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betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy kó-
rodában, mint magán gyakorlat folytán
több eeer betegen legjobbnak bizo-
nyult mód szerint, sokszor a nélkül,
hogy a beteg hivatásában vagy elet-
.inédjában gátoltatnek, gyökeresen,

biztosan és gyorsan gyógyit

Mert. dr. Helfer Vilmos
Fest, király-utcza 27. szám Medetz-ház-
ban, I-ső emelet, délelött 7—9-ig, dél-

után 1 — 4 óráig.
I W Díjazott levelekre azonnal

válaszaltalik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megküldetnek.
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forintig
Ezüst henger órák 4 rubinra . . 10—11

» » arany foglalv. rugór* 12—13
» » kettős födéllel » 15-16
» » kristály üveggel » 15, 16—17
» horgonyórák 15 rubinra » 15, 16—17
* » 15 » kettős födéllel 19

20—22
» angol borgonyórák kristályüveggel 19,

20—22-24
» ugyanazok kettős födéllel , 24- 40
» vál. remontoir kengyelnél felh. 28- 32
» ugyanaz kettős födéllel 35, 38, 40— 