete „Schneebergs KrSuter-Allop" des Herra
Apothekers Bittner in Gloggnitz, und Franz Wilhelm, Apotheker in Neunkirchen, út
bei allén katarrhalischen und entzündlichen Krankheiten der Respirations-Organe ein
vorzügliches Unterstützungsmittel. Er mildert besser als allé anderen Syruparten jedea
Reiz im Kehlkopfe und wird bei acuter und chronischer Heiserkeit, bei empfindlichen
Affectionen der Schlingwerkzeuge, beim Lungen-Katarrh, dem Keuchhusten u. s. w.
wegen seiner vorzüglichen einhüllenden, besiinftigenden und reizmildernden Eigen-
schaften mit güngtigem Resultate angewendet."

Főraktár: BITTNER GYULA, gyógyszerésznél Gloggnitzban.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-utoza 4-dik szám alatt).

Pest, augusztus 13-án 1871.
Elöfizetési feltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt.

I V Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

j y Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
tBbbszori igtatasnál csak 7 krajezárba számittatik.— Kiadó-hivatalunk szamára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9.—
Bélyeg-dij, külön minden igtata» után 30 krajczár.

K é t e r d é l y i b á n y á s z .
I. Debreczeni Márton.

(1802—1851.)

Minél inkább halad a világ, minél ma-
gasabb fokot ér el a tudományok fejlődése:
annál jobban érvényesül benne a munka-
fölosztás elve. Mig a tudományok, kivált a
tapasztalatiak, bölcsejökben voltak, s ki
nem fejlődve még csak átalánosságok körül
forogtak: a tudós encyclopédiai ismeretekre
s átalános tájékozottságra törekedett. Ma
az egyszerü miveltség követelménye az, mi
egykor a tudományosságé volt: áttekintés-
sel s némi átalános fogalommal birni minden
tudományról. A tudósnak ma,
ki e névre méltó akar lenni,
szaktudósnak kell lennie. Még
ugyanazon egy tudományág
minden részletében sem emel-
kedhetik a tudomány szinvo-
nalára; az egyes tudomány is
annyi kisebb országra oszlik
el, hogy azoknak csak egyiké-
ben is a szinvonalon állani s
fejlődésével folyvást lépést tar-
tani: az egész élet munkáját s
összes tehetségei megfeszített
ráfordítását követeli. Az Uni-
versal géniek kora lejárt; a
specialisták kora elérkezett. S
a tudomány tovább - vitelének
ez az egyetlen utja. Az emberi
ész nagyon is korlátolt, de az
emberi tudás összes mezeje
már most is végetlennek mond-
ható, minden tulzás nélkül. Az
egyestől elég, bármily nagy
lángész legyen is, ha egy tudo-
mányágban fölemelkedhetik az
összes tudás magaslatára s
birja mindazt, a mi abban az
egyben tudható.

Ellenkező szempont alá
esnek a millió meg millió egyé-
nekből álló nemzetek. Nagy
nemzetnek, a szellemi küzde-
lem és haladás e korában, csak az a nemzet
mondható, mely az emberi ismeret minden
ágában az összes világ szinvonalán áll s
együtt halad az egész emberiséggel; mely-
nek fiaiból minden irányára a szellemi
életnek válnak ki vezér-egyéniségek, kik
semmiben hátramaradnia, a szellemvilág

áramlatán kivül esnie nem engedik, kiknek
összmíiködésében az összhangzatos haladás
elve érvényesül. S igy végelemzésben itt is
a munkafölosztás elve nyer alkalmazást; az
egyesek munkája, tanulmánya, ismeret-
kincse összefogva képezi az egész nemzet
szt ^emi kincsét.

gondolatok , melyeknek igazságát ma
már,hala Istennek,nálunk sem vonjakétségbe
senki, két szaktudósnak arczképe elött jutot-
tak eszünkbe, kiknek életrajza főbb vonalait

DEBRECZENI MÁRTON.

egymás mellé állitva akarjuk bemutatni ol-
vasóinknak. Két erdélyi bányász-tudós, Deb-
reczeni Márton és Szentkirályi Zsigmond
képe áll előttünk. Hazánk természeti kin-
csekkel oly gazdag részének, az ércz-dús
Erdélynek fiai ök; méltók, erényeik s tehet-
ségeik által, hogy szerencsésebb korszakban

születtek volna, mikor a tudományos törek-
vésekre kedvezőbb lön az éghajlat e sokat
küzdött, sokat szenvedett, s élethalálharczai
miatt oly igen hátramaradt hazában is. Ök
az ugynevezett exakt tudományok egy saját
ágában, a bányászatban jeleskedtek, felké-
szülve nagy tudománynyal, birva ritka te-
hetségek s még ritkább kitartás egyesü-
letével s ékeskedve a hazaszeretet ama
legmagasztosabb np-m<W<9l, moly -nöm «-—
ábrándokban, nem is csak a legnemesebb

érzelmek áradozásában, hanem
ama tetterős törekvésben áll,
mely törhetlen szívóssággal
halad előre: magasra emelni a
hazát azon a téren, abban az
irányban, melyre öket a gond-
viselés a haza szolgálatára el-
hivta.

Tanuságos s nemes példa
által buzdító két élet! S két-
szeresen érdekes és üdvös a
mai nemzedék elött, melynek
inkább mint az ö koruknak, a
szaktudomány művelőire van
szüksége — mindig a tiszta
hazafiság kapcsolatában; ha-
zafi tudósokra s tudós haza-
fiakra, inkább mint bármely
más nemzetnek a világon.

Először Debreczeni Márton
életével kivánunk foglalkozni.
Ö, minden kétség nélkül, a
nagyobb nevü és érdemü, a két
érdemes között. .

Debreczeni 1802. január
25-én született Gyerőmonosto-
ron, Kolozsmegyének Kalota-
szeg nevü vidékén. Apja János
jobbágy eredetü, mesterségére
nézve fazekas és igen szegény
ember volt. Márton falusi is-
kolába járt, a falusi gyerme-

kekkel együtt játszott vagy járt harangozni
(a harangkötél el is szakitotta egyik ujját),
s bár anyja sirva panaszolta, hogy nincs
kedve az apja mesterségéhez, hanem csak
a könyvet bujja, valószinüleg itt is végezte
volna „tudományos" készülődését, ha egy
falujabeli nagyobb diák Ignácz Márton,



megismervén____o betiiszomjas gyermeket,
szülői nehezen kicsikart beleegyezésével őt
Kolozsvárra — a reform, kollégiumba —
magával nem viszi vala. Itt, barátja s jól-
tevöje vezetése alatt, 1814-töl 1818-ig a
gymnáziumi osztályokat végezte, s ettől
1823-ig a bölcsészeti és jogi két és a theo-
logiai elsö évfolyamot is, folyvást elsö a
maga osztályában; az iskola kiszabott tár-
gvain tul folyvást tanulván.önszorgalom-
mal s egyenlően kitűnvén a nyelvészet-
ben, számtanban, költészetben. Nagy kedve
volt, a költőkhöz s a mellett a zenéhez
is, hegedün és rézkürtön, ugy szólván
maga önerején tanult meg szépen és sza-
batosan játszani. Stipendiumokat és pálya-
díjakat nyert; s a kalotaszegi szegény job-
bágy fiu, ki darócz-harisnyában (paraszt-
nadrág) jött az iskolába, itt az elsö diák
lett, egyaránt szeretve tanárai és tanuló-
társai által.

Iskolai utolsó évében egyszer Dézsaknán
.ünnepelvén a só-bányatisztek társaságában,
munkás, barátságos életük látása benne is
kedvet költött a bányászélethez. Azok is
biztatták; végre megérlelték benne az elha-
tározást: Selmeczre menni a bányász-aka-
démiába s e pályán keresni életczélt és elö-
menetelt magának. Összegyüjté tehát iskolai
életében gondosan megtakaritott filléreit,
melyeket egy pártfogója 200 ezüst forintra
egészített ki, s utnak indult. A tanév kez-
detéig azonban még három hónap volt, s ő
e/> időt sem akarta gyümölcstelenül, — és
pedig választott pályájára nézve is - eltöl-
teni. A minden nemes törekvést pártoló de-
rék Méhes által ajánltatva Bukovina felé
vette utját, ott egy Fundit Moldovi(M.oldv&-
bánya) nevü faluban, a Mancz-féle vas-réz
bányáknál gyakorlati ismeretek szerzésével,
jelesen uj erek keresésében töltötte a három
hónapot. S miután annyiak közt ö volt sze-
rnnesés. a kutatott hegybpn legelső találni
ásványérre, ezt azonnal nevére keresztelték
s a tulajdonos kecsegtető ajánlatot tett neki,
hogy saját költségén tanittatja ki, ha köte-
lezi magát, hogy akadémiai tanulmányai
befejeztével az 8 szolgálatába áll sott érvé-
nyesitendi tudományát. De ö, csak honában
s hónának kivánván szolgálni, nem fogadta
el az ajánlatot.

200 forintjával, hallatlan nélkülözések
közt, egyszer éve napjában s mindent meg-
vonva magától, — de forintjai fogytával
folyvást gazdagodva szellemi kincsekben, s
ritka sikerü erő-feszitéssel két évre vonva
«issze a három évfolyamot, — kitünö siker-
rel végezte a selmeczi akadémiát. Már tanuló
korában, ritka képességei elismeréseül s
segély- czimül egyszersmind, napdijasbánya-
gyakornokká neveztetett ki, a két tanév
leteltével pedig Erdélybe a radnai rézbá-
nyához olvasztó mesterré, mely hivatalát
j 826. tavaszán foglalta el.

Mielőtt hivatali pályáján tovább kisér-
nök, egy másik oldalánál szellemi képessé-
geinek kell megállapodnunk. Debreczeni
költő is volt; hivatott, valódi költő, ki csak
azon téren maradva, bizonyosan elsö rangu
jeleseink közt állana. Még kolozsvári tanuló
kora utolsó évében irta „Hajó" czimü nagy
allegóriái költeményét, mely bár egész al-
kotásában Schiller „Harang''-jára emlékez-
tet, kivitelében, részleteiben, az eszmék
gazdagságában és csoportosításában, meg-
lepő erövel és eredetiséggel s magas szel-
lemmel festi az állam- és társadalmi rend
.elemeit és Összefüggését egy hajó épitésének
képlete alatt. E költeményt, mely keletkezte
után nehány évvel, — szerzője tudta nélkül

- jelent meg Kelemen J. „Aglája" czimü
zsebköny vében, csakhamarelfelejtették,mert
szerzője neve ujabb költöi müvek alatt nem
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jelent meg. S csak .halála után, hátrahagyott
irományai között fedeztetett föl nagy hős
költeménye: ,,A kióbi csata '•' E müvet ő
radnai regényes bérczlakában irta, hivatali
élete első szakában, smaragdzöld hegyek
közt, lelke és teste viruló korában, hivatali
s uj-házas élete kevés és édes gondjai közt.
A kióvi csata nyelve, hexametereivel, nem
éri ugyan el Vörösmartyét, de sok helytt
megközelíti; terve nagy alapon, széles szer-
kezettel, de bizton mozog; festői részletek-
ben s élénk episodokban gazdag; törekszik
a jellemzésre; a fenség nem hiányzik belőle
s az egészet a legmagasabb hazafiság szel-
leme lengi át.

A költői müvet azonban egészen más
nemü munkálkodások feledtetek, tán ma-
gával a szerzővel is, hisz másnak ugy sem
volt róla még sejtelme sem. Debreczeni vá-
lasztott pályáján a tudós kielégithetlen
szomjával s a hivatalnok fáradhatlan buz-
galmával haladt előre. Elöbb a bányászat-
nál, Cserteszen, Zalathnán, utóbb az erdélyi
kincstárnokságnál mint bányaügyi elöadó
tanácsos müködött. Szellemi ereje a ridegnek
látszó téren is nagyszerüen müködött s ad-
dig senki által el nem ért eredményeket ho-
zott létre. Tudományos és müszaki fölfede-
zései nemcsak Erdélyben, nemcsak a bécsi
központi kormány előtt, hanem külföldön
is ismertté tették nevét s megalapiták te-
kintélyét. Szakmunkái, egyes kérdésekben,
a bányászat, termelés és földolgozás körül,
valódi korszakalkotók. Láng lelke az összes
bányaügyet felölelte s a kohászat, gépek,
ásvány- és vegytan terén bámulatos siker-
rel müködött. Munkásságát e nemzeti és
államgazdasági ipar minden ágára kiter-
jesztette; észrevett minden hiányt, megta-
lálta a tökéletesités utját s széles ismeretei
és ritka tapintata által, a hol baj volt, azon-
nal tudott segitni, a hol hátramaradás:
előmozdítani, a hol kár: helyrehozni.
„Szive volt ö az erdélyi bányászok pangó
testületének: életadó fris vért satnyult
ereibe, rugékonyságot merev tagjaiba ö szi-
várogtatott; ő volt éltető lelke a szinte csak
vegetáló organismusnak" — mondja róla
gróf Mikó Imre, legilletékesb megitélöje
működésének.

1848-ban a magyar pénzügyminiszté-
riumhoz hivatott fel tanácsosnak; s kevés-
sel azután az erdélyi bányaügyek igazga-
tására ismét leküldetett. Nagy tevékenysé-
gét a csakhamar bekövetkezett katasztróf
szakitá meg. Ez Kolozsvártt találta, hol azon-
nal perbe fogatván s purificatiora utasittat-
ván, fizetése felfüggesztetett, s a hat gyer-
mekü atya, ki egyszerü életmódja mellett
sem tehetett csekély fizetéséből félre semmit,
alamizsnát elfogadni büszke szivével, va-
lódi nyomorban tengődött, melyet (mondja
gr. Mikó) másoknak csak óvatosan nyujtha-
tott segélyei enyhitgettek; de azt elhallgatja
a nemes gróf, hogy épen övolt, ki gyöngéd
szivvel keresett ürügyeket s mesterkélt
utakat, hogy a koplalni igen, de magát
megalázni nem tudónak, valamit ugyszólva
becsempészhessen szük lakásába, hogy ma-
gának (nyolezadmagával) legyen mit enni.
Maga, gyermekei s a haza sorsa egyaránt
marczangolta Debreczeni szivét. De testi
ereje is alá volt ásva. Kora ifjusága óta
bányász- s vegyész-kísérletek legveszélyesb-
jeivel foglalkozva, görebek és olvasztó kat-
lanok lassu mérge rég tüdejére vette már
magát. Egykori piros szőke szine ólom
szürkére vált. Érezve végét, s nem akarva,
hogy élete nagy eredményei vele szállja-
nak sirba, tanulmányai roppant kincsét
rendezni s tudományos müvekbe fektetni
mohón sietett. Öt-hat nagy munkát hagyott
igy kéziratban hátra, a szaktudomány va-

lódi megbecsülhetlen adalékait. A mellett
naponként várta fölmentetését a kereset
alól, s hogy legalább kiérdemelt nyugdiját
megkapja. Végre meg is érkezett fölmente-
tése — de ö már akkor a kolozsvári teme-
tőben feküdt, hová 1851. február 18-kán
költözött. Az erdélyi bányászat, — talán
mióta a rómaiak az elsö bányát fúrták Dá-
cia földén — legnagyobb mesterét, bajno-
kát vesztette benne.

Mint ember, Debreczeni a megtestesült
demokratia volt. Munkás, Önerején emel-
kedett, egyszerü, igénytelen. Egy uj Frank-
lin : jellemben, modorban. Mint kincstári
konsiliarius (méltóságos ur) régi egyszerü-
séget tartotta meg ruhában, életmódban,
társalgásban. Egyetlen jogosult dicsőséget:
a kitartó és sikeres munkáét ismerte el.'
Családi életében, meghitt barátaival bensö-
ségteljes, nagy társaságban vagy idegenek
közt visszavonuló, hallgatag volt. Ámbá,r
nem önbizalom hiányából. Mint minden
igazi ember, ö is ismerte önbecsét, csak fitog-
tatni nem szerette azt.

Élete utolsó, oly keserü s annyi fájda-
lomtól, családja sorsa fölött oly emésztő
gondolattól megmérgezett éveit, az önérze-
ten és a rejtekben is folytatott munkán ki-
vül csak azon kevesek barátsága enyhitette,
kik az egyszerü hüvely alatt a nagy szelle-
met már régóta ismerték s balsorsában
kétszerié tudták becsülni. E kevesek közt
gróf Mikó Imre, Erdély kitünö fia, áll első
sorban, ki mint Erdély kincstárnoka Debre-
czeninek hivatali felsőbbje volt, de a sze-
rény érdem fér fiának barátsága által meg-
tisztelve érzé s vallá magát. Utolsó évei
sanyaruságát az ő gyöngéd barátsága eny-
hitgette. Holta után ö vette át s rendezte
az elhunyt tudományos kéziratait. Azok
közt akadt, egészen véletlenül, nagy költői
müve a „Kióvi csata" kéziratára is. S azt,
a mü becséhez és barátságukhoz méltó
diszszel közre is bocsátotta, az elhunyt
arczképével s életrajzával, mely utóbbiból e
vázlathoz is vettük az adatok nagyobb ré-
szét, bár e sorok irója is dicsekedhetik
Debreczeni személyes ismeretsége s majd-
nem atyai barátsága emlékével. Az emlék,
melyet az elhunyt dereknek gr. Mikó álli-
tott e kiadással s a melegen és igazán irt
életrajzzal, sokkal díszesebb is, maradan-
dóbb is, mint a kisded s névtelen kő, me-
lyet a kolozsvári temető délnyugati szög-
letében csak kevesen ismernek s még keve-
sebben keresnek föl. — á — r —

A t e r m é s z e t .
Oh szent természet! szent természet!
Hozzád vonz lelkem egyedül;
Fötiségedben az istenséget
Szomlélem leplezetlenül;
Templom a völgy, oltár minden halom:
Letérdelek, s némán imádkozom.

Jósige szól a kakuk-szóban;
Bűvös dalt zeng a íulmile;
Versenyre kél minden bokorban
A szárnyas nép vig serege;
Ám a pacsirta tultesz mindenen,
Buzgó dallal a felhőkig megyén.

A lombok ingának a széltől,
S titokszerün susoglanak;
A virágok üde kelyhéből
Lllat-sohajok szállanak;
A forrás vize halkan csörgedez:
A természet néma imája ez.

Kéklő ívén a nagy templomnak
A nap fönségben tündököl,
Eletet, áldást töle kapnak
A milliók mindenfelől;
Fény tengerében fürdik a világ,
Ö tartja fönn a földnek oszlopát.
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Éjjel viraszt a halavány hold,
S a fehér fényű csillagok,
Varázs-világban úsz az égbolt;
A mennyország lemosolyog.
Titkos szózat érinti lelkemet,
Érzem létem a csillagok felett.

Kebledre dűlök szent természet,
Fogadj, fogadj el engemet:
Égő szívem hiába vérzett,
Nem értenek az emberek;
Vég napjaim körödben töltöm el:
í r t , s enyhet vár e zaklatott kebel.

Medgyes Lajos.

Franklin ifjusága.
(Laboulay fölölvasása.)

(Folytatás.)

Lakvárosát egy könyvtárral ajándékoz-
ván meg, az egyetlennel abban az időben,
tiz év mulva egy más eszméje jött Frank-
linnak. Philadelphiában addig nem volt
főiskola; gondolta: jó volna alapitani egyet,
vagy is inkább egyetemet. Ezuttal is ama
rejtelmes „baráti kör" ezége alá rejtőzkö-
dött, melyet soha senki nem látott, pedig
tulajdonkép mégis létezett, mert mindenik
juntában volt egy pár barátja, a ki az ö
eszméit magáévá tette s terjesztette a maga
körében. Az egyetem kérdésében ugy
gondolkodott, hogy abban ne tanítsanak
latinul, a mit egy elmés hasonlattal illust-
rált. Ebben ugyan czélt nem ért, de a fő-
iskola fölállítása sikerült, és pedig igen jól
sikerült (a latin nyelv daczára) s lett belőle
1769-ben a philadelphiai egyetem. Eszerint
már kettőt Írhatunk a Franklin javára: a
philadelphiai könyvtárt és egyetemet,

A szerencse sem jár magában. Ha va-
laki egy jót tesz, abból rendesen jó is kö-
vetkezik.

Egyszer, barátai egyike, Bond Tamás
orvos tudor, hozzájővén, igy szólt: „Phila-
delphiában nincs kórház; szándékoztam
volna alapitani egyet s nehány barátommal
közöltem gondolatomat. Mindenki azt kér-
dezte: „Franklin benne van-e a dologban?
szólt-e ön már Franklinnal?" Azt feleltem:
„Nem; ez nem tartozik az ö körébe." De
mindenki csak azt ismétli: „önnek meg kell
nyernie Franklint; ha Franklin aláírja, mi
is aláírjuk."

Franklin azonnal fölkarolta a kórház
eszméjét s elkezdtek pénzt gyűjteni rá; de
mivel nem gyült össze annyi a mennyi kel-
lett volna, Franklin ugy gondolkodott, hogy
a pensilvániai tartomány - gyűléssel kell
•megszavaztatni a szükséges összeget. A
gyülés tagjai, kik többnyire vidékiek vol-
tak, azt vetették ellen, hogy a kórház főleg
a város lakói használatára leend, s azért a
tartomány költségén állitani föl nem volna
méltányos. Franklin egyenként kereste fel
öket, s igy szólt nekik: „Lépjünk alkura;
szavazzanak meg önök 50,000 frankot oly
feltétel alatt, ha a város lakosai is 50,000-et
adnak hozzá." A tartománygyülés tagjai
ebbe beleegyeztek, gondolván magukban:
„Philadelphiában lehetetlen lesz e czélra
50,000 frankot összehajszolni; szavazzuk
meg, a mit tőlünk kérnek, miénk lesz egy
nemes tett dicsősége és még sem kerül sem-
minkbe; ajánlatunk semmissé fog válni."

De Franklin nélkül csinálták a számi-

tást. Franklin egyenként fölkereste a város
lakóit, s minthogy az amerikai nem az az
ember, a ki, ha jól megmagyarázzák, meg
ne értené a jó dolgot, könnyen megmagya-
rázta nekik, mily érdekükben áll most irni
alá, mikor 200 fnkot adva, tulajdonképen
400-at nyernek az ügynek. Igy összesze-
rezte a városban az 50,000 fnkot s a tarto-
mánygyülés által megszavazott 50,000

az alapitvány javára esett, melyből ma is
áll a philadelphiai nagy kórház.

Valóban, negyven éves korára, lakóvá-
rosának könyvtárt, egyetemet, kórházat
adni: szép eredmény, ámbár késöbb politi-
kai pályájának fénye meglehetősen elhomá-
lyosította ez eredményeket. Pedig ez még
nem minden.

Tüzoltók nem voltak Philadelphiában.
Franklin egyletet szervezett, melynek min-
den tagja kötelezte magát, hogy bőr vödröt
és az ingóságok elszállítására szolgáló hord-
kosarat tart s minden égésen megjelen a
mentésre. Az egylet üléseket tartott, s a
mely tag az üléseken meg nem jelent, bizo-
nyos bírságot tartozott fizetni, melyet hág-
csók, kampók, fecskendők vásárlására fordí-
tottak. Igy szervezte Franklin a tűzoltókat.

Ujra szervezte az éji őrködést is, mely
nagyon hiányos volt.

Egyszóval: mindent tett Philadelphiá-
ban. Annyi esze volt s oly kész volt mindig
a felelettel bármi ellenvetésre, hogy nem
lehetett neki ellenállani.

Látván, hogyö mindenre könnyen össze
tudja gyűjteni a nagy pénzösszegeket, min-
denki csak hozzá fordult tanácsért. _ Egy
methodista, templomot akarván épiteni,
hozzá ment; Franklin már épitett volt egy
templomot, de minden felekezet számára,
ugy hogy abban mindenki prédikálhatott.
A methodistának igy felelt:

— „Pénz kell önnek?" — ,Az ám.' —
„Annak ez a módja: elöször keresse fel mind
azokat, a kikről eleve is bizonyos, hogy
adni fognak; azok adományait irja jegy-
zékbe; ezzel a jegyzékkel menjen el a kétes
egyénekhez; azok, látván az előbbiek neveit,
szintén alá fognak irni; akkor menjen azok-
hoz, kiktől előre épen semmit sem vár,
meglássa, ezek közül is soknál czélt fog
érni; az embert mindig szokta érni valami
jó szerencse, a mire nem is számit."

Egyszer egy quaker kereste föl ez áta-
lános tanácsadót, s igy szólt: „Franklin ur,
tanácsot kérni jöttem önhez. Nagy bajom
van. Nehány hordó söröm van a pinezém-
ben. Szomszédaim valahogy hozzáférhettek
s nagyon tetszhetik nekik a söröm, mert
mindegyre megfúrva találom a hordóimat.
Mit csináljak, hogy a szomszédaim ne bánt-
sák a sörömet?" — „Azon könnyü segitni,
felelt Franklin, tegyen melléjök egy jó
hordó asszuszölő bort." (Nevetés.)

A Franklin munkáiról szóltam. íly tet-
tek csak nemes lélekből származhatnak.
Csak hitteljes lélekből. Franklin nem volt a
theologiai hit embere; ifjúságától fogva un-
dorral fordult el a váltanok vitáitól; hite
élö hit volt. Azt kérdezte magában: hogy
lehet Istent legjobban tisztelni? Helyesnek
találta, hogy az emberek imádkozzanak s
bizonyos szertartásokat és nyilvános isteni
tiszteletet tartsanak. De igy szólt: ez nem
a lényege a vallásnak; s idézte az evange-
liomot, a hol Krisztus azt mondja: Nem a
kik azt kiáltják, uram, uram! — hanem a kik
teljesitik Isten akaratát, azok idvezülnek.

Franklin szerint: Isten akaratát telje-
sitni annyi volt, mint szeretni az embereket.
A testvériség, az emberszeretet: ez volt az
ö egész vallása. A mint egy Whitefieldhez
irt szép levelében mondja: mikor egy em-
bertársát segitette, nem egy egyénnel vélt

benne, hogy azt élete legkülönbözőbb sza-
kaiban ismételve is kifejezte.

Egy angol, ki az amerikai háboru alatt
hadifoglyul volt Francziaországban , irt
neki*), pártfogását kérve, azt mondván,
hogy Amerikába óhajtana átmenni s ott vala-
mely főiskolánál alkalmazást keresni. Frank-
lin igy válaszolt neki: „Nem tanácsolhatom
önnek, hogy Amerikába menjen s nincs is
módomban Önt arra az alkalmazásra aján-
lani, melyet ott nyerni óhajt. De ha nevemre
egy 5 aranyról szóló váltót akar kiállítani,,
azt szivesen honorálom. Mikor oly helyzet-
ben lesz, hogy megadhatja, akkor adja azt
egy szükségben levő becsületes embernek,
hasonló feltétel alatt, s igy tovább mind-
addig, mig egy gazember találkozik, a ki az
•5 aranyat örökre zsebre dugja. (Nevetés.)
íly módon lehet kevés pénzzel sok jót tenni.
A segélynek körbe kell menni, mert az em-
beriség egy nagy család s az emberek mind
testvérek."

Ez volt vezéreszméje. Ez embernek, kir,
tulságos fösvénységgel vádoltak, kik a jám-
bor Rikhardot olvasták, ellenkezőleg, az
volt az egyetlen hibája, hogy nagyon is bő-
kezű volt s könnyen állt nála a pénz; maga.
megvallja1, hogy ha jó felesége Deborah
asszony nincs, egy garast sem tudott volna
megtakaritani.

Maga beszéli, hogy egyszer Whitefieldet
hallgatta prédikálni. A hires methodista egy
árvaház javára prédikált, melyet Georgiá-
ban akart alapitani. Franklin nem igen pár-
tolta e tervet, mert nem találta jónak a ki-
nézett helyet, s különben sem volt jó han-
gulatban a szónok iránt. „A zsebemben,
ugymond, némi rézpénz, négy dollár ezüstr

s öt darab arany volt. Az én emberem el-
kezd beszélni. Oda adom neki a rézpénzemet,
gondolám magamban. Azonban oly szépen
irta le az árváit, hogy igy szólék magamban :
eh, az ezüstpénzemet adom neki. Beszéde
végén oly szivreható képet rajzol, oly meg-
inditó elevenséggel, hogy mikorra elvégezte
ez az őrdöngős ember, becsületemre mon-
dom, réz-, ezüst-, aranypénzem mind a per-
selyébe vándorolt!" (Tetszés-zaj.)

Ilyen volt Franklin. De még egy jellem-
vonás van benne, a mi nekem nagyon tet-
szik, mert ugy hiszem, a társadalmi rend
oly kor szakához jutottunk, melyben épen oly
emberekre van szükségünk, mint Franklin.

Ezelött száz évvel csak nemesekről és
polgárokról beszéltek. A parasztokról ea
mesteremberekről szó sem volt. Most már
ezekről is beszélünk s azt mondjuk, hogy a
paraszt is, ha övé a föld, olyan polgár, mint
más, s az iparos is olyan, mint a tőkepénzes,
ha tud gazdálkodni, vagy olyan, minta mü-
vész, ha van Ízlése; egy szóval, hogy mind
e megkülönböztetések: iparos, polgár, pa-
raszt, nemes, ma már értelmetlenek s mind
el kell, hogy tünjenek, és helyet adjanak
egyetlen egy megkülönböztetésnek, mely
szerint vannak oly emberek, a kik tudnak
valamit és dolgoznak, és olyanok, a kik nem
tudnak semmit és nem dolgoznak. (Taps.)

(Vége követk.)

IS

jól tenni, hanem adóssága egy részét fizetni
le, mert, ugymond: „egész életemben az is-
ten oltalma tartott fenn, adósságomat iránta
máskép le nem fizethetem, mint ha jótéte-
ményét másokkal közlöm. Aztán, egy csomó
ember segitségével is éltem, a kiknek nem
adhatom vissza a jó szolgálatot; ezzel is
adós vagyok s tartozásomat másokra kell
ruháznom." Ez eszme oly gyökeret vert

Csokonai Vitéz Mihály levele
az 1802-ki debreczeni nagy tüzvész alkal-

mából.

Csokonai alább következő levelét, melyet hű
másolatban a birtokomban levő eredeti után közlök,
elemi csapások által szorult helyzetbe jutva, küldte
mint kérvényt Papszász Józsefhez, a borítékon
következő czimirattal: „Tekintetes, nemes Asses-
sor Pap Saáss József Urnak, egész tisztelettel.
Igaron."

*) Franklin ekkor Francziaországban volt, mint a füg-
getlenségért küzdő Amerika körete. Kozlo.



416

„Tekintetes Ur!
Minémű Romlásra jutott légyen szegény Vá-

rosunk, eddig tudom értésére esett a Tekintetes
Urnak: nem kivánom tehát ezt az ítéletet irni
vagy festeni, quaequae ipse miserrima vidi, et quo-
rum pars magna fui, mert az a Hajlékotska is,
hová a világ lármája elől vonni szoktam maga-
mat, s az a kertetske is, mely nékem Tusculanum
gyanánt szolgált, azon rémitő Csapásnak áldozat-
jává lett. Üszög és hamu közt irom ezen soraimat;
s az Ég között, mely még nem szánt és közöttem,
kit a kevéstől is megfosztott, tsak egy vékony
deszkázat vagyon, melly az esső ellen sem védel-
mozhet. Kiégett ablakaimon keresztül szórja most
is a sovány szél magam' és szomszédim' pernyéjét
e szomoru Levelemre, molly hosszabban pana-
szolni és az által alkalmatlankodni nem akarván,
a Tekintetes Urnak szives Segedelméért esodezni
bátorkodik. A nádra, létzre, gerendára és desz-
kára legnagyobb szükségem volna, hogy míg az
essőzések beállanának, egy oltalom-fedelet állit-
hatnék fejem felibe. A miből a Tekintetes Ur,
maga megszűkülése nélkül segíthet: Instálom
alázatosan méltóztassa azzal segélleni tsekély vol-
tomat. A vasszükség kénytelenit a kérésre, any-
nyival is erősebben, hogy tehetősebb Atyámfiai
s Jóakaróim ugyanezen veszede-
lembe borultak. Megújítván előbbi
alázatos kérésemet s annak foga-
natját tellyes bizodalommal elvár-
ván, magamat a Tekintetes Urnak
Grátziájába ajánlom s egész tisz-
telettel maradok

Dobretzenben, jún. 15-ik nap-
ján 1802.

alázatos szolgája
Csokonai Mihály, m. k."

Kivül a levélboritékon még
e megjogyzés olvasható: „Kéret-
tetnek Nztes Kardszagi Birák
Uraimék, méltóztassék ezen le-
velet T. Pap József urnak, minél
elébb lehet Igarra általküldeni."
— Bizony még az is elég csiga-
postai közlekedés lehetett, mert a
jún. 15-én irt s bizonyára sürgőleg
utnak inditott levelet czimzett T.
Papszász ur csak egy hónapra
kapta meg, mint a levél hátlap-
jára irt jegyzéséből kitünik: Per-
cepi d. li-a julii. 1802.

A levél Csokonainak költői pe-
csétjével van ellátva, mely hosz-
szas körben koszorúba foglalt lant
tetején csillagon álló galambot
ábrázol.

Miiess Béla.

elég hozzá egy kis dalárdái évforduló, nem szük-
séges okvetlenül egy orosz czár.

Egyébiránt a fejedelmek találkozása maga
mindig csendes, épen olyan, mind a hegytorokban
lappangó ködfolt, mely csak lassanként növekedik,
emelkedik, tornyosul, mig eltakarja a napvilágot s
földrengető vihar kerekedik belőle.

Képünkön ott láthatni az orosz czárt, a mint
kemény, barátságtalan arczczal halad egy virág-
árus leány mellett, ki virágot kinai neki. Mellette
van nagy newfoundlandi ebe, hátul pedig két
rendőrbiztos, kik folyton nyomában vannak és
ügyelnek drága életére.

U j-K a 1 e d o n i a,
IL

Páris, 1871. julius.
Nouméa Uj-Kaledonia fővárosa, melyet 1854-

ben Tardy de Montravel hajós-kapitány alapitott,
kinok alig lehetett czélja itt főváros építését kez-
deni. Természeti szegénysége miatt, később a te-
lepesek itt száltak meg e katonai őrhelynél és
igy lett város belőle. Első neve — Port-de-France

Az orosz czár Emsbcn.
Forró nyáron talán azért med-

dőbb a történelem, mert a kik a.
történeti eseményeket csinálnák,
ilyenkor nem érnek rá. Pihenés
munkájában fáradoznak. Fürde-
niök kell.

Az évnek azt a szakát nevezik
„morte 8aison"-nak, „holt idény-"nek, mikor az
országok sorsának intézői nyakig ülnek a vizben.

Tudjuk, hogy tavai is az uszó fürdőből ug-
ratta ki a franczia fegyverzörej Vilmos porosz
királyt, ki azonnal el is hagyta Emset, hogy más
fürdőbe menjen. Vizfürdőből vérfürdőbe.

Ems különben rendes tartózkodási helye a
porosz királynak, illetőleg most már német csá-
szárnak.

Ez idén Sándor orosz czár is itt időzött. Ems
nem panaszkodhatik tehát, hogy nincsenek magas
vendégei. Mind a német császár, mind a minden
oroszok czárja több mint egy öles.

Az orosz czár nagy barátja mindennek, a mi
német. Udvaránál a német kulturának hódol,
német hivatalnokokkal, tudósokkal, művészekkel
veszi magát körül s elsö volt, ki a porosz fegyverek
diadalát üdvözölni siotett.

Épen ellenkező tehát, mint az orosz trónörö-
kös, a ki gyülöli a németeket s egész leikével a
francziákon csügg.

Az orosz czár emsi tartózkodása alig zavart
több vizot, mint a mennyit épen a kádba töltöttek,
hogy magas testét megfüröszsze bonno. Ünnepé-
lyek, kivilágítások, diadalivek, nagy ebédek, va-
csorák meg pohárköszöntések voltak ugyan feles
számmal, de ez már olyan megszokott dolog, hogy

Az orosz czár Emsben.

— a Fort-de-France-val való névhasonlatosság
miatt cseréltetett föl Nouméa-val. Az emlitett
Fort-de-France Martinique szigeten fekszik.

Montravel egy könnyen védhető pontot kere-
sett és Nouméa helyénél különbet alig is találha-
tott volna; mert az egy keskeny földnyelv, melyet
a torkában levő erődke tökéletesen véd, a parton
pedig az előtte fekvő Nou és Bouset szigetek közt
a hajóknak kitünő menhelyet nyujtó kikötők van-
nak. Meglehet, ez előnyös hadászati fekvésének
köszönhette, hogy még kicsinységében a benszü-
lött vadak dühe által el nöm söpörtetett.

Hátrányára nemcsak a természettől való si-
vársága van, hanem az is, hogy vizszükségot szen-
ved. Egy mérföld távolságra esik e viz- és növény-
gazdag szigetben a legközelebbi folyócskától.
1863—1866-ig több kisérletet tettek, hogy vizhez
juthassanak.

Noumía lakossága nem haladja meg a két
ezerét, és ebből is csak 500 lélek polgári foglalko-
zású, a többi mind katona. Ez állapot mintaképe
a franczia inpraktikus tolopitésnek, melyet bár-
mennyire ostromol a sajtó, elitélt a történelem,
nem akarnak, vagy nem tudnak elhagyni. Az an-
golok roppant sikerü rendszere épen ellenkező;
például Viktoriában, noha igen gazdag és népes
tartomány, 350 katona van; Brisbaneban 100,000

lélekre 16, és Tasmaniában 200,000-re 7 katona
esik. A francziák azonban arra ügyelnek, hogy a
telepek jól őrizve legyenek; do arra nem, hogy
előmenetelökre történjék valami; példa van rá,
hogy készpénzzel nem lehetett, csak 18 hónapi
vesződség után, a hatóságtól egy bizonyos terüle-
tet nyerni, noha a kormánytól rendeletük van,
hogy az egész szigetet fölosztva elárusítsák.

Nouméaban vendéglő is van. Könnyü falzat-
ból emelt laktanya, mely fakörfallal szakaszokra
van osztva. És e szakaszok szobáknak hivatnak,
bár a padlásvászonnalvan helyettesítve, s igy min-
den szó, még a szomszéd horkolása is áthallszik a
negyedik szobából is. A város apró kis kerttel
köritett házakból áll, és egy ilyen ház 5—6 ezer
frankba kerül.

A városba belátogatnak a benszülöttek, kü-
lönösen a főnökök és dohányt koldulnak. A ki pe-
dig pénzzel vagy más áruval bir, cserekereskedés
utján, melynél a pénz csak pótlás, vásárol. Az
ócska katona kabátok és nadrágok a legkeresettebb
fényüzési czikkek. A kinek ilyen van, az már elő-
kelő kinézést adhat magának, de csak néha-napján
öltik föl o drágaságokat.

A benszülöttek falvai 20—50 sárral betapasz-
tott vesszőből font kunyhóból állanak. A kunyhók

födele magas; ablak hiányzik, az
ajtó törpe és szük. Az ajtó fölött
kivül ott diszlenek sorjában ki-
akasztva az ellenségek megemész-
tett testének koponyái. A kunyhó
egyetlen üregében mindig füst
foglalja el a legfelsőbb rétegeket,
ugy hogy csak a benszülöttek
módjára kuporogva lehet benn-
maradni, mi egykissé korlátozza a
szabadságot, de aztán teljesen meg
is véd a kimondhatlan sokaságu
szúnyogok és legyek ellen. A kuny-
hók vad rendetlenségben fekszenek
egymás mellett.

E nyomorult viskókból álló fal-
vak természetesen az őserdők ho-
mályában vannak imitt-amott el-
szórva, mert Uj-Kaledonia tenger-
parti lapályait a legpompásabb
őserdők boritják. Leggyakrabban
előfordul a tengerpart közelében
a Linné által úgynevezett RMso-
phora mangle, egy igen szép, magas
fanem, a melynek törzsét számta-
lan gyökerei a levegőben kiemel-
kedve tartják, s mintegy díszesen
és művészileg készült állványon
emelkedik föl a széditő magasságba.
E fák, szerteágazó gyökereikkel
áthatolhatatlan védgátakat képez-
nek a tenger partjai körül. E sürü
erdőségbe csak egyik gyökérszálról
a másikra ugrálva lehot behatolni
roppant sok fáradsággal és ez uton
gyakran messze téreket bejárhat
az ember, mind elárasztott vidé-
keken. A gyökereket pompás és
nagyságban az osztendeikkel vete-
kedő osztrigák fedik, s egyetlen
fagyökerei kőzül százanként lehet
kiszedni őket.
UJ A francziák a benszülöttek ro-

konszenvét épen nem birják, mig az angolok dicse-
kedhetnek azzal. A benszülöttek azon nézetben
vannak — s ezt nem lehot fejükből kiverui —
hogy a franczia nemzet két nagy tribusból képző-
dött: katonákból és hittéritőkből. Azok büszkék,
önkényesek, önzők és roszakaratuak; ezek szoli-
dek, résztvevők és jótékonyak. Egy törzsfőnök el
akarta egyszer űzni a hittéritőket, azonban a nők
miatt nöm lehetett. A keresztyénség mindennap
előhaladást tesz. A papok, a földművelésben a
nép oktatói, Európából hozott háziállatokat osz-
tanak ki köztök; a sertés kedvencze a benszülöt-
teknok.

Egyik főnök maga beszélte a következő ál-
lamcsínyt. Államcsíny persze a maga vad módja
szerint. Pajama törzsfőnök volt, s midőn a fran-
cziák 1854-ben elfoglalták a szigetet, az angolok
iránt való barátságból az ujonjöttek ellen harczra
akarta ingerelni népét. A francziák megtudták,
üldözőbe veszik, Pajama menekül és a rengeteg-
ben bujkál nappal, hol gyökerekkel és levelekkel
él, csak este lopódzikatörzs tagjainak valamelyik
kunyhójába, hol az éjet tölti és étkezik. Poulone,
Pajama testvére, egy napon fejedelem bátyját több
czinkosával egy fához álnokul megköti, aztán eló-
vezeti az üldöző francziákat, a kik meglövik Paja-
mát. Ekkor Poulone a tetemre lépve igy szólt:
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Pajama meghalt, isten és világ ölött én vagyok örö-
köse, én vagyok a fejedelem! Na lám, a gyilkos is az
isteni jog nevében deklarálja magát fejedelemnek.

A politikai dráma nyomán egy szerelmi tör-
ténetet fogok elmesélni. Oundo főnök, ki egy
háboruban hadifoglyul esett és Taitiba hurczolta-
tott, nagyon megbarátkozott a pálinkával és mi-
kor szerét ejthette, ezzel vigasztalta borus lelkét.

Polgárisodottnak nevezett népeknél nem tesz
képtelenné valakit az iszákosság, hogy mint nép-
boldogitó a mindenhatóság trónján ne szendorül-
jön el ebédutáni álomba. Nem igy a neveletlen
vadnépek világában. Oundonak a Balad törzs
kivánságára választani kellett a pálinka és feje-
delmi szék közt. Oundo helyet adott Goa rokoná-
nak és szabad bagózás penziójára visszavonult.

Oundonak a többi házi produktumok közt volt
egy Jara nevü szép leánya, kinek uri anyja ausz-
tráliai származásu, és igy szebb volt mint az uj-
kaledoniaiak. Jara, mint a magas származásu
herczegnőknél még Uj-Kaledoniában is udvari
szokás, eljegyeztetett egy szomszéd hatalmas törzs
koronaörökösével rivó gyerek korában. Egy év
mulva már elkövetkezendő volt az idő, mikor a
jegyesnek Jara után kellett volna iönnio; midőn

Az ügyet megvitatták ujból, s a kapitány nyu-
godtan visszatért hajójára. Oundo ő felsége leg-
magasabb személyének kiséretében, nehogy a
törzsben gyanut ébreszszen, éjfélkor Jara meg-
jelent a hajón és belépett a kapitány szobájába.
Hajnal hasadtáig az ajtó előtt Oundo állt őrt,
mint ez apai méltóságához illett, mikor Jarával
aztán visszatért törzséhez.

A főnökjegyes pedig a következő évben át-
tért a keresztyén vallásra és már nem vehette el
a pogány Jarát. Igy a két nép véres háborújával
végződhető kalandnak vége lőn, melyet én Jara
jóhirneve iránti tekintetből bizonyosan elhallga-
tok, ha sem a kapitány, sem Garnier nem oly
fecsegők, hogy a most Kaledoniába szállitandó
felkelők ajkára nem adják.

A benszülöttek jövője igen szomoru, mivel
roppant arányban apad számuk. Van olyan törzs,
melyik 20 év óta felére csökkent. Különösen a
nő-gyermekek születése jóval csekélyebb a fi-gyo-
rekekénél. A pusztulás ily mértékét két beteg-
ségnek lőhet tulajdonitani. Egyik bőrbetegség és
halálos, melyet a ruha viseléstől kapnak, másik
mellbotogség, molyet dohányzásnak tulajdonitnak.

A dohányzás férfinak, nőnek, gyereknek leg-

tatják, hol mint a rabszolga-kereskedők kereske-
désük félemberi tárgyait, összezsufolva tartja és
[őrzi a franczia kormány, vannak kijelölve e szi-
'getke felvirágoztatására az államférfiak által. A
sziget két millió lakost el bir tartani és igen gaz-
'dag teleppé válhat; de soha mint a nagy Amerika
egy u j világ anyjává. Még a telep jövendő gaz-
dagsága is kérdés, mivel a szabad telepes uj
hazájának fogadhatja; de a számüzött, ezen nevé-
ben hordja a hazára való emlékeztetést és mindig
vissza fog vágyni, mert a szigeti élotet, bármily
aranyos is, örökké csak fogságnak fogja tekinteni.

u.a.

A torzképek történelméhez.
Torskép alatt valamely tárgy vagy személy

jellemző vonásainak, különösen pedig nevetséges
vagy gyülöletes oldalának kirivó tulzott előállí-
tását értjük, ugy hogy ezáltal annak mintegy fo-
nák eszménye keletkezik. Czélja a tárgyat vagy
személyt arezvonásaiban, viszonyaiban, tulajdonai-
ban és alakjában oly módon ábrázolni, hogy az
megismerhető legyen, de nevetségesnek tünjék fel.

I

egy, viz bevétele végett kikötött hajó kapitánya
meglátta Jarát, a szép vörösbőrü leány meg-
tetszett neki. A kapitány rögtön megkérte Jarát.
Vörös nők vannak a hajókon, de azok haszontalan
senkik gyermekei, nem egy fejedelemé, és Jara
megtagadtatott.

Ez nem sujtotta le,Jara imádóját. Oundot a
hajóra hivta, pazarul megpálinkáztatta és egy
hordó szesz fejében Oundo királyi szavát birta a
cserében neki jutandó Jaráról. Harmadnapra, mi-
korra Jarát a hajóra kell vala szállitani, kijóza-
nodott Oundo ő felsége és habozott igéret© bevál-
tásában, mivel nemcsak minden udvari illem ellen
kell vala tennie, hanem a hatalmas jegyes harag-
ját is gyönge törzsére vonni. Másfelől a hajóska-
pitány boszuja fenyegette.

Oundo a szürkület homályában ajtaja és a
lobogó tűz előtt kuporogva egy jócska pipaszár
megfordított nyelét szopogatva, a hagyományos
kabinet politika lomtárában expedienst keresett;
midőn a haraszt megrezzen és nyakig fölfogyver-
kezve áll elő a kapitány, követelvén Jarát. Oundo
látva a menekülés lehetetlenségét, igy szólt:

-— Ülj lo ide mellém, beszélj halkabban,
gyújts pipára és adj nekem is dohányt.

Uj-Kaledontából: Őserdő a tengerparton.

nagyobb szenvedélye. A gyerek még alig tud járni,
már pipa füstöl szájában. A gyönge dohányt nem
szeretik és minden csekély keresményüket do-
hányért adják ki, azon lassu méregért, mely ké-
sőbb mellbetegség képében megjelenik és elra-
gadja őket. Itt megjegyzendőnek tartom, hogy a
szeszes italt átalában nem szeretik.

A benszülöttek a telepesekkel az angol, fran-
czia, spanyol és saját nyelvükből való keveréket
használnak.

A halálozás emelkedéséhez járul, hogy a be-
teget, ha három nap nem ovett, minden tápláléktól
megfosztják és éhenhal. A tehetetlen öregeket
egyszerüen megfojtják rokonai.

A temető, mely a csontoknak fóldszinen való
elrendezéséből áll, babonás félelemmel árasztja el
őket.

Bölcsőtől a sirig követtük a vad benszülöt-
teket, kik érdekesebb részét képezték a sziget-
lakóinak. A gyarmatosokról föl kell emlitenem,
hogy már két ezukorgyár van alapítva és Poébo
kis telep aranybányászattal foglalkozik. Ebben
föl van sorolva a sziget iparossága teljesen.

A párisi felkelők, kik a versaillesi sanyaru
fogságot most egy-egy parti hajó üregében foly-

A guny és élez ezen kifejezése egykoru a festé-
szettel, a honnan már a régieknél is találhatni
torzképekre. Kresilochus, a görög festesz, ki Apel-
lesnek volt tanitványa, Bacchus ujjászületésének
meséjét a Ceres ágyékából gunyképül használta
fel, midőn az istenek és emberek szakállas apja,
fojkötővel főjén, a szülőszobában, Lucina bábás-
kodása mollett, a szülfájdalmakat erős nyögések
és jajgatások közt hatalmasan kiállotta. Hasonló
ábrázolatot látunk azon díszedényen, mely egykor
Mengs Rafaelnek volt birtokában, de későbben
Sz.-Pétervárra került, midőn Jupiter hü Merkúr
tolvajlámpájának világitása mellett, Alkmenóhez
az ablakon át bemászik, s inkább majomhoz, mint
mennydörgő istenhez hasonlit. Máskor Aeneas, ki
apját Ankhizest vállain viszi, fiával Askaniuszszal
ebfejjé (majommá) változik. — Igazsága van Bb't-
tigerneTt, ha azt hiszi, hogy azon cserép csésze rajza,
melyen Herkules Jupitert viszi, nem egyéb torz-
képnél, mely azt tünteti elő, hogy utóbbit részeg-
sége miatt a lakomából nem lőhetett másként el-
távolitani. Hogy egyébiránt torzképek a régieknél
is föltünést okoztak, kitetszik Aelianus azon he-
lyéből, hol azt mondja, miszerint Thobében tör-
vényt hoztak és pénz birságra itélték a festészeket



és szobrászokat, ha tiszteletre méltó tárgyakat
vagy személyeket kicsufolnak. Ide tartozik azon
elbeszélés is, miszerint Bupalusz és Atlienisz, a
khioszi Anthermusz fiai, két hires szobrász, kor-
társukat, az utálatos arczu Hipponax költőt, egy
képen átalános nevetség tárgyává tevék, de a ki
magát gunyverseivel annyira megboszulta rajtok,
hogy a két szobrász kötéllel vetett véget életének.

A középkorban sem voltak ritkák a torzképek.
Régi kéziratok s az egyházakon levö faragványok
mutatják azok nyomait. A pogányisteneket mint
állatokat és szörnyeket szokták volt ábrázolni.
Ide mutat az a kép, hol Neptunt egy hegedün
játszó majom jelöli, mely jelleg a magdeburgi szé-
kesegyház előcsarnokában ismétlődik, hol a majom
mellett sas áll, kiterjesztett szárnyakkal, valószi-
nüleg Jupitert ábrázolja, s egy kövér, csupasz nő,
egy bakkecskén lovagolva, igen hihetőleg Vénust
képviseli.

Francziaországban a gúnyos torzképek a XII .
század óta leginkább egyházi faragványok alak-
jában divatoztak, péld. a roueni notredame-egy-
házon, az amiensi notredame-on, a chartresi szé-
kesegyházon sat., s elég különös, hogy mindig a
papság ellen voltak irányozva. Az ördög mindenütt
jelentékeny szerepet játszik és szent Bernhárdnak
már tömérdek ilyen ábrázolatot kellett ismorni,
mert 1125 körül erősen kikel ellenök. Néha na-
gyon czélzatosak is. Ismeretes a straszburgi Müns-
ter faragványa, hol egy emesertés és egy bak egy
alvó vagy döglött rókát visznek a szentmihály-
lován, egy kutya a sertésnek farka alá fogódzik, a
hulla előtt megy egy medve, baljában szentelt viz-
tartót, jobbjában hintezőt emelvén, utána a keresz-
tet vivő farkas és aztán egy nyul, mely az égő
gyertyát előlábai közt tartja. A halotti k'séretet
gim zárja be, vagy mások szerint szamár, mely
misét olvas, utána jő egy macska, mely fején köny-
vet tart, a szamár a könyvet olőlábai közé veszi,
s olvas belőle. E faragványok, melyeket, mint
tudva van, a német gúnyiró Fischctrt egy költe-
ményében a pápaságra magyaráz, 1685-ig még a
straszburgi Münsteren foglaltak helyet, midőn on-
nan eltávolíttatván, csakis az emlitett gúnykölte-
ményhez mellékelt képen vannak lemázolva. Ezen
időből sok ilynemü hímzés, metszvény sat. ma-
radt fenn, melyeken kámzsás ruhákban farka-
sok ea rókák mint hitszónokok szerepelnek és
valószinüleg a klérust jelképezik.

Másik neme a gúnyképeknek a zsidók ellen
volt irányozva, kik a középkorban az egész keresz-
tyén Európában átalános gyűlöletben álltak. Ilyen
torzképeket láthatni a magdeburgi székesegyhá-
zon, Wittenbergben, a zerbsti Miklós-templomon,
a heiligenstadti Anna-kápolnán, a salzburgi ta-
nácsházon, a bázoli Münsteren, a regensburgi szé-
kesegyházon,1 a kohlheimi gyógyszertáron, ezen
fölirattal: az urnak 1519-ik évében a zsidók Re-
gensburgbólkiüzettek; a freisingi székesegyházon
ezen homlokirattal: valamint az egér a macskát
meg nem eszi, ugy a zsidóból igazi keresztyén
soha nem lesz; továbbá a frankfurti hid tornya
alatt is stb. E faragványok inkább a guny-, mint
a torzképek közé sorozhatók,ámbár köztük ha.árt
vonni igen nehéz.

Olaszországban a torzképek atyjának Buon-
amicodi Cristofano festészt tartják (szül. Flórencz-
ben 1262., meghalt 1340.), kinek elmés ötleteit és
kalandjait Boccaccio és Sacchetti olasz beszélvirók
megörökítek. Sajátlagos torzképeket ugyan nem
birunk töle, s még nzon festményeiről is, melyek
Pisában a Campo Santót ékitik, nagyon bajos ité-
lt i et hozni, mert azok oly sok újításon mentek
keresztül, hogy majdnem minden eredetiségük el-
enyészett. Ha mindazonáltal az itt előforduló férfi-
fejeket vizsgáljuk, azt kell hinnünk, hogy azok
kifejezésteljesek, mig a nó'fejek az iszonyu szájak
által czélzatosan vannak eltorzítva. Az „örök
atya" ábrázolata egészen sajátságosan van kivivé.
Egy gigászi alakot pillantunk meg, melynek lábai-
nál Szent-Ágostoű és Aquinoi Tamás foglalnak
helyt, s mely a központos körökből álló világ-
egyetemet tartja kezeiben. A kerubimokkal telt
külső körök a paradicsomot ábrázolják, azután
következik a menny a nappal, a csillagok és az
állatkör, s a középpontban a föld, melyen Európa,
Ázsia, Afrika szavak olvashatók. Az örök atya
feje az idők folyamában már kissé szenvedett, de
a végtagok még jó állapotban vannak s gondos
kivitelre mutatnak. Az egész ábra kissé gigászi
ugyan, de a részek összefüggése helyes, s minda-
mellett, hogy nagy erőre enged kövotkeztetni ea
a rajzban is hiányok tünnek fel, a czélzatos torz-
képnek még eszméje is távol van. A Campo Santo
festményei közt még két képre találunk, hol gu-
nyoros személyiségek ábrázoltainak, viszonyaikban
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az egyházhoz. Ezek: a halál győzelme és az itélet
Dí Cione Endrétől (t 1375.). Azt mondják, hogy
az utóbbin minden ábra arczkép, s a festesz elle-
nei az elkárhozottak, barátait az üdvezültek közé
helyezi. Ilynemü dolgok a későbbi időkben még
gyakrabban fordulnak elő az olasz festészeknél.
Angelo Mihály péld. bizonyos bibornokot, ki őt,
midőn az itéletet festette, szemtelen birálgatásával
állandóul boszantotta, ugyanazon képen a kéj és
butaság minden tulajdonaival ábrázolta le. Nem
viselte ugyan a bibornoki öltönyt, de a hasonló-
ság oly nagy volt, hogy mindenki ráismert. Ennek
következtében a bibornok Angelot II . Gyula pápa
előtt bevádolta, ki a festésznek meghagyta, hogy a
bibornokot a pokoli szellemek társaságából távo-
lítsa el. De Angelo a szent atyának azt felelte: ha
a bibornok a purgatoriumban volna, kéréseid onnan
őt kiszabadíthatnák, de ő a pokolban van, s mint
szentséged tudja, onnan senki ki nem szabadulhat.
Más olasz mestorek a torzképeket csak gyakorlat-
nak tekintették: igy Leonardo da Vincitől az Am-
brózi-féle könyvtárban Milanóban sok rézmetszetü
torzkép létezik. A monda ugyanazt beszéli, hogy
Da Vincinek szokása volt séta közben, ha valami
feltünő arczulatot látott, azt körmeire lerajzolni
és aztán otthon nagyban ecsetelni, miáltal ama
badar fejek keletkeztek. De ha ez állana is, nem
rontja le a fönnebbi nézetet, miszerint itt a festesz
csak a fejek tanulmányozására gondolt.

Da Vincinek más kor- és művésztársái is
megpróbálkoztak a torzképezés terén, mint Ca-
racci Hannibál és Rafael. Ismeretes amannak fest-
ménye, hol egy majom a macskát kényszeriti,
hogy ez a gesztenyét a tűzből kikaparja, a csoda-
szerű művész torzképe, ki roppant sarukban áll a
festőpolez előtt stb. Az ujabb időkben Lavater
rajzolta lo a fokozatos átmenetet a békafejről az
emberi arezra s az olaszok közt Pietro Leo Ghezzi
(t 1755) tekintélyes személyek arczképét meglepő
hasonlattal torzitotta el.

Francziaországban a torzképek már korán
politikai irányzatúak voltak. Főleg a klérust tá-
madták meg velök, de a XVI-ik században egy
parlamenti végzés betiltá azokat, a mennyiben a
protestánsok és katholikusok közti feszültséget
előmozdították. De ez nem sokat használt. Mert
nemcsak Montpensier asszonyt torzképezték igy
ki a pápai nunciussal, hanem 1585-ben a király
szobájába is hasonló gunyképet csempésztek be.
Még nagyobb tevékenységet fejtettek ki e részben
Masarin bibornok idejében, ki czéltáblája volt az
irott, festett és rézre metszett gúnyoknak. XIV.
Lajos és utódai alatt sem hiányzottak egyének,
kik elégületlenségöket akkép tolmácsolák, de a
Bastille csakhamar lehütötte tüzökot. Minél in-
kább közeledett a forradalom, annálinkább sza-
porodtak a torzképek, s végre mint a sáska ugy
özönlöttek el Francziaországot, ugy hogy még
Napoleon sem menekülhetett meg tőlök. Az
1829-ík évben a La Silhouette napilap hetenként
l:őre nyomott torzképeket hozott, melyeket a ju-
liusi forradalom után a Caricature, későbben a
Charivari még jobban tulszárnyalt, mely minden
politikai jellemet és kormányszabályt a legsér-
többen torzképezett, s még Lajos Fülepet is egy
potrohos és körte fejü férfi alakjában mutatta be
olvasóinak. Ezentul azonban nem volt bátorságos
a sikra kiállani, s az erkölcsi fegyelem e neme
inkább a mindennapi háziélet körébe vonult vissza,
mig végre Isidore Gérard az ő illustráczióival a
torzképirás vidám oldalát eltalálta.

A franczia torzképirás egy sajátságos neme
az erkölcsfestőké. Első kísérletnek lehet e nemben
tekinteni azon 120 furcsa fametszvényt, melyet
tévesen tulajdonitnak Rábélaisnek. Sokkal fon-
tosabbak a Callot Jakab munkái, melyek hasonló
csodás ábrákból vannak összeállitva, és hosszu
orru, száraz lábú s nagy pupu képzelmi, alakokat
ábrázolnak. Hires torzképeket látunk még ezen
korszakból Huettöl, Caybus gróftól. Az ujabb
franczia festészek közül ide tartozik Belange Jó-
zsef Lajos, ki mint csatafestő ismeretes, Toussaint
Miklós Károly, kit gaminjai halhatlanitottak,
Vemet Horác, kinek ecsete Napoleon hősi tetteit
dicsőité, s e mellett némely képzelmi darabokat
is állitott ki, és a ki már csak azon okból is ide
sorozandó, mert némely torzképezőket leálczá-
zott (Pigalt, Mottet, Cárit, Adamot, Rambertet és
másokat). Ezen férfiakat illeti kétségkivül az ér-
dem, miszerint a torzképiráshoz az életképek ma-
gasabb elemeit is csatolták.

Ha Németalföldre térünk, itt legelőször is
Bos vagy Bosche Jeromos nevével találkozunk, ki
1500 eiőtt számos torzképet készitett és met-
szett rézbe. Nagy számu szerkesztményei még ma
is az Escuriálban találtatnak és Callot badar ecse-

tére emlékeztetnek, mint „Mária Egyiptomba fu-
tása", „Szent Antal kísértése" stb. Ide tartozik az
idősebb Breughel Péter is (szül. 1510., f 1570.),
ki a festményeiben előforduló komikai jelenetek
miatt „tréfásnak" is neveztetik, művei közül föl-
emlitendő „a böjt és farsang honti vita", „a pórbú-
csu" stb. Továbbá az előbbinek fia, az ifjabb
Breughel Péteréinek pokoli jelenetei valóban cso-
daszerüek s igazi pokoli képzelmet tanúsítnak.
Némileg ide tartoznak azon pórias jelenetek, me-
lyeket Ostade Adorjánnak ecsete örökített meg, s
Teniers komikus ábrázolásai, hol a majmok emberi
mezben emberi cselekményeket és állapotokat
utánoznak. A politikai torzképirást jelesül de
Hooge művelte, ki a Francziaország ellen irányzott
40 gunyoros párbeszédhez a torzképeket rajzolta.
Hasonnemü volt azon 24 személy feketére vázolt
arczképe, kik a nantesi parancs megszüntetését
eszközölték stb. A XVII. század vége felé is jelen-
tek meg ily torzképek, melyek részint a szorzote-
seket, részint a Law-féle részvényüzletet tették
guny tárgyává.

Az angoloknál később honosult meg a torz-
képirás. William Hogarth (szül. Londonban 1697.,
t 1760.) távol tartotta magát a politikától, s az ő
felülmulhatlan torzképeiben még az erkölcsi elem
tulnyomó. Többi festményei tartalmaznak ugyan
politikai ezélzásokat, de nem torzképek. Az első
politikai irányu torzképek IL György uralkodá-
sának vége felé jelentek meg, s az akkori kormány
ellen vannak irányozva. Minden angol torzkép
közt a legszellemdúsabbak és legjelesebbek azok,
mely ok et a hires rézmetsző James Gillray bocsá-
tott közre 1779—181O.Némely készitményei (Bu-
ckingham és Salisbury marquisnők, Lady Chum-
ley, Lord Edgecumbe és Lord Ch. Greville stb.
arczképeivel) inkább guny-, mint torzképek. Gill-
ray nemcsak maga volt korának torzfestésze; a
Franczíaországgal viselt háboru következtében
számtalan terméket mutatott fel a művészet ez
ága, de a melyekre természetesen a csatornán in-
nen sem maradtak adósak. A legjobbak Henry
William Bunbury és Woodward kezeiből kerültek
ki. Egykorulag adta ki Grose a torzkép elméletét,
de a melyben a metszvényok jobbak a szövegnél,
későbben pedig Malcolm irta meg az angol torz-
kópirás történetét. A mennyiben a jelenkor leg-
nagyobb torzfestésze, Cruishank György az ő sa-
tyrico-humoristikus vázait egyenesen anépéletből
meriti, most csupán a ,,Punon" ad politikai torz-
alakokat.

A spanyolok igen keveset tettek a torzkép-
irás terén. Bár Cervantes Don Quixotja és í/aFray
Gerundioja oly torzképek, melyeknél jobbat nem
kivánhatni, de a spanyol művészek e pompás ala-
pot épen nem tudták fölhasználni. Az elsőbb mű
rajzai lehető legroszabbak. Az első spanyol, ki e
tekintetben valamit tött, Francisco Goya y Lu-
cientes volt, 1801 körül. Sajnos, hogy az ő ,,Cap-
ricios"-ának vonatkozásait mi épen nem, a mostani
spanyolok is igen nehezen értik.

Czikkünk kezdetén omlitettük már a német
építményeken a középkor torzképeit, hová a re-
formáczió korából is sok gunykép sorozható, minő
volt péld. a pápaszamár, a szerzetesborju, a ko-
czapap stb., melyekről Lycosthenes az ő hires cso-
daművében a 460- és 473-ik lapon azt mondja,
hogy ezen csodaszörnyek 1496- és 1523-ban szü-
lettek. Hasonlag idö tartozik a Lutherre vonat-
kozó torzkép is, hol az ördög az ő fülén és orrán
keresztül fujja a dudát. Ezután egymást érték a
torzképek, melyeket egyik vagy másik vallásfele-
kezet hivei készitettek. Az elsö nagyobb torzképes
mű Brant bolondhajója 1494-ből, hova a Krisztus
és Antikrisztus szenvedése is sorozható, mely 26
középszerű fametszvényt tartalmaz Cranach Lu-
kácstól. A XVII. században som hiányzottak e
nemü munkák, jelesül a „Böpivek" voltak azok-
kal diszitve a harminczéves háboru korából és né-
mely akkori kedvolt könyvekben is találunk ilye-
ket, névszerint a Philander történelmének elsö
kiadásában, a Simplicissimus szerzője műveinek
3-ik kötetében. A XVIII. századból különösen
megemlitendő Ábrahám aSt.-Clara-nak „Huyund
Pfuy der Welt", „Heilsames Gemisch Gemaschi(

és Conlin-nak „keresztyén utmutató" czimü müvei.
A folyó század nyomoru gunyképeket gyártott
Napóleonra, melyek alávaló gyávaságról és szel-
lomtelenségről tanuskodnak s többnyire nürn-
bergi készítmények. 1845-ben a „Krahwinkler ké-
pek" és a „Müncheni röpivek" jöttek létre, melyek
a „düsseldorfi havi lapokban" szellemdús utánzásra
találtak, mig a lipcsei Charivari torzképei nagyon
is jelentékteleneknek mutatkoztak. Azon számos
politikai torzlapok közt, melyek 1848-ban láttak
világot a „Glasbrenner-féle almának", a „Saphir-fék

naptár", a „Beichsbremse" jelesek voltuk, de egy
sem tett oly állandó hirre szert, mint a most is
fenálló berlini „Kladderadatsch."

Mily lábon állhatott hazánkban a torzképirás
a mult századokban, nem juthattam tudomására.
Hogy e század folytán a Metternich vasigája s a
Bach kormány önkénye alatt nem játszhatott az
szerepet, kézzelfogható dolog. Most nincs hiány
bennök. Dr. S. J.

Az i v ó v i z .
Ha vannak is a viznek szintoly megvetői,

mint Noé, mégis inniok kell azt, épenugy, mint
Noénak innia kellett: mivel minden italunk, mint
például a bor, sör stb. legnagyobbrészt vizből
állanak, melyben csak igen kevés rész van a min-
denféle anyagokból vagy föloldva, vagy finomul
szétoszolva, a mi megadja az italnak az ő különös
minőségét. A viz époly nélkülözhetlen ránk nézve,
mint a levegő, melyet beszivunk. Átmérőleg véve
minden élő állát testének, tehát a mi testünknek
ií, valamint a növényekének háromnegyed része
vizből áll. A viz tehát nemcsak alkatrésze sajá
testünknek, hanem annak főalkatrészét képezi. De
ezenkivül is a viz nélkülözhotlen föltétele as
életnek. Már a régi vegyészek ismerték azt i
törvényt: hogy a folyékony testek hatnak egymásra.
Igy tehát az anyagcsere, melyen életünk alapszik
nem gondolható viz nélkül.

Kétségtelen ugyan, hogy minden élelemsze-
yünk, melyet magunkhoz veszünk, még azok is
melyok látszólag a legszárazabbak, mint például
a hus, kenyér, hüvelyes vetemények sat. vizot
tartalmaznak; de nem oly bőségben, hogy a vért
kellőleg megritkithatnák, a mint az táplálkozá-
sunkra szükséges. A gyümölcsök és főzelékek
kétségkivül vizgazdagabbak: ezekből azonban a
mi égaljunk alatt nem élhetünk meg. Ennélfogva
szükségképen a táplálóbb ételekhez kell fordul-
nunk, és hogy ezeket emészthetővé tegyük, innunk
kell. Több mint 4 font viz járja át testünket na-
ponként, és tér belőlo vissza a természet átalános
körfolyamába, részint folyadékalakban a vesék
által kiválasztva, részint gőzalakban a tüdő által
kilehelve és a felbőr által elpárologtatva.
t,*i [Habár a korábbi időben csak nagyon szűk
körü volt a természeti dolgok iránti ismeret: mégis
azon természetviszonyok, melyek egészségünkre
befolyást gyakorolnak, már a régi időkben sem
kerülték el a kellő figyelmet. Igy például: már
alejénte fő tekintet volt arra fordítva, hogy min-
denütt, hová városokat és községeket akartak
telepíteni, egészséges ivóviz legyen. Ha ilyen kö-
zel vagy átalában nem, vagy nem elegendő meny-
nyiségben volt található: nem sajnálták a költségot
és fáradságot, hogy a távolból is előállítsák. A
régi Egyptom, Palestina, Görögország, Róma és a
tartományok, melyek földére a római légiók lábai-
kat tették, sokképen el voltak vízvezetékekkel
látva. Ezeknek részint ránk maradt leírásai ,
i'észint pedig óriási rommaradványaik hiven
tanuskodnak a nagy erőfeszítésről, költségről.
melyet a régi népek megtettek, hogy a népes vá-
rosokat a legelső és legszükségesebb életszükség-
gel, jó ivóvízzel bőven ellássák. Néhány e vízve-
zetékekből még ma is használatban van.

A régi Róma e tekintetben minta gyanánt áll.
Nero és Traján idejében kilencz vizvezeték, melyek
összes hosszasága több mint 60 földrajzi mérföldre
rugott, naponként 40 millió köbláb vizzel látta el
a világ fővárosát. Róma akkori népességét vala-
mivel többre becsülik egy milliónál, és igy minden
főre 40 köbláb viz jutott. E vízvezetékek közül
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minthogy a lakosság száma 380,000-re rug, na-
ponként minden főre több mint 15 V-t köbláb viz
jut. Ellenben Liverpoolban és Manchesterben
nem jut egészen 5 köbláb viz egy-egy főre. Igaz
ugyan, hogy a két utóbbi városba a gyárak szá-
mára külön vezetékeken még 14/,O millió köbláb
víz vezettetik be naponként: de mindemellett a
legujabb idő sokkal hátrább áll az ókornál a la-
kosságnak rendelkezésére álló vizmennyiség te-
kintetében. Nem szenved tehát kétséget, hogy e
megszorítás igen hátrányos befolyást gyakorol az
egészségi állapotokra.

Tudva van, hogy a rendelkezésünkre álló viz
minőségre nagyon különbözik egymástól. Alapjá-
ban a viz semmi izzel nem bir, és ez nagy fontos-

a mindennapi életre, mert egyedül a viz
közvetíti az izlést, a különféle ingert és csiklan-
dósságot nyelvünk idegeinél, melyek kellemes
érzetet ébresztenek bennünk. Csak annak van ize,

mi vizben oldható. Mint átalában a legtáplálóbb
és legközönségesebb ételek, ugy a viz is íztelen,
és ez igen bölcsen van a természettől igy rendelve;
mert különben gyakori élvezete az izlés idegeit
tulságig izgatná és a nyelv működését, mely az
ízlésre van rendelve, megrontaná.

Bár mennyire szétágazó az ember itélete majd
minden dolog, s nevezetesen az élelemszerek fölött,
azon követelmények fölött mégis, melyek a társa-
dalom minden rétegei által a jó ivóviz iránt tétet-
nek, átalában teljes egyetértés uralkodik. Kétség-
kivül nagy országterületek léteznek, hol majdnem
lehetetlen jó ivóvízre akadni, és ott a szokás hatalma
rákényszeritotte az embereket, hogy megelégsze-
nek olyannal, a milyon yan.

A nagy különbözés a viz minőségében a táj
geológiai minőségétől származik. Ugyanis a viz,
mint tudjuk, a legátalánosabb és leghathatósabb
oldószer, melynek huzamos időig méga legkemé-
nyebb kövek sem képesek ellenállani. Azon az
uton, melyet a viz a föld kebelében hátrahagy,
mielőtt a világosságra kiömlenék, sokféle többé-
kevésbbé oldékony kőrétegekkel jő érintkezésbe,
és ettől függ ásványrószekbeni tartalmassága. A
legfőbb tényező, mitől az ivó viz minőségo függ,
a szénsavtartalom, mivel ez a viz oldó erejét tete-
mesen fokozza.

A viznok oldóképessége a széneny iránt a
fölvétel helyén uralkodó hőmérsék és nyomás sze-
rint különböző. Minél magasabb a vizoszlop, mely
egy szénsavat szolgáltató, mélyebben fekvő réto-
gen fekszik, annál gazdagabb és állandóbb tar-
talma, és minél felületesebben fekszik a fölszi-
vási holy, annál csekélyebb tartalmu (•» változóbb
leend az oldat: azaz maga a v.z. Ennélfogva vala-
mely vizben foglalt szénsavas földek mennyisége

az oly ivóvizet, mely 8—12 R. foku. Mindazonál-
tal a forró égöv alatt, hol legtöbbnyire 20 R. foku
ivóvízzel élnek, Humboldt Sándor szerint már
jéghidegnek találják az oly vizet, melyet mester-
ségesen mintegy l l fokig lehűtötték.

Azon követelmények, miket a jó ivóviz iránt
teszünk, egyenes ellentétben állanak azokkal, me-
lyek a viz házi és technikai czélokra alkalmazá-
sánál megkivántatnak. Átalánosan ismeretes, hogy
némely kutvizben a hüvelyes vetemények nem
főnek puhára, és hogy az ily viz ép oly kevéssé
alkalmas a fehérnemü mosására, mivel ezáltal a
szappanban igen nagy vesztegetés idéztetik elő.
Ugyanis a szappan zsiros savai a vizben foglalt
mész- és keserf'öldsókkal nem olvadnak öasze és
ezáltal hatálytalanná válnak. Ha egy pint viz csak
y,00 szemer mészföldet tartalmaz, ezáltal 1 szemer
közönséges szappan tétetik hatálytalanná, és ez
410 pint víznél 1 font szappant tesz. Az egyes ház-
tartásoknál csekély lehet e veszteség, de nagy vá-
rosokra nézve igen jelentékeny. Londonban hó-
naponként 20,000 mázsa szappant fogyasztanak el
499,500forint értékben. A mésztartaiom aThemse
vizében még nagyobb, mint fenébb föl van véve,
de már csak e szerint is 23 %-tet vagyis 114,885
forintot tesz hónaponként a szappanbani veszteség,
a mi egész éven át 1.138,000 forintra rug. Mások
szerint 43 l>/o-re is felmegy a szappanbani veszte-
ség, a mi évenként 2.577,420 forintot tesz.

(Vége követk.)

Pestre, Pestre !
(Rajz a felvidékről.)

Azon a vidéken, melyet a gazdag nyár is
zabkoszorúval csúfít el, nem olyan dalok szólnak,
mint a hetyke alföldön. Nagyon megkapó az a
fájdalmas, monoton dallam, mely egy-egy hegyen
megcsendülve, mintha labdájok volna, olyan mesz-
sze-messze röpül a viszhangok pajkossága folytán.

Néhány nappal az aratás eiőtt még szomorúbb
minden. Itt nincs mit aratni, — Árvavármegyé-
ben a nyomoruság lakik. El, máshová! Szegé-
ny ékről alföldszerte tudják a„Kistükör"-ből,hogy

Ott találsz Árvára szegény pórnépével,
Az inség élteti sovány kenyerével.

A magyar ember is elmondja a nótát, ha egy-
egy tót legény sóváran mereszti beesett szemeit a
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y g f ennyiségű
nöm egyedül azoknak az illető földrétegek bon je-
lenlététől függ, hanem főleg a helyi és physikai
befolyások által szabályoztatik, melyek az e réte-

ekben foglalt viz szénsavvali telidésének fokátg
feltételezik.

három még ma is tevékenységben van, melyek
megközelitőleg 6 millió köbláb vizet szolgáltat-
nak naponként, ugy hogy a 160,000 népességű
város lakosaira ma is majd annyi viz jut fejenként,
mint az ó korban.

Az ujabb időben sokkal kevesebb gondot
forditanak e legelső és legsürgősebb szükséglet
fedezésére. Legelsőbb Észak-Amerikában segi-gelsőbb És
tettek a bajon, mivel ott
é é k é

g
semmi iránt sem oly
h i l

j vel ott semmi iránt sem oly
érzékeny a nép, mint a vízhiány iránt, igy péld.
Uj-Yorkot egy 8 német mérföld hosszu vizvezeték
látja el vizzel a_ Bretonfolyóból. Ezután Angol-
ország következik. A legnagyobbszerü vizveze-
tékkel Glasgow bir. Épitése 1855-ben vette kez-
detét, s azóta szerencsésen be fejeztetett. A skót
felföldön a kellemes Katharina-forrásból emlő
szép tiszta viz 27 angol mérföld hosszu alagutb.ui
egészen járhatlan földön át vezettetik a Ben Lo-
mondnál fekvő víztartóba, melyből aztán Glas-
gowba foly. E vizvezeték naponként 58/t0 millió

•.köbláb vizet szolgáltat a városnak, és eszerint,

E szerint e földalatti vizgyülések apályainak
és áramlásainak szükségképen változandóságot
kell előidézni ivóvizünk legfőbb merő alkatrészek-
beni tartalmára nézve. E befolyások csakugyan
sokképen érvényesitik magukat, és főleg oly viz-
gyüléseknél, melyek, mint városokban gyakran
?lőfordul, a földszin közelében fekszenek. Minél-
nkább ki vannak téve e vizgyülések a légkörből
ehulló viz vagyis az eső befolyásának, annál föl-

tünőbbek az ingadozások is magában a viz tar-
talmában.

Ha már egészen természeti okoknál fogva
nagyon különbözőnek kell lenni az ivóviz minő-
ségének, ugy ezen különbözőséget még inkább
nagyobbitják a nem csekély számu helyi és eset-
leges befolyások. Mindenütt, hol aránylag kis téren
nagyobb számu kutak használtatnak, érvényesitik
magukat e befolyások, és mindenütt ugy fogjuk
találni, hogy a lakosság, melynek alkalma van
különböző származásu vizek közül választani ita-
lát, igon jól tudja ennek minőségét osztályozni.
Igy minden helyen találunk kutakat, melyek vizei
mint kitűnők, átalános elismerésben részesülnek.
E kitüntetésben mindig az oly viz fog részesülni,
mely szagló, izlő és látszerveinkre némi közönyös-
séget tanusit, és azon hatást képes nyilvánítani, me-
lyet „felfrissülés" szóval szoktunk kifejezni. Az ily
viznek e szerint teljesen Íztelennek, legalább 5 láb vas-
tagságú rétegekben teljesen színtelennek, tisztánakés
átlátszónak kell lenni, és bizonyos alacsony (fölfris-
sit6)hó'mérsékkélbirn\. Ahőmérséknek lehetőleg ala-
sonynak kell lenni, a nélkül, hogy a szájüregre,

nyeldeklőre és gyomorra épen hűtőleg hatna. E hő-
mérsékaz égaljtólés amegszokás hatalmától függ.
A miéghajlatunkalattátalábanüditőnek, azaz: nem
nagyon hidegnek és nem nagyon melegnek találjuk

zsiros falatokra. Előbb elmondja hiven, hogy:,,Én
szegin tót légin — Mindig krumpli zabálnyi. . ."
aztán szel neki egy jókorát; „egyél te is, na!"

A férfiak zab- és krumpli-földjüket öregeikre
hagyván, mennek aratásra. A magyar gazda na-
gyon örül a jó tótoknak; ott ugyan megkívánják
a túrósat, meg a töltött káposztát: hanem aztán
dolgoznak is.

Sokkal szebb, ha a loányok mennek. Sok köl-
tészet van ebben a karavánban. A mi a Bretagne
és Provenyenak Páris, az a mi Árvánknak Pest!

Hagyományos szokás, hogy elindulás előtt
elmondanak valamennyi „szerencsét", a mit ez az
ut szerez; igen sok loány lett uri asszony; a ki so-
kat imádkozik, szolgálatot kap még utközben; el-
fogadja ám, mert hét év alatt bizonyosan férjhez
megy a gazdájához!

Két-három szekér várja a falu végén. Elő-
ször elmennek a papihoz, ez megáldja őket, és el-
mondja a szerencsétlenségeket is, melyek előttök
állanak.

A kocsisok fölpiperézik lovaikat; többnyire
öreg emberek, a kik minden leányra emlékeznek, a
kit ők vittek. Ha buktak, ha emelkedtek: ez soha
sem természetes uton történt; bűbáj az mind!

Ha a szekéren kodvenezük van, ennek elmond-
ják, ne engedjen a hajából valamit levágni, sem
pödig ne lásson valaki a szemébe, mig háromszor
nem beszélt vele; meg páratlan számu bankót
vegyen el első bérnek, — mert sápadtan jön
mint az, meg az. Tudja ő !

A kocsikat tele ülik huszan, harminczan.
Falu végén elválnak az otthontól.

Már most „nagy a világ". . . Mit tehetnek
mást, mint énekelnek! Ezeken a szekereken szü-
letnek a legszebb tót népdalok. Hasonlítanak me-
séik azon tündér énekéhez, ki a mennyországból
leesvén, három évig hullt le a földre, — a a szél
majd fölemelte, majd lelökte, ringatta, majd ismét
széjjel szórta énekeit.

A kocsisoknak mindig megesik rajtuk a szive.
Mesélnek nekik, egy kis szórakozásképen. Vala-
mennyi uri ház, valamenyi tájék bir egy-egy rege-
kÖrrel a felföldön. Egy helyt aztán leszállnak a

se
vissza,



szekérről. A vasut sok költészetet megöl utjokban.
Zólyomtól azon mennek tovább.

Gyalog rendesen azok kezdik, hogy ki mit
vár Pesten? Mennyi szép remény! átszőve hosszu-
hosszu kláris szalagokkal, megtörr.vo pruszlival
és patyolattal, toló rajzolva legény arczokkal;
persze, hogy hájfényesitett haj lóg bele, meg rőfös
átmérőjü kalap — a mint otthon, Árvában
hordják.

Szép és vig leányok. Jaj annak a kertnek,
mely utjokba esik; nem lesz abban több virág!
Na meg gyümölcs! Ezt mind leszedik. „Gyümölcs-
hordó virágok." Váljon soká virultok-e?

Szeretik őket mindenütt. A hova jönnek, ott
tejjel és buza-kenyérrel várják. Első felvonása
paradicsomi álmaiknak. Hálából aztán a pihenő
nap alatt hónapokra szóló munkát végeznek.

Legszomorubb percze utjoknak, ha visszanéz-
nek Zólyommegye határáról Árvára — midőn utól-
szor látják kedves várukat, büszkeségüket. Néme-
lyikök sir is ilyenkor. Néhány perczig mennek
szótalanul; eszükbe jut néhány sir, a mibe ilyen
szerencsekereső leányok feküdtek bele, mindjárt, a
hogy haza jöttek . . . Eh ne féljetek; valami erős-
szivü leány csakhamar nótát kezd, és monnek
tovább.

Ünnepélyes pillanat, midőn a váczi hegyek-
ről először látnak a Dunába . . . A sors már ki-

. szemelte, melyikök fog abban elhalni, és melyik-
nek lösz szerencséje. A hangulat egyszerre meg-
változik. Feltürt ruhájukat lebocsátják, csiz-
mácskát huznak, fésülködnek és mennek las-
san-lassan Váczra. Itt hajóra ülnek — és Pesten
vannak.

A többit tudjuk. Néhány már utközben ta-
lált szolgálatot. Történt, hogy urhoz, avagy más
becsületes emberhez mentek férjhez; történt, hogy
jól jártak — de csak a kisebb részszel! A többi nevet-
ség tárgya még tót testvéreik között is; sokan bo-
londok lesznek és koldulnak; egy része elesik . . .
Hát Pesten! ha egy-egy szekér toloncz között szé-
gyenkönyet, s eltakart arczokat is látsz, ezek
árvái leányok, kik eljöttek ide szerencsét keresni,
most pedig mennek haza meghalni.... vagy bukni
tovább. Hja — a nyomor! Gáspár Imre.

EgyTeleg.
® (Hogy készülnek Amerikában a városok?)

Fort Yumával szemben, irja egy kaliforniai, a
nyugoti Rio Colorado balpartján, Arizona terüle-
ten, egy újváros emelkedik, Colorado-City, mely
egyelőre csak egy házból áll, de máris ogy uj Ba-
bylon vagy Memphis fontosságát akarja tulajdo-
nitani magának. E várost egyik barátom alapitá,
ki nehány aranyásóval a kaliforniai bánya völ-
gyökbe akart menni. Mikor a Coloradohoz értek,
intettek a révésznek a túlpartra, hogy jöjjön át
értők. A révész egy ravasz kópé, ki örömestebb
zsákmányolta ki az aranybányászokat, mint az
aranybányákat, 25 dollárt követelt. Az utasoknak
nem volt pénzök — de mint ügyes és a mellott
szintén ravasz emberek, megígérték a magas vitel-
bért s tanakodtak egymás között, ha vajjon nem
jutna-e eszükbe valami okos gondolat. — ,»Meg
van! miért ne fizethetnők ki földbirtok részvé-
nyekkel?" — Azonnal kipakolják batyuikat, mérő
és helyszínelő szerszámokat szednek elő, feloszt-
ják a földet négyszögletű %*parczellákba, kimé-
rik a téreket, piaczokat, utczákat és 'rakpartokat
és elkeresztelik a várost Colorado-City-nek. Va-
lami tisztességesebbnek látszó fehér papirra ne-
hány részvényjegyet rajzolnak s egy párt oda
adtak omberünknek. Ez a rakparton egy szép
helyet kiválasztott magának, miután a tervet
figyelmesen áttanulmányozta, de a ravasz Yankee-k
csak hosszas könyörgésére engedték át e darab
földet neki 25 dollárért. — Most már ott áll az
egyetlen ház, melyet révészünk épittetett oda.
Természetesen a furfangos bányászok azonnal to-
vább utaztak, mihelyst a jámbor atyafit lerázhat-
ták nyakukról és Colorado-City még máig is várja
az igért ezer meg ezernyi lakosságot, mely szintén
szükséges arra, hogy egy város nagy hirre nézvo
tehessen szert.

0 (A szeder fa és a selyemtenyésztés) a 13-ik
században honosíttatott meg először a Provence-
ban és Langucdoc-ban. XIV. Lajos idejében még
nem termeltek 2000 mázsa solymet évenként, mig
1788 körül már 12,000 mázsa volt az évi terme-
lés. 1853-ban a hivatalos adat már 52,000 mázsá-
ról bőszéi, mely 347 millió tallérnyi értéket kép-
viselt. Ez időben Francziaország az ogész föld
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összes selyemtermelésének egy kilenczed részét ál-
litotta elő. Hanem ez időben kezdetét vette a se-
lyemhernyó-betegség borzasztó csapása, melynek
következtében a selyemtermelés eredménye 8000
mázsára apadt le s az ország jólétben iszonyu
nagyot veszitett.

** {Irodalomtörténeti adat 1849-böl.) Bartók
Lukács a kolozsvári kath. lyceum nyomdavezető-
jének kitüntetése alkalmából az „Erdélyi Gazda"
fölemlíti, hogy 1849-ben a magyar kormány a
kolozsvári könyvsajtókat Debreczenbe rendolte
volt Bartók felügyelete alatt, a pesti kiköltözés
miatt támadt hiányok pótlására. Ennek a kiván-
dorlásnak rövid története a felügyelő jegyzetei
szerint im ez: „Január 31-én 1849-ben indultam
Debreczenbe l l egyénnel s ott voltunk jún. 4-ig.
A róm. kath. lyceum könyvnyomdájából elvittem
rendelet következtében 2 vasprést; a ref. kolle-
gium nyomdából egy vasprést s mind a két nyom-
dából garmond és ciceró betüket nagy mennyi-
ségben ugy, hogy a lyceum nyomdájában nagyon
kevés betü maradott volt meg. Nyomattattam a
Mártius 15-két mindennap fél iven, hol 800, hol
600 példányban. Nyomattatt ama hivatalos „Köz-
lönyt" is egynehány ívben; hivatalos nyomtatvá-
nyokat is nagy számmal. Megjegyzem, hogy a
„Közlöny"-nek csak mintegy 10 igen kevés
példányban meglevő számát nyomták másodszor.
Hazaérkeztek junius 9-én."

Uj-Kaledoniából: Keresztyén hitre tért bennszülött.

** (A magyarság viszonya a többi nemzetiségek-
hez Pesten.) A kövotkező adatok sajátságos világot
vetnek a főváros nemzetiségi viszonyaira. Pesten
az őstermelés (földmivelés stb.) körül leginkább
magyart látunk elfoglalva, szintugy a szellemi
szolgálat körül. Az osztrák és külföldi elem leg-
inkább van képviselve a forgalomban, igy pl. a
vasutaknál, hol az osztrákok és külföldiek arány-
száma az itt elfoglaltak összes számának 58 szá-
zalékát, tehát több, mint felét, a gőzhajózásnál 15
százalékát. Figyelemre méltó körülmény, a mit
eddig nem hittünk, hogy a kereskedelembon az
idegen elem igen csekély, t. i. 1288 osztrák és 279
külföldi, 8416 magyarországival szemben. Azon
ágak, a hol az idegon bevándorlók száma felette
nagy, a következők: sör- és szeszmérők (76%);
korcsmáros, kávés, pinczér (40°/0); öntődékben
foglalkozók (56%); órások és műszerészek (41%).
— Ebből is látszik, hogy az olnémetesedés árja
nem kivülről fojt el bennünket, hanem mi magunk
hanyagoljuk el nemzeti sajátságainkat s azok kö-
zött nyelvünket, s lesz a 8416 magyarországi ben-
szülött kereskedő között 8000 német s alig 416
igazi magyar.

** (3Iit evett a régi magyar?) Az „Eli." Csőrei
Mihály nyomán elmondja mit evett a régi ma-
gyar? Reggelire égettbort töltvén a tálba, ezt
megmézezték, egy vagy két fügét vagy egyne-
hány szem mazsolaszőlőt tettek köziben meg-
gyujtották az égottbort s ugy keverték tálban
kanállal, azután eloltván a tüzet, azt itták s a

fügét utána ették. — Az igazi magyar étkek sorát
a következőkben adja Cserei: Tormával disznó-
láb, káposzta tehénhussal, ludhussal, tehénhus
pohánkával, árpakásával, de abban soha az előtt
czitromlevet nem töltöttek; tohénhus rizskásával,
murokkal vagy petrezselemmel, röstölt lével,
nyárban uj hüvelyes borsóval; lud törött lével,
tyuk sülve, foghagymával, oczettel szalonnával;
borsó vagy héjalva, arra felyül szalonnát perzsel-
tének s ugy töltötték a tálba, vagy héjatlan higon,
abban darab szalonnák és disznóhus, berbécshus
spékkel, tárkonynyal vagy eczettel, vereshagy-
mával. Ennél kedvesebb étke nem volt Teleki
Mihálynak. Cserei szerint a magyar gyomorhoz
legillőbb ételnek tartották a disznó vagy tehén-
hust kaszás lével, a nyulhust fekete lével, csukát
tormával vagy szürke lévol. Vajat egy ételbe som
tettek, kivéve a kása közepébe, midőn feltalálták.
A kalácsot, lepényt, bélest, fánkot néha vajba
sütötték, de a fris hájban sültet jobban kedvelték.
A szalonna volt minden ételnek jó izt adó „szer-
száma."

•* (Mily értéket képviselnek a vasutak?) A
„Trade Journal" a világ összes vasutairól a követ-
kező kimutatást közli: Anglia vasutai 502.262,887,
az Egyesült-Államok vasutai 408.245,154, Fran-
cziaország vasutai 315.322,978, Oroszország vasu-
tai 289.671,243, Poroszország (illetőleg Észak-
Németország) vasutai 169.537,869, Angol-India
vasutai 78.377,748, Olaszország vasutai 76 millió
516,154, Spanyolország vasutai 73.487,585 ,
Ausztria vasutai 65.474,400, Dél-Németország
46.982,856, Belgium 36.469,772, Kanada 33 mil-
lió, Görögország 1.000,000, Egyptom 9.032,776
s Törökország vasutai 2.987,310 font sterling
értéket képviselnok.

** (Öt milliárd!) A franczia hadikárpotlás
roppant össszogomég folyton szolgáltatja az anya-
got számkombinácziókra. Öt milliárd! — ekként
kiált fel a „Figaro" — mily összeg ez. A Ven-
dome-szobrot aranyból lehet ebből viszszaállitani
éspedig háromszor oly magasra! Öt milliárd!
emlékeznek-e még a restauratió idejére, midőn a
követek kamarája az emigránsoknak adandó egy
milliárd felett tanácskozott, egy ellenzéki tag, azt
hivén, hogy a kamarát megdöbbenti és a törvény
ellen hangolja, igy szólt: „Egy milliárd, uraim!
tudják-e önök, hogy ha Jézus Krisztus születése
óta minden perczben egy-egy frank esett volna a
földre, még nem lenne együtt az egymilliárd?" E
képviselőnek igaza volt, mert mielőtt a huszadik
század elkezdődnék, még nem folyt le egy milliárd
percz a keresztyén időszámítás kezdete óta és a
franczia kölcsönre 5 milliárd frank iratott alá; az
aláirás pedig egy nap megtörtént.

** (Raoul Bigault halála.) A Commune több
tagjáról máig sem tudják él-e vagy meghalt.
Raoul Rigaultról is azt irták közelebb a párisi
lapok, hogy életben maradt. E hirt oly egyén
czáfolja meg most a „Figaro"-ban, ki jelen volt
Rigault meglövetésénél. Elbeszéli, hogy látta,
midőn Rigault-ot a versaillesi katonák elfogták,
s igy folytatja közleményét: „Midőn a kis csapat
ablakom előtt elvonult, világosan fölismertem
Rigault arczvonásait.Igen halvány volt, de lépései
biztosak valának. Midőn a Royer-Collard-utcza
barrikádjához ért, megállt s élénk mozdulatokat
tett kezével. Mondják, hogy a „Commune"-t
éltoté, de én nem hallottam. A káplár tüzet adott,
azután egy másik katona is lőtt, és Rigault elesett.
A katonák kikutatták zsebeit s a nála talált irato-
kat egy házba vitték be, hol tisztek tartózkodtak.
A Pantheon bevétele után megszemléltem holt-
testét. Rigault hátán foküdt, két karját össze-
fonva. Mellén két seb volt, s fejét a golyó össze-
zúzta. Feje zöldségmaradványokon hevert, mi- •
után az utczát már régóta nem söprötték. Nem
tudni, ki, testére egy darab papirt tett, ily föl-
irattal: „Kímélet a halottnak, és szánalom sze-
rencsétlen atyjának!" Holttestét sokan vették
körül; különösen fehér inge és kis lábai keltettek
figyelmet.

** („IU nyugszik három jó barát,") e feliratot
olvasták nem rég a Gravelotte körül jól roszul
elásott halottak kellő eltakarítása végett kikül-
dött német katonák egy durva fakereszten. Eltá-
volitván azonban a sirhantot, hogy az elesteket
felvegyék s más rendes sirba fektessék — emberi
hullák helyett három hordót találtak a hantok
alatt a legfinomabb franczia borral, melyet tulaj-
donosa igy vélt megmenthetni a zsákmánylók
kezei elől; a németek aztán legott egész tisztes-
séggel el is temettek.
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Irodalom és művészet.
= (Horn lapja,) a „Neuer Freier Lloyd'

ujabb időben mind több-több tért szentel tárczá-
jában a magyar irodalom termékeinek ismerteté-
sére. Egyik közelebbi számában Gyulai Pál „Rom-
hányi" czimü versos regényének első részét (me-
lyet először lapunk közölt) adja Dux Adolf német
forditásában; s ugyane számban Benedek Aladár
legujabb^ költeményfüzérét a „Hulló-levelek"-et
ismerteti dr. S. A., igen méltánylólag szólva Be-
nedek Aladár költői tehetségéről; mutatványul
két költeményt is közöl német fordításban a
„Hulló Levelek"-ből, melyeket „valódi lyrai köl-
tészet gyöngyeiként üdvözöl."

= (Hunfalvy Pál) „Utazás a Balt-tenger vi-
dékein" czim alatt adta ki közelebb a mult évek-
ben tett észak-európai utazásának tapasztalatait.
„A Balt-ténger vidékein — irja előszavában —
már a legrégibb idő óta három különböző nemze-
tiség találkozott: a finn, germán és szláv. Mivé
lettek a finnek, kiket az orosz keritett hatalmába:
ezt tudnunk több okból lehet érdekes. Mert elő-
ször a finnek nemzetiségi rokonaink. Azután, ugy
látszik nokem, nem jó, hogy a magyar csak a nagy
és hatalmasan kifejlett nemzetekre függeszti só-
várgó tekintetét, mert könnyebb ám az urasko-
dási színt utánozni, mintsem azt eltanulni, a mi
azokat hatalmassá totte; hasznos néha a kisebb
és szegényebb nemzetek példája is, a melyeknél a
lelkiösmeretes munkálkodást és az okos alkalmaz-
kodást a döntő viszonyokhoz szomlélhetjük. S
végre látván, hogy az északi világot megrázó vál-
tozások között mint maradtak fenn a finek, s mint
müködnek azon, hogy helyesen kitöltsék a nekik
szánt helyet az emberiség történelmében, szinte
neki bátorodhatunk, mikor aggódó pillantást ve-
tünk a titkos jövendőre, a melyben az északi nagy
háborúnál még különb és renditőbb eseményekot
sejtünk." — Nem kivánjuk ugyan, hogy a finn
rokonokkal valaha egyesüljünk az orosz sas le-
sujtó védszárnyai alatt, de azért mindenesetre jó
lesz ismerni az „atyafiakat," s ezért ajánljuk

• Hunfalvy könyvét a magyar olvasó közönség
figyelmébe, mely Észt- és Finnország ismerteté-
sén kivül sok érdekes és becses adatot foglal ma-
gában, Pétervár, Stockholm, Kopenhága nálunk
még kevéssé ismert életének jellemzésére is. A di-
szeson kiállitott két kötetes utleirás Ráth Mórnál
jelent meg, s ára füzve 4 ft. 60 kr., diszkötésben
6 ft.

** (Iíáth Mór kiadásában) továbbá megjelent:
„ A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az
államra." Irta B. Eötvös József. Második kiadás,
negyedik füzet. E füzet b. Eötvös József összes
munkáinak második kötetéhez tartozik. Ára 1 frt.
— „Az államigazgatás és igazgatási jog alapvona-
lai." Folytonos tekintettel Angol-, Franczia-, és
Németország törvényhozása és irodalmára. Stein
Lőrincz után s hazai viszonyainkra a törvényho-
zásunkra való utalásokkal Kautz Gusztáv győri
jogakadémiai r. tanár által.Ára füzve 5 frt; kötve
5 frt 80 kr. — „Eszterházy Johanna Gabriella
herczegnő." Irta Tissot Marczell. A történeti ada-
tokat részben megigazítva forditotta Jakab Elek.
Magyar történelmi tárgyuregény; ára 1 frt 80kr.

** (Izsó Miklós) egy nagyobb szobor-csopor-
tozaton dolgozik, melynek tárgyát a népéletből
keritette. Müvét, melynek olkészitése hosszabb
időt vesz igénybe, a legközelebbi bécsi világtár-
laton szándékozik kiállitani.

Közintézetek, egyletek.
"~ (-̂  zürichi magyar egylet) kegyeletes ün-

nepélyt ült julius 29-én, midőn nagy történetírónk
Szalay Lászlónak emlékét megörökitette az által,
hogy azon ház falába, hol száműzetésének egy
részét tolté és történelmi nagy munkájának jó ré-
szét irta: egy fekete márvány táblát tett, ezen
latin és magyar felirással: „Fatis atrocibus haec
domus recipit fatigatum. Patria dum premitur,
jusque fidesquo iacet." „Számüzetése alatt 1850—
51-ben e lakbair irta^ nemzete történetét Szalay
László." „Kegyelete jeléül a zürichi magyar egy-
let julius 29. 1871." Az egylet kiemeli a magyar
barát Vögeli tanár azon buzgó eljárását és szives-
séget, melylyel az ügy sikerülhetését nagyban

elősegité.

T Á R H Á Z .
** (Életrevaló és üdvös vállalatot) létesitett gr.

Széchenyi Ödön, melyet különösen hazánkban nem
ajánlhatunk eléggé a megyei, városi és községi
hatóságok és nagyobb gyárvállalatok figyelmébe,
midőn majdnem minden héten tüzvész által oko-
zott nagyobb szerencsétlenségekről olvasunk, mi-
dőn minden évben számos község részben és egész-
ben a tüz martaléka lesz és ezáltal sok ezer család
juttatik koldusbotra. Országos központi irodát
nyitott, Follmann Alajos és Krause Waldemar
urakkal társulva, tüzoltó szorek beszerzésének
közvetítésére. Összeköttetésbe helyezkedtek a bel-
és külföld első gyárczégjeivel, miáltal a megren-
deléseknek jótállás és gyári árak mellett képesek
eleget tenni. Tüzfecskendőket mindig készletben
tartanak. Levelek és megkeresések Pestre a bel-
városi plébániai épületi központi tüzőrség! irodába
intézendők.

Egyház és iskola.
** (Az ,,ó-katholikusoka) Heidelbergben tar-

tandó előzetes gyülésén hir szerint következő
tizenegy „reformpont" fog tárgyalás alá vétetni:
„1- A község ismét felruházandó azon joggal,
mint a keresztyénség' ősidejében, hogy maga vá-
laszthassa plebánusait cs lelkészeit, utalva a pro-
testánsokra és izraelitákra, kik ezen jogot régóta
gyakorolják. 2. A lelkészek határozott fizetést
kapnak, melyből tisztességesen megélhessenek. 3.
A papi nőtlenség (coelibatus) eltörlendő. 4. A
székeskáptalanok feloszlatandók. 5. A mise német,
illetőleg az ország nyelvén mondassék. 6. Minden
mise, esketés, hullák beszontelése stb. ingyen
történjék, a stola^illetékok mogszüntetendők, miért
a lelkészek magasabb fizetéssel kárpótoltatnának.
7. Minden pompa, minden különbség a temetések-
nél az egyház részéről abban hagyandó: az egy-
házi f'unctiókat szegényeknél és gazdagoknál csak
egy lelkész végezze. 8. A fülgyónás eltörlendő. 9.
Minden bucsujárás, mely a f'öldnépét elvonja a
munkától, minden körmenet stb. eltörlendő. 10. A
képek tisztelete egészen mellőzendő, s végül l l . Az
eroklye-szédelgés államilag üldözendő és egészen
megszüntetendő." Ezen és hasonló reformpontok
felett fogna határozni azon ó-katholikus gyülés,
mely szeptemberben Münchenben fog tartatni.

** (Kilépett pap.) A kolozsvári kegyesrendi
társházból nehány hét alatt most már a harmadik
tanár lépett ki. Ez Parády Kálmán, a természet-
tudományok tanára. Mint a „Koletf' értesül, a ki-
lépett jeles képzettségü tanárt a kolozsvári ref.
kollégiumhoz nyerték meg tanárul.

** (Rónai Jáczintról) is azt irta nehány lap,
hogy ki akar lépni az egyházi rendből. Az „Eli."
ugy értesül, hogy ha Rónaival szemközt kilépés-
ről lehet szó, ez csakis annyiban történhetik meg,
hogy a benezésok rendjéből a világi papok közé
lép át, miután egyházi méltóságra (püspökségre)
volna kiszemelve.

** (Helyes intézkedés.) Szabó Imre szombat-
helyi püspök a Bitnitz Lajos czimzetes püspök
halála által megürült kanonoki állást titkos szava-
zás utján akarja betöltetni, s e végből fölszólitá
egyházmegyéjének áldozárait, hogy szept. 15-ig
egy hozzá intézendő lepecsételt levélben nevezzék
meg, kit az üresedésben levő kanonoki székre ki-
jelölni akarnak.

** (A váczi siketnéma intézetben) a hó elsején
történtek meg a nyilvános vizsgák, jó eredmény-
nyel. Az intézetben tökéletesített jelzés segélyé-
vel eszközölték a nyelvtanítást, s erre fektették
a legnagyobb sulyt, a mennyiben a nyelvtani
gyakorlatok a siketnétnák szellemi kiképeztetését
toszik lehetővé. Már az elsö éves növendékek leg-
nagyobb része képes az elébök adott tárgyat meg-
nevezni és holyosen leirni; a fölsőbb osztályok nö-
vendékoi pedig a kellő fokozatosság megtartásával,
tüzetesen megismerkednek a beszéd egyéb részei-
vol,a mondatok alakításával. Dicsérettel említendő,
hogy a nyelvtani részre forditák az intézet tanárai
a legnagyobb figyolmet. Hogy a kimondásban is
gyakoroltattak, annak kivált a fiuk adták tanuje-
lét, kik közt többen olég érthetően ejtették ki a
szavakat. Néhányan közülök két nyelvet is tanul-
nak (magyart és németet) s a hozzájok intézett
kérdésekre mindkét nyelven tudnak felelni. A be-
szélő ajkáról a növendékek legnagyobb része képes
leolvasni a kiejtett szavakat.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
x* (Gabonamázsa.) A pesti főkapitányságnál

sok panasz emeltetett a gabnakereskedő alkuszok
által vidéki eladókon elkövetett zsarolások miatt.
Azok t. i. már a vámsorompókon kivül 10 krjával
foglalót adnak, a gabna-mázsája után, de az átvé-
telnél annak minősége ellen mindenféle kifogást
tesznek és 20—30 krt is elfognak minőségi külön-
bözet czime alatt. Hogy ezen zsarolásnak eleje
vétessék, a tanács egy mázsa felállítását határozta
el a paraszt-téren, ahhoz értő tisztviselő felügye-
lete alatt.

** („Trágya-értékesités Magyarországon") czim
alatt az „Oestr. Oek." egy közleményt hoz. Azon
954 köbölnyi tért elfoglaló trágyahalmazról van
szó, mely a külső váczi-uton, a szeszfinomitó gyár
előtt fekszik; a közgazdaságra nézve holt tőke, de
annál kamatozóbb lóg- és egészségrontó miasmák-
ban. „Azok számára — irja a bécsi idézett szak-
közlöny, — kik nem ismerik közelebbről a magyar
főváros helyi viszonyait, meg kell jegyeznünk,
hogy az illotő szeszfinomitó gyár a legélénkebb
forgalmu ut, az ujpesti ut mentén fokszik, nehány
ezer lépésnyire a város kapujától, mig a másik
oldalon ott a Rákos, Pest ismert sivataga, melyen
még az akáczfa sem tenyész. Ez ügyben már évek
óta folynak az eredménytelen alkudozások. S
ugyanaz a Pest, melynek kapuja előtt 954 köböl-
nyi trágya fokszik értéke8Ítotlenül, mint egészség-
rontó büzhödt szemét, — milliomos kölcsönt vesz
fel boulevardok épitésére. Ez a magasabb kultura!"
E sorokból kézzelfoghatólag kirí a roszakarat, de
tagadhatlanul van benne némi igazság is.

Közlekedés.
** (A sztánai, zsoboki vasuti töltések) tudvale-

vőleg mindig azzal fenyegetik a közönséget, hogy
Kolozsvár és N.-Vár ad közt egy-egy időre meg-
megszakad a közlekedés; de most, mint Erdélyből
irják, a baj oka már ismeretes s azért már olké-
szült a terv, hogy a hiányokon segítve legyen,
Francziaország- és Németországból bányászokat
hozattak, kik messze terjedő aknák a vízvezetékek
épitése által az emlitett töltéseket a romboló elem-
től megmentik.

J (A magyar kir. államvasutak) északi vona-
lán, Lónyabánya és Krivány közt beállott forgalmi
akadály folytán, a teherszállítás ezen állomásokon
tul nehány napra beszüntetett, a 181. és 182.
számu kezelési tehervonatok személyszállításnál
pedig Csak Tarján és Losoncz közt fognak köz-
lekedni.

Balesetek, elemi csapások.
*% (Gőz-robbanást) Szerdán reggol 4 ór;t

tájban a váczi vám mellott fekvő első magyar
szeszfinomitó-gyárban a nagy gőzkazán iszonyu
zajjal szétrobbant. Egy napszámos, ki a kazáu
mellett foglalkozott, a robbanásnak áldozatul
eaett, a szétrobbant kazánrészek a szerencsétlen
ember főjét a törzstől elválasztották, ugy hogy az
rögtön meghalt. Ez ügyben a vizsgálatot azonnal
meginditották.

„% (Megégtek.) Jász- Jáhóhalmán a júl. 31-ki
vihar alatt egy asszony kis fiacskájával ogy kuny-
hóba menekült. A másik pillanatban aztán a vil-
lam leütött e kunyhóba, mely lángba borult s porrá
égett. Ott veszett a nő is fiával együtt. Az egész-
ben az a borzasztó, hogy a nő férje mintegy 50
lépésnyi távolban állott, midőn a kunyhó lángba
borult, s kétségbeesve hézte az iszonyu jelenetet,
miután segiteni nem tudott.

** (A pápai honvédség) laktanyájának egy
része e hó 5-én éjjel leégett. A kaszárnya a vallási
alaphoz tartozó épületben van.

** (Az aug. í-ki vihar) az ország több ré-
szében okozott szerencaétlenségokot. Igy gömör-
megyei Osgyánban a villám egy földmivos házába
ütött le, midőn a család épen vacsora mellett ült,
még pedig egyenesen a tálat zúzta össze, mely a
vacsorálók olé volt téve; a ház leégott, azonban a
háziaknak semmi bajuk nem történt. Ugyancsak
aug. 4-én gömörmegyoi Uzapanyiton a villám
össze-vissza kuszálta a már szépen álló dohány-
termésekot, és nagy károkat okozott, Váczon a
villám egy házba csapván le, a lakosság ónfeiai-



«lozó buzgósága daezára lángba boritá a hazat,
ugy hogy a szegény család utolsó bútordarabját
sem menthették meg. A szerencsétlenül járt csa-
lád javára pénzgyüjtéseket rendeznek.

•* (Nagy szélvéss.) F. é. junius 19-én s 20-a
közötti éjjel Oroszország kurlandi kormánykerü-
letében hallatlan szélvész dühöngött, mely főké-
pen az erdőkben borzasztó pusztitásokat okozott.
Például elég lesz emliteni, hogy ezen szélvész csak
a bushofi kincstári uradalomban 2162 orosz hold-
nyi erdőterületet gyökerestül forgatott fel, s ösz-
szesen 65,000 tőkefa töretett le.

„% {Eltemette a vízesés.) A schaffhauseni für-
dővondégeket egy rémületes esemény hozta köze-
lebb izgatottságba. Itt van ugyanis a Hajna vi-
lághirü vízesése. Egy Krenoff nevü orosz grófnő-
nek az a bolond ötlete támadt, hogy ő e széditő
zuhatag fölött csolnakon átevez. Hiába akarták
lebeszélni, az eszeveszett csakugyan megindult lé-
lekvesztőjén. A mint azonban a viz sodrához ér-
kezett, nem birt többé ellenállni az áradatnak, a
viz villámsebességgel sodorta a vízesés felé, hol
aztán a gyöngyöző vizipokolban nyomtalanul el
is tünt.

Mi ujság ?
** (A visegrádi vár) restaurálásával megbizott

szakférfiak, az omladványok közt feltalálták azon
helyet, melyben a koronát és az ország ékszereit
őrizték. Ez boltozott henger , azon terem sziklája
alá véve, melynek külső falán még nem régen a
két koronaőr neve és czimere márványtáblán volt
kivésve.

** (A Párisban elfogott magyarok.) A hivata-
los lap irja: A magyar királyi belügyminiszter
értesülvén arról, hogy a legutóbbi párisi zavarok
alkalmával magyar alattvalók is letartóztattak,
ezek érdekeinek megvédésére a közös külügymi-
niszterium utján a Párisban székelő magyar-oszt-
rák nagy követet már régebben megfelelőleg uta-
sittatta. A párisi nagykövetnek ennek folytán,
mult hó 31-én költ jelentése szerint a letartózta-
tottak érdekébon a kellő lépések megtétettek s a
franczia kormány részéről a tárgyalások gyors
befejezése biztos kilátásba helyeztetett.

** (A párisiakat) igen szépen jellemzi az a
körülmény, hogy a visszatért idegenek , kik közt
sok porosz és osztrák család van, a két ostrom
után is teljesen érintetlenül találták mindenüket.
Bútoraikban nem történt sornmi sérülés, kama-
ráikban áfát, pinezéikbon a bort, daczára az élelmi
és tüzelő-szerek ostrom-alatti nagy hiányának,
abban az állapotban találták, melyben azokat az
ostromzár kezdetén elhagyták.

** (A belga királyné) a mult héten hazánk
fővárosába érkezett s azonnal Budára ment, fivére:
József főherczeg palotájába. Innon Alcsuthra uta-
zott. Mondják, hogy vasrregyei birtokát is meg
fogja látogatni, hol fia, a belga trónörökös pár hét
eiőtt szintén látogatást tött. Mária Henriette ki-
rályné a boldogult József nádor leánya, s 1836-
ban született Budán. II. Lipót jelenlegi belga
király neje lett 1853-bau.

** (.4 „Pester Journal") megrovással emliti
föl, hogy a Bécsben Artaria & Conip. kiadásában
megjelent nagy térképen koresztbefont kardokkal
vannak megjelölve azon helyek, a hol az osztrák
és muszka csapatok győztek 48'49-ben, ellenben
Isaszegh, Váez, Debreczen, Buda stb. ugy állanak
e mappán, mintha ott mi sem történt volna. Hejh
pedig dehogy nem történt!

** (Kis honvédéit.) Nyiregyházáról irják,
hogy ott Andrásy Jenő honvéd főhadnagy és dr.
Sziklássy honvéd orvos megpendítvén az eszmét,
miszerint már a zsenge ifjúságnál kell kezdeni a
katonás nevelést, annak oly gyors eredménye lett,
hogy már egy egész csapat ily kis honvéd van, 8
rövid idő alatt meglepő ügyességet tanusitanak
mind a hadi mozdulatokban, mind pedig a test-
gyakorlatban. A csapat egyenruhája: vörös sipka,
sötét szürke zubbony s longyel nadrág. Iskolás
gyermekek ezek, kik a szünórákban és szünidők-
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ben örömest gyakorolják magukat a fegyverfor-
gatásban s" mindenki megelégedve nézi gyakorla-
taikat.

** (Virilis szavazatok.) A baranyamegyei leg-
több adót fizetők névsora szerint első Albrecht
főherczeg, ki 42,448 frt, a 260-ik Rochei Ferencz,
ki 73 frt 84 kr. adót fizet. A névsor azonban vál-
tozást fog szenvedni, ha azok is jelentkeznek, kik
a törvény ama kedvezményében kivánnak része-
sülni, hogy adójuk kétszeresen vétossék. Kovács
Zsigmond pécsi püspök 7331 frt 50 krt., Majláth
György országbíró 1690 frt 61 krt fizet. Az ezer-
ben csak 11-en fizetnek. — A virilis szavazók név-
sora megjelent Somogyban is, kezdődvén a 26,000
frtos Eszterházy herczegen, s végződvén a 73 frtos
Deutsch Gáboron. Van köztük egy szerkesztő is
200 frtos qualificatióval. A levelező szerint azon-
ban a névsor hibáson van összeállitva, mert töb-
ben kimaradtak, — Gömörmegyében a legtöbb
adót fizeti Andrássy Manó gróf, ki 7178 frtot, az
utolsó virilis c megyében Babarik Márton, ki 81
frt 5 krt fizet.

** (Vagyonos család.) A „Bácskai Hiradó"
aug. 2-diki számában közli a Szabadkán legtöbb
adót fizetők névsorát. Egyelőre a 300 legtöbb
adót fizető közül 150-nek nevét találjuk fölsorolva,
s ezek között nem kevesebb mint 24Vojnits nevet.
A névsort Vojnits Lajos özvegyo nyitja meg, ki
2966 frt egyenes adót fizet. A névsorban többszö-
rösen találjuk képviselve az Antunovich, Ma-
gurszky, StarnoYics, Mukics, Radovich, Liskovich
családokat.

** (Hármas ikrek.) Pásztóról (Heves) e hó
7-ről irják, hogy ott egy szegény sorsú ember
neje 6-káról 7-kére szoló éjjel egyszerre három
fiu gyermeket szült. A gyermekek egészségesek,
de a szegény anya veszélyesen beteg.

** (Életmentés.) Mint Nagyváradról irják:
Rónay az ottani szintársaság kedvolt tagja, a
napokban mint életmentő is szerepelt, sikeresen
koczkára tevén életét egy embor megmentéseért.
Ugyanis a Felső-Körösben katonák úsztatván
lovaikat, egyikök egy ugynevezett buezkóba ke-
rült, s már-már majd elveszett, a midőn Rónay
látván a veszélyt, vizbe ugrott s a fulladozót saját
élete veszélyeztetésével kihuzta, mig társai a
többi katonák, meg nehány más egyén csak ott
bámészkodtak s tétlenül nézték, mint küzd a hul-
lámokkal szegény.

** (Katonai gyakorlatok az országos tébolydá-
ban.) Tapasztaltatván, hogy alipótmezei tébolyda
csekélyebb mérvű betegei hajlandóságot mutat-
nak a katonai gyakorlatokra, kisérletkép egy
honvédőrmestert szegődte'tek, ki hetenként két-
szer megjelenik a tébolydában és ott 40 — 50 bete-
get katonailag idomit, kik a dobporgés mellett
máris igen szabatosan sorakoznak, indulnak, for-
dulnak. Az intézet külön e czélra 50 fapuskát
szerzett be.

** (Vidéki dalárünnepély.) A békés-csabai
dalárüanepély aug. 6-án nagy részvét és kedvező
idő mellett történt meg. Jelen volt a megye min-
den dalárdája, ezenkivül mint vendég a h.-m.-
vásárhelyi dalárda. Az ünnepélyt szombaton la-
koma előzte meg, mely kedélyesen folyt le. Az
ünnepély vasárnap d. u. 4 órakor kezdődött. Elő-
ször az összes dalárdák adtak elő karénekot, aztán
az egyes dalegyletek versenyeztek egymással. Leg-
több tetszést a békési dalárda aratott, aztán a
szarvasi. Az előadást tánczvigalom fejezte be. E
dulár-ünnopély megyei jellegü volt s az egésznek
az a czélja, hogy a hazai dalárogyletekot összeköt-
tetésbe hozza, s a.műfojlődést elősegítse.

** (Magyar zenekar Odcssában.) Odcssában
jelenleg egy magyar zenekar időz. Az „Odeszky
Vjosznyik" nagy dicsérettel szól felőle, magasz-
talja a zenészek tehetségeit, s a játék összhangza-
tos müvészeti szabatosságát. Az előadott magyar
nemzeti zenedarabok elragadták az orosz közön-
séget, melynek viharos kivánságára minden dara-
bot ismételni kellett. Az „Odeszky Vjeszt." főké-
pen azon csodálkozik, hogy ezen zenekar egy nap
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délelőtt Gaz orosz zeneszerzőtől egy egészen uj
orosz eredeti zenemüvet kapott betanulás végett,
s ugyanaz nap este már nyilvánosan hangjegyek
nélkül nagyszerü hatás mellettjátszotta azt végig.
Sajnáljuk, hogy az orosz lap nem közli a derék
zenekar nevét.

** (Egy különcz.) A napokban halt meg Ber-
linben Humboldt Vilmosnak, a nagy nyelvbuvár-
nak legidősb fia, 75 éves korában. Nagy különcz-
nek tartották, mert ugy élt mint a romete, és élete
utolsó tizenöt évében, daczára annak, hogy telje-
sen egészséges volt, sohasem hagyta el ágyát.
Szemére hányják, hogy családja nagy hírnevén fel
nem buzdulvaj sem az irodalom, sem a tudomány
terén nem fejtett ki tevékenységet.

** (Halálozások.) N.-Károlyból irják, hogy
Kintzel János a város főjegyzője, köztiszteletben
álló polgár, 30 évi szolgálata után, 58 éves korá-
ban szívbajban meghalt. — Szegeden e napokban
hunyt el Bába Imre könyvárus és nyomdász élte
52-ik évében.

Szerkesztői mondanivaló.
— P. K. A „fekete gyászravatalnál" eszméje elkop-

tatott. A kidolgozás sem illik a tárgyhoz; nem is egyön-
tetű: majd pathetikus egész a bombastig, majd humoros
akar lenni. A „Vidám fiuk" sokkal jobb; de nagyon emlé-
keztet Beranger egyik versére, melyet Petőfi is leforditott:
,,Vidám fiuk, kik bornál egyesültök."

— A reményvesztett. Ha reményt táplál az iránt,
hogy ily versekkel akár lapunkban, akár valamely más ka-
paszkodóján a Parnasszusnak czélt érhet: jobb lesz előre
reményvesztettnek deklarálnia magát.

— B. S. Hogy valaki egy „olvasó-kör rendes tagja,"
szép dolog, de még nem czim; legkevésbbé pedig jogezim
arra, hogy „barátai ostromló kérései következtében" ily
vers-gyakoríatokkal irókent lépjen föl. Hogy a vers-fe-
iekből ez anagramm jő ki: „Higyj, remélj és szeress Mal-
csim szivem angyala —"azis szép dolog, de még oly messze
van a költészettől, mint Makó Jeruzsálemtől; kivált ily so-
rokkal : „Liliom szinü nevemet ékesitem rád" stb. stb.

611-ik sz. f. — König A.-tól.
(Prágában.)

Sötét.

a b e d e f g h
Világos.

Világos indul s a második lépésre mattot mond.

Az 606-ik számu feladvány megfejtése.
(Galambos Lászlótól Jászkiséren.)

Világos. Sötét.
1. Vf8—f3 . . . . tetszés szerint.
2. V vagy H ad mattot.

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József.
— Jáezkiséren: Galambos István. — Czegléden: Galambos
Károly. — Karczagon: Kacsó Lajos. — Nagy-Szalontdn :
Kovács Albert. — A pe»U sakk-kör.

JJ3£* Lapunk mai számához van csa-
tolva: a Liebig-féle társulat hus-kivonatáról
szóló használati utasitás.
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TARTALOM.
Két erdélyi bányász. I. Debreczeni Márton (arczkép)-

— A természet. — Franklin ifjusága (folyt.). — Csokonai
Vitéz Mihály levele az 1802-ki debreczeni nagy tüzvész al-
kalmából. — Az orosz czár Emsben (képpel). — Uj-Kale-
donia I I . (két képpel). — A torzképek történelméhez. —

I Az ivóviz. — Pestre, Pestre! — Egyveleg. — T á r h á z :
Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Egy-
ház és iskola. — Közlekedés. — Balesetek, elemi csapások.

I — Mi ujság? — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. —
Heti-naptár.
Felelős szerkesztő: Naj?y Miklós. (L. magyar-uteza 21.sz.>

HIRDETÉSEK.

Dorottya-utcza
2. szám. KERTÉSZ ÉS EISERT PESTEN

ajánlják
következő a nyári idényre alkalmas czikkek

Utazó-szerek.
Kézi öníIftU minden nagyságúak 2 ft 75 krtól 15 ftig. /•
Fa-Ondök közSnségesek 24—42" 3 ft 80 krtól 6 ft 60 ktig. ' „•
Fa-öndölt finomabbak osztályokkal 6 ft 50 krMI 19 ftig.
Fn-öiulöfc legfinomabbak többrendbeli rekeszekkel és osztályokkal,

hölgye); részére 31—35 ftig
Url-öiKluk fából, vitorlavászonból e különféle bőrnemüekböl szilár-

dan készülve, 5 ft 60 krtól 35 ftig.
Nol c s uri knlrep <lob»sok
Uti-táskák minden kizondolható nagyságnak és kiállításnak, —

2 ft 90 krtól Só ftig.
Berendezet t uti-íásklik tökéletesen felszerelve, 20-75 ftig.
üt i to i l e t tek , s z e k r é n y k é k és tekercsek, üresek és töké-

letesen felszerelve, 1 ft 60 krtól 50 ftig.
VíiHhn függeszthető és övtl iskük urak és hölgyek részére,

1 ft 90 krtól 8 ftig.
K é z i é& fürdő-tftskítk nrak és hölgyek részére.

Rajzokkal ellátott Ár jegyzékkel kívánatra szolgálunk.

Lovagló-eszközök.
Angol disznóbőr nyergek urak számára, 15 fttól

Hölgy és flúifyyrgek
A n

g sznóbőr n
Hölgy- és flú-ifyyrgek.
gol k a n t á r o k 2 ft
2 ft 50 krtól S ft 50
f

kantárok "2 ft 65 krtól 10 ftig, kengyelvasszijjak

Tafcá-
arjá» nyerges-zafelak 1
Ifik párja 4—6 ftig, féjttfl-

._ . _Jig, nyerjél*"és kot"
ftig, kotofékek 2 W 25 krtól 2 ff 75 krig, nyereg
rök angol nemezből éá Szövetből 3—5 fríig.

Kengyelvasak 2 fttol s ft 56 krig parj4 :
ft 75 krtól 3 ft 75 krig, koí'siió-znMAk ] .,
to-zabl<tk 2-3 ftig, allknpcza-lfinczok 60-80 krig, négy-
k a r i k á s zablák 1 ft 30 krtól 2 ft Í0 krig.

t»vagI6-sarkantyufc szabályszerűek, 80 kr, felsrófolok 1 ft 30
kr, felcsatolók 1 ft 40 krtól 2 frtig, öarokgéppel 2 frt,

J.6ti*i<titft szörkeztyuk és kefék, lotafcarók, rugany
lolab-mentök.

Lovagló-, liiijíö- és agarítsz6 oztorok, lontértékek,
ló-szivacsok.

IstSH6Iamp&sok tüz és törés ellen mentesek lft80 krtól 2 ft 60 krig.

Egyéb utközben, fürdőhelyeken s kirándulásoknál szükséges kényelmi tárgyak:"
Berendezett étkező-kosarak
Evökészlatek tolsokbxn
Uti téntatartók és irómappak
Vasuti ágyak, utazó-tükrök
Rugany ülő nyak- és fejpárnák
Útitáskák- és önd-lakatok

-- Jó minőségü Plaidek
9 fttól 20 ftig.

Ajtócsavarok és bizt. kulcsok
Szappan-, haJkenScs-, fogpor-

szelenczék, illatszer- és olaj-
üvegcsék

Zsebbeli ivópoharak
I Esernyő- és bot-tokok

Lefauaheux Revolverek
7 ft 50 krtól 40 ftig. pá

Reggeli ozipSk és papucsok
Plaidszijjak 90 krtSl 3 frtig
Aranypénz-övek
Látosövek
Minden nagyságu kulacsok
Mosdó szivacsok

Szivacs-táskák
Angol dörzsölő keztyftk
Kefék, törülközők és lepedSk
Uszó-sapkák és fejkötSk
Rugany uszó-övek
Fürdő hévmsrök

Valiba függeszthető angol szivartárak
ftig. 2Ö—100 darabnak, 3 ft 75 krtól 12 ftig.

Zsebpisztolyok
•árja 2 ft 20 krtól 15

Legjobb fagylalt-készítő gépek | Legjobb szík(soda) viz készítő gépek.
magánzók részére, melyekkel kiki a használati utasitást követve gyor-

san s kevés fáradsággal készíthet kitünő fagylaltot.
Medencze a l a k u g é p e k , melyekben a fagylalt készitésközben

folyvást kevertetvén, igen finommá válik ,
darabja 1 itezének való U ft 50 kr, 2 itezének valo 18 ft 60 kr..

Hengreralaknak, melyekben egyszerre kétfélét készíthetni, kiseb-
bek 12 ft. nagyobbak 14 ft 50 kr

H e n e e r a l a k n gépek, közönségesek, 1 itezének valók 9 ft 50 kr,
2 itezének valók 14 ft 50 kr.

itt.m

l

tgu stilttus fg
B/BT' Angol'lAtS!ftn$(Cai>ia»chnüO lovag- I
^ ^ ^ lók és vadászok számára amerikai bőr- \

őő

W0F~ Angol patent kerti fecskendők,
egy rugany-csöre alkalmazott, felette szilárd s könnyen kezelhető fecs-
kendők igen ajánlható neme, melyek a háznál , kertben, sőt tűzveszély
alkalmával is elönynyel használhatók.

Kisebbek darabja 10 ft 80 kr, nagyobbak 14 ft, nagyok 17 ft.

Toilette-tárgyak, j Háztartási czikkek
ffgr- Rngany esö-oltönyofc,iy7aS kat
•^ "" és fejfedővel, nagyságuk- és minősegükhöz

képest 10 fttól 19 .50 krig. Kocsizó és lovagló
köpenyek, fejfedővel 15—19 ftig. Elegáns drapp-
szinü öltönyük 17—20 ftig. J

SSST" Nyár i l e g y e z ő k , felette dus vál-
~ tozalosságban , fából készültek, baltist és

selyemrészekkel, festvinyekkel diszitve , össze-
rakhatik stb. 25 krtól kezdve 10 ftig darabja.

ÍM "̂" Hap- és en tont cas-ernyök, a
legujabb divatnak és legválogatotlabb Íz-

lésnek megfelelő, valamint jutányos olcsó ne-
mekben is 1.80 krtól 15 ftig

aST" Kap-ernyok nrak részére
" • ^ 2.80 -7 flig.
^ÖF* Esernyők, alpacea és legjobb selyem-
l"mw szövetekkel bevonva S.75—10.60 krig, leg-

jobb angol 12 bordús ernyők 12 ft.
gi^T* Sétabotok, gyermekek és fiuk számára
2"^ íS —SO krig, természetes fa-botok 25—80 kr,

finom nemüek, igen elegánsak 1-8 ftig, do-
hányzó- (csihnk) botok 2.50-10 60 krig, tőrös
vagy stilétcs-botok 2.60—12 ftig.

A sodaviz mint kellemes, egészségi tekintetben előnyős ital gyorsan álta-
lános kedveltsógre jutott. Gépeink segélyével, csekély fáradság és
költség mellett bárki készíthet kitünö, mindig friss sodavizet.

Üveg-gépek sodronynyal befonva, darabja 3 raeszelynek 10 ft, í me-
üzelynek ll ft.

Éreüböl készültek, nagyobb mennyiségü viz készitéséhez alkalmasak,
s ennélfogva ezukrászok, vendéglősöknek is ajánlandók, darabja 4—
1<> itezének 20—48 ftig. A •»

Ezeknek rajza és ar|egy«séke kívánatra küldetik, v „

i^** Indiai hálózott függő hinta-ágyak. "Wm
Ezen ágyak két fa között igen könnyen levén alkalmazhatók, házi-

kertekben, összerakva pedig csekély súlyuknál fogva kirándulásokhoz is
igen ajánlandók. s máris igen kedveltekké váltak. Minden egyes darab
egy amerikai bőrvászon tokba van elhelyezve. I-ső szám 50 font horderejü
darabja 3 ft 50 kr, 2-ik szám SOÓ font horderejü 6 ft, 3-ik szám 600 font
horderejü 12 ft. — Kivánatra rajzzal is szolgálunk.

s
laizonból, párja 4
C 50—7.60 krig.

l, fényezeit bagariabőrből

S o d r o n y etek-fedök 1—12" 35,
40, 60, eo, 70, 80 kr.
Hüto-niedenczék 2.50-5 ftig.
Kert i g y e r í y a í a r t ó k üoeg-fedők-
kel gyertyáknak 1 ft, petróleumnak 1.10

kr darabja.
W^~ K 1 s ' va jkészHö g é p e k üvegből,

melyekkel pár percz alatt az asztalnál
friss vajat készíthetni, darabja 4.80 kr.
—— Vaj- és 8afctt*nyérokiréea-/e*>»(!í

1.60-5 ftig.
SxIfiíft-kéSjzletek fából is szaru-
ból SO krtól S.SO krig.

JKczeí- «» olnjtartöM 1—16 ftig.
Vlzpollílrtai'tofc 65 kr 1—8.50 —
IS ftig.
Pezsgőt fagyasztó g é p e k 15 ft.
Ilafevero-gfépek 1.80—2.90 krig.
Aszta l i és uzsonna-kész letek,
kftvé- éi Tic-tttlcüftk, evó- és ká-

vés - k a n a l a k , k e n y é r • kosnruis,
gyufa-tartofc és egyéb káví'iázak és ren-
déglök berendezéséhez szükséges czikkek készlet-
ben tartatnak.

Virag-asztalkák 6-25ftig.

ajánljuk az ujonnan feltalálni ;

1 Perret anirol e y e r m e k s z o p t a t o s z l l k é i t , melyek az anya melléi alakjára is
müködésére nézve tlrméstethűen utánozván, mint legkitűnőbbek ismertettek el. Darabja 3.50 k r
Olcsóib angol fajták 40 krtól 1.60 krig.

• Oyermeknoraf t ' I ia lókat , melyek a gyermek hordását tetemesen kVnnyebbitvén,
egészségi tekintetben is előnyösek. Darabja 2 ft 30 kr.

' A m e r i k a i börv&szon g y e r m o S s - k ö t é n y k é k e t T fiúk é* leánykái; szá,nára,
melyek igen diszt sék s a szabadban egyszersmind igen ezélszernei:- dnrn,r,a 120 krtol 2 50-xg.

vir&gkosarak ablakok
számára 1.60—6 ftig.
BIada>,ItalItÍ£&Ic fdftiggeszthelők és
asztalkákon 1.80-21 ftig.
l é g y i r t o - p a p i r o s , s egyéb féreg- és
bogar-irtó, kitünö porok és ezerek.

Mulattatásul.
Flofeert - féle czélpisztoIyoU
és p n s k a k nem durranván, szobában

mint szabadban sok mulatsággal párosult gya-
korlathoz a czéllovéssetben igen ajánlandók.
Pisztolyok 9 fttól 13.50 krig, puskák 19—20 ftig,
kész tb'itényck száza 85 kr.

Czél&A&l&lc ezekhez, kiugró tohócz-
czal és elsülő mozsárral dbja 9.80 kr.
Ifaltisxo-tootofc kivimhatók 1 —16ft.
I&ész h a l h o r g o k 12—50 krig.
Rujrnnr lab<I&k 6H b a l l o n o k ,
színesek es szürkék, minden nagyságnak

10 krtól 2 flig.
| M p - Melód ián s i p l a d a k harmonium-

hangokkal, táncz- és egyéb zenedarabokat
játszók, gyermekeknek szabadban igen sok mu-
latságot szereznek, egyszerüek 4 darabbal 9 fi,
6 dbbal 15 fi, 6 dbbál ii eontrabassal Ifi fi.

sw*~ Volans, kartka-fátéksk, lep-m^r kehdlök , hotaniasálo sselen-
ezék stb.

— . _ oly oloső postai
varbér leSets^esse tevén a .**" ' r~T

gyalraf l'gyOTÍSi;_csek;iTy"Söijr"f y g y
yeí~"5eUett

I
K1

Hetedik kiadás

(magyar nyelven negyedik)

A »«W!Í élet .

titkai s veszélyét*
Értekezések a nemzés és nemi be-

tegségekről, az utóbbiak tív- és gyógy-
módjaival. 1102 (13-13)

Függelékkel a bujakóri ragályzásról
é«Dr. Bod et, lyoni orvos

ragályelleni le&biztosb óv-
szeréről,

a férfi *« n&i ivarszerek boncztani ábráival
Ára: 1 ujforint.

Postán megküldve 10 krral több;
utánvétellel 40 krral több.

Megrendelhető szerzőtől következö
czim alatt:

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

saját házában.

Gyógyszerész gyakornokul
egy 4—6 gymn. osztályt végzett Ifjut elfogad Virczfeld Mór Kunliegye
sen, dijnélküli teljes ellátással. — Wf Levélbeli megkeresésre bővebl
felvilágositást készséggel ad nevezett gyógyszerész. 1 1 M Í 1 - W

F t . 1 . 7 5 sima, 1 . 8 5 szegélyes, szép chiffon férfi

f t. 2 . 2 . 5 0 vászon ingek. ft. 2 ; 3 . 3 . 5 0 n6 vászon ingek.
.. 1.0O. 2 . 5 0 szines ingek. »• 1.40 háló ujjasok.
, . 1 . 3 5 nhifFon sima nö ingek. y? & fésülő gallérok.

«, 2 nő chiffon ingek hímzett csíkkal. . . \»£%t nő lábravalók.

„ 2 . 3 0 , 2 . 8 © szegélyes és hímzett. „ 2 szoknyák. 1132(1-3)

Menyasszonyi készletek.
ft. 50, 1OO és feljebb.

Fiu és leány fehérnemü ek a legnagyobb választékban.

Takátsi A. a „TÖlegényhez"
czimzett kereskedésben, kishid-uteza a „vastuskóhoz" czimzett házban.

Mellbetegeket
értesitem arról,

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

gyógyittatnak.

Rendelvényi órák:
délután 2-tőI 4-ig.

Bálvánv-uícza 6. szám, 2, emelet
(ezelött váczi-ut 24-ik szám.)

ERNST L.,
homaopath-orvos és szülész.

1045 (19-50)

Gyógyszerész gyakornokul
felvétetik egy 5 — 6 gymn. osztályt
végzett jó házból való fiatal ember igoa
előnyös feltételek mellett N. K. Kis-
Ujszálláson, Boleman István gyógy-
szerésznél. 1126(2—3)

Heckenast Gnsatáv könyvkiadó-hivatalá-
ban Pesten (egyetem-uteza 4. sz. a.), megje-
lentek és minden hiteles könyvkereskedésben

kaphatók:

ASBÓTH LAJOS

az 1848/40-ki magyarországi hadjáratból.
Második kiadás.

Két köt. (288; 159 1., 8-rét.) Füzve 8 ft.

A magyar forradalom
és

önvédelmi harcz története
1848—49-ben.

Regényes leírásokkal a népnek.
Irta TÓVÖLGYI TITUSZ.

N.8-r., 2241.) 32 képpel. Ára füzve 1 ft. 50 kr.

A magyar
forradalom története

1848 és 49-ben.
SZILÁGYI SÁNDORTÓL.

N. 8-rét. (VIII. 421 lap) füzve 1 ft. 50 kr.

Makray Aladár.

Kossuth Lajos levelei
Bem altáborna^yhoz

1849-dik évi máreziustól juniusig.

(8-rét, 91 lap) füzve 80 kr.

A nehézkor
(görcsök)

gyógyitható!
Utasitvány, a nehézkór (epileptikaj

görcsöket) egy 9 év óta jónak tapasz-
talt nem gyógyszeres átalános — egész-
ségi szerrel a legrövidebb idő alatt gyö-
keresen meggyógyítani. Kiadta Quante
Ferencz Antal, gyártulajdonos, több
rendjelek s érdemérmek stb. tulajdo-
nosa Warendorfban Westfáliában; e
füzetke a szerencsés gyógyításokat il-
letőleg számtalan, részben hivatalosan
megállapitott s megerősitett bizonyít-
ványokat s köszönőiratokat tartalmaz
a világ mind az öt részéből. E füzetke
a kiadó által közvetlen bérmentes meg-
rendelésre, ingyért s szinte bérmentve
küldetik meg. 1 1 1 Í S (*—*'_
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Kollarits József és fiai (12—4-2)

„IPMLWTIIIO//
czimzett legelső

vászonruha gyári raktárban
váczi-utczában Pesten,

kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban
mindennemü kész fehérneműéit férflak, hölgyek és

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

4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft.
Báli Ingek férfiak számára 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft. Kinézettek

6 ft., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft., 14 ft. egész 20 ftig.
Síines férfi-ingek, 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft.
Férfi-ingek fehér madapolanból 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft.
Férfi-gatyák vászonból, magyar, félmagyar vagy franczia szabásban 1 ft. 75 kr.,

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

zsebkendök.
Nöi 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 hímzettek6 ft.,7ft.,8ft.,
10 ft., 12 ft,, 14 ft., a legujabb franczia divat szerint 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6ft.,
7 ft., 8 ft., 9 ft., 10 ft., 12 ft.

Női haló-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.

Nfti vall-füzök franczia alakban 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft.,
4 ft. 50 kr.

Nél alsószoknyák és nadrágkák perkailból, chiffonból, schnürl és piquetbarchet,
éjjeli és negligé-főkötők, kapezák czérnából, pamut, gyapot és mindennemü
vászon- és battiszt-zsebkendők.

Fin ingek vászonból, madapolanból és színesek is a legjutányosabb árakon, ugyszin-
tén gatyák és kapezák.

Leanyka-ingek kivarrva vagy egyszerüen, corsettek, nadrágkák és kapezák.
A legnagyobb választékban béllelt alsó-ingek es nadrágok urak és

hölgyek szamara, ugyszintén mindennemü téli szükségletek, legujabb fla-
nell-ingek és shawlok.

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

egész 25 forintig. 1131(1-8)
Törülköző-kendők 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 tuezatját 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft. egész 12 ftig.
Szines canefa- ágyuemtieknek 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 agyteritők, kávé-abroszok és szerviettek.
Menyasszonyi-hozomány-kiállitasok 200 frttól 2000 forintig, kész fehérnemüek-

ben és vászonírukban a legnagyobb választékban kaphatók. Kimeritő árjegy-
zékeket kívánatra bérmentesen megküldjük.
Levélbeli megkeresésekre mégjizjiap, melyen megkapjuk, expediáljuk, és cso-
magolási dijt nem számítunk.

Az ő Felsége első Ferencz József császár által egy kizárólagos sza-
badalommal kitüntetett, s biztosan ölő

Patkány- in é r e g
valódi minőségben kapható

Pesten: TflRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám. —
Továbbá a birodalom legtöbb fő- és mezővárosaiban. 1118 (2—4)

Via egy darabnak 50 kr. a. é.

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

Magyar irodalmi szemelvények
a magyar nyelv- és irodalombani oktatásra.

A szónoklat s költészet elméletének és

a magyar irodalom történetének vázlatával.
SZVORÉNYI JÓZSEF,

cist. r. áldozár, egri főgymn. igazgató s magy. akad. tagtól.

N.8-rét (XXXI és 7341.) Füzve 3 ft. 60kr.

Gyöngeség! állapotok gyógyítása.
A perni coca-növénynek rendkivüli gyógyoreje, melyet legelőször is Huni-

bold Sándor az ö Kosmos-ában ajánlott, tudományos tekintélyek által már rég
elismertetett. Az elgyengült nemző-idegrendszernél, a 3-dik számu coca-lapda-
csok, a legfényesb eredményeket idézik elé. — (Egy dobosz ára a porosz gyógysze-
részi illeték szabályzata szerint 1 tallér, hat doboszé 5 tallér.) A hirneves dr. Samp-
son tanár által a coca-lapdacsok használatáról irt füzetke, egyátalában minden
megrendeléshez hozzácsatoitatik, s a ..szerecsenhez" (zum Mohren) czimzett
Kyóityszetá által Mainzban, külön ingyért is megküldetik. 1125 (1—7)

Mezeigazdák és gazdászoknak.
Egy biztos és szilárd bizonylatot valamely hasznos gyártmányról, csak a tény-

állás bebizonyitása által lehet megállapitani. Emeggyőzödésünkhez hiven ragaszkodva,
a Kwizda-féle állatgyógyászati készitményeket illetőleg — a szakadatlanul hozzánk
beérkező bizonyítványok közül itt következtetünk néhányat:

Kwizda Ferencz János urnak Korneuburgban!
A mult évben önnél megrendelt kornenburgi inarhapor próbaküldeménye

itt gyors kelendőségnek örvendett, s magának kitünő hathatóssága, valamint az azzal
elért meglepő eredmények állal átalános elismerést vivott ki.

Hogy a minden oldalról történő kérdezősködéseknek megfelelhessek, kérem
önt, küldjön porából mihamarébb (via Hamburg) 2000 csomagot.

Rio de Janeiro, 1871. márcz. 15. Ualfeld Otto V.

Kwizda Ferencz János urnak Korneuburgban!
Minthogy a mult évi deczember havában átküldött kornenbnrgi marhapor

igen kedvező eredményeket mutatott fel, s mi azt nagyobb mennyiségben kivánjuk
használatba venni, ennek következtében tisztelettel kérjük önt számunkra korneu-
burgi marhaporából 100 nagy csomagot küldeni. 1129 (1)

ltosenau várkastély, ápr. 1. 1871.
Schönerer lovag, jószágigazgatósága.

Kwizda Ferencz János urnak Korneuburgban!
Kitünő marhaporának 100 csomagból álló mai megrendelésünk alkalmával

indittatva érezzük magunkat, az évek hosszusorán át megpróbált s annak eredmény-
dús használatát illetőleg, az összes s nem jelentéktelen marha-állományunkban, ezen-
nel a nyilvánosság elé hozni, hogy mi nemcsak ezen tartalomdús marhaporának
köszönhetjük marháink folytonos egészségi állapotát, hanem nevezetesen azok ör-
vendetes tenyészetét is.

Azon öntudatban, hogy jelen nyilatkozatunk által csak kötelességünket'rójuk
le, tisztelettel maradtunk Salm herczeg, gazdasági igazgatósága

Gawalowsky.
A Kwizda-féle állatgyógyászati készítmények valódi minőségben kaphatók:

PESTEN Török József ur gyógyszerésznél, király-utcza 7. szám; Thal-
mayer A. s társa; Halbauer testvérek: Glatz J . : Kindel Rakodczay A.
gyógyszerészeknél. Frommer II. Kreischc Antal. BUDÁN az udvari gyógyszer-
tárban; ezenkivül Magyarország majdnem minden városa- és mezővárosában léteznek
raktárak, melyek összesen az olvasottabb lapokban időnként közzététetnek. I

Heckenast Gnsztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-ik szám alatt)
megjelent és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:

ki miként

Dr. RIEDL

A NÉMET IRODALOM
KÉZIKÖNYVE.

Második javított és bővített kiadás. (XII. 468 lap.) Füzve 2 ft. 40 kr,

1 0 0 0 frt fogadásai!
hogy az egész birodalomban és sok más országban senki sincs,

Branswetter János
chronometer- és ntüórás SZEGEDEN szülővárosában

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

Münchenben az elméleti és gyakorlati vizs- /"^
gálatot addig még senki által meg nem köze- '"
litett eredménynyel letette volna; ki továbbá
üzlete 2 í évi ionállása óta annyi órát, és mindeze- <>' / ^ v

ket, ujakat ugy mint javitásokat, saját találmányit ' * .
gépek és eszközök segélyével, 40 évi tapasztalás
alapján, saját vezetése alatt oly jó állapotba helyezte,
és személyesen, a zsebórákat, függő vagy fekvő, egy-
szóval minden helyzetben és rázkódásokban oly
arányosan és pontosan szabályozva adta volna át

a t. cz. közönségnek, mint azt ö tette, és jövőben is tenni fogja.
™"~ Azonfölül tőlem minden óra vevője egy 10 évi, és minden javítás megrendelője &•

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

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

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

nagy száma, kik nálam dolgoztak és tanultak, ezt szintén bizonyíthatják.
ÜRT" Arany- és ezüst órák, lánczok, a m. kir. ellenőri hivatal által megvizsgáltatvák, és

minden nemben dús és legdiszesb választékban kaphatók,
Hölgyórák.

Ezüst henger-óra 4 és 8 rubinnal. . 13—18
Arany henger-óra 4 és 8 rubinnal . 25-30

» detto, zománezozva . . . . 31—36
» detto, arany fedéllel . . • 36—40
» detto, zománezozva gyé-

mánttal 42-T-48
» detto, kristály-üveggel . . 42—45
» detto, dupla tokkal 8 rubinnal 45—48
» detto, zománezozva, gyémánttal 58—65
» horgony-óra 45—48
v » kristály-üveggel 56—60
» » dupla tokkal . 50—56
» detto, zománezozva gyémánttal 70—80

8 f * Serkentő, órával együtt 7, mely
gyertyát is gyujt 9 ft., 8 napos 13 ft.

SÍF" Ezenkivül minden egyéb kivánható
óra kapható, ugy munkás-órák is.

Inga-órák legnagyobb raktára.

1115 (3—4)

Frt.
10—12

13—14
15-17
15-17

16,18—20

Férfl órák.
Ezüst henger-óra 4 rubinnal . .

v » arany szegélylyel,
ugrólappal

» dupla tokkal
» kristályüveggel.

horgony-óra 15 rubinnal
horgony-óra dupla tokkal. 18, 20—24
angol horgony-óra kristály-

üveggel 18, 20—24
ugyanazok dupla tokkal . . 23 — 28
tábori horgony-óra dupla
tokkal 22-28

valódi horgony remontoir fül-
nél felhúzható kristály-
üveggel 30—35

ugyanaz dupla tokkal . . . 35—40
Arany horgony-óra 3. sz.15 rubinnal

38, 46
36,

-60
Mindennapi felhúzással
Minden 8 napi felhúzással
Óra- és félóra-ütéssel
Negyed- és óra-ütéssel .
Havi regulatorok
Inga-órák bepakolásaért

» horgony-óra dupla tokkal 55, 58, 60,
65, 70-100

» horgony-óra kristály-üveggel . 44—70
» ugyanaz dupla tokkal . • 65—100
» valódi horgony remontoir . 65—100
v ugyanaz dupla tokkal . • 100—200

U T Ezüst óralánezok 3—8 ftig, hosszuk
18—70 ftig, hosszu 35—100 ftig. Minden áru gyűrűk és egyéb ékszerek, ugy
arany, bronz- és aczél-lánczok is. IPF* Tárgyak, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek.
gBp" Órák, arany s ezüst a legmagasb árig cserébe elfogadtatnak. S^T"" Vidéki megren~
delések a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét mellett pontosan teljesittetnek.

10, ll, 12 ft-
16, 18—26 »

. 30, 33, 35 »

. 50, 55, 60 »
30—36 »

• 1 ft. 50 kr.
6—15 ftig, 3-mas számu aranylánczok rövid
áru evürük és egyéb ékszerek, ugy talmi-

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

34-ik szám 9 Tizennyolcadik évfolyam.

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

B R T Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasabzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezarba; háromszori vagy
többszöri igtatásnál csak 7 krajcárba számittatik. - Kiadó-hivatalunk számara hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. -
Bélyeg-dij, külön minden igtatás ntán 30 krajczár.

E napokban üli Anglia, kiváltkép Skót-
ország, egyik legnagyobb Írójának, a mai
angol regény s átalában a történelmi re-
gény atyjának, Sir Walter Scottnak szüle-
tése százados évfordulati ünnepét. A nemzeti
ünnepély központja Edinburgh, Scotia fő-
városa; de a brit birodalom északjának
minden valamire való városában, ugy egész
Angliában, s annak nagyra nőtt leánya: az
északamerikai Egyesült-Államok területén,
söt mindenütt a világon, a hol elég angol
vagy skót van együtt, hogy egy kis nemzeti
összejövetelt ünnepélyessé te-
hessen : mindenütt megülik a
skótok büszkeségének, az an-
gol nyelv egyik legelső rangu
Írójának százados születésnap-
ját. Nagy irók, átalában nagy
szellemek, az egész világéi;
az összes emberiség jogot tart
hozzájok, osztozik szellemi kin-
cseikben, részesül hatásuk ál-
dásaiban. A mivelt világ min-
den részében olvassák Scott W.
müveit, eredetiben vagy fordi-
tások ban. Millió meg millió em-
ber, immár két-három egymást
követő nemzedék, meritett
szellemi gyönyört Írásaiból; e
milliók mind örökösei szellemi
hagyományának, osztozó atya-
fiak egymással: méltó, hogy
emléke tiszteletében is egye-
süljenek. A modern czivili-
záczió nagy férfiak eszméi
által köti össze a nemzeteket;
az egyesek szellemi kincse elöbb
nemzetüké, aztán minden nem-
zeteké lesz; a nagy irók nem-
zeti irodalmakat alkotnak s
mmél nemzetibbé, azaz: sajá-
tabbá tudott lenni valamely
irodalom, (bár paradoxnak
látszik, de ugy van) annál jo-
gosultabb: részévé lenni a
világ-irodalomnak. Csak a mi
egészen kimeríti saját különlegességét:
méltó hogy átalánossá váljék. Minden példa
ezt igazolja. Nem a nemzeti színezet nél-
küli, kozmopolitikus irányu irók lesznek a
világ-irodalom korifeusaivá; ellenkezőleg,
azok, a kikben legélesebben van kinyomva

S c o t t W a l t e r .
(1771—1832.)

saját nemzetök jelleme: válnak minden nem-
zetek kedvenczeivé s az egész világon elter-
jedt és olvasott irókká. Shakespeare az angol
irók legangolabbika s az egész világ ma-
gáénak vallja s legelső írójának ismeri el öt.
Minden nemzet legnagyobb irói: a francziák
Moliéreje, az olaszok Dantéja, a spanyolok
Cervantese, a németek Göthéje: azok, a kik
legnemzetiebbek otthon slegátalánosabbaka
világban. A mi irodalmunkból is Petőfi
nyert a külföldön legnagyobb elterjedést és
legátalánosb méltánylatot: az az iró, kiről

S C O T T WALTER.

a magyar ember, olvasván, azt hinné, hogy
az idegen sem megérteni, sem élvezni nem
birja. Nem ide tartozik ez első tekintetre
különös jelenség okait bövebben fejtegetni;
de nem csalódunk, ha azt főleg kettőben
találjuk: egy az, hogy az átalános emberi,

a nemzeti és az egyéni, e három, minden
emberben oly elválhatlanul van összefonva,
hogy csak a ki az egyéni jellemet és nemzeti
typust mélyéig ismeri, elemzi s festeni ké-
pes : bir az átalános emberinek is oly hü
kifejezője lenni, hogy az összes emberiség
szellemére hathasson általa; a más az: hogy
valódi nagy irók csak nemzeti talajon fej-
lődhetnek, mint minden fa csak saját hazája
földén érheti el tökéletességét.

Azon sajátlag nemzeti irók közé tarto-
zik Scott Walter is, a kik épen ennek kö-

szönik átalános s egész világra
szóló kedveltségüket. Hazája
bérczei, erdei, tavai, elődeinek
küzdelmei, romokba dőlt vá-
rainak fénykora, eltünt nagy-
jainak életre idézett árnyai,
nemzeti történelmének bemo-
hosult emlékei: azok a Scott
W. regényeinek színhelye, tár-
gyai; csoda-e, ha az angol s ki-
vált a skót, legnagyobb nem-
zeti irói sorába helyezi s fölötte
csak Shakespearet, mellette
csakByrontés Burnst-öt ismeri
el? De a német vagy magyar
leány s ifju és férfi is osztat-
lan gyönyört talál az Amy
Robsart, a Rovena és Rebeka,
a Lammermoori Ara, vagy a
bájos Edith rokonszenves alak-
jaiban s a skót hőskor lovag-
jait, a Ciánok fejeit, az orosz-
lánszivü Rikhardot és Erzsé-
betet a nagy királynét mind
oly érdekkel kiséri, mintha
magáéi volnának.

Scott Walter saját s családja
őseinek történetéből vette első
tárgyait. Előkelő skót család-
ból származott, mely egykor a
Teviot völgyén s aTweed part-
jain uralkodott. A „szélek"dal-
nokai, s a kiket azok megénekel-
tek, nem egyet számláltak ma-

gukhoz az ö egyenes ősei közül. De a család,
s kivált annak ifjabbik ága, melyből költőnk
származott, alább szállt az idők folyamán.
Az ö nagyapja kis haszonbérlő volt, apja
pedig edinburghi ügyvéd, ki a törvényes
pályán némi hirre és jólétre is tett szert;

Pest, augusztus 20-án 1871.


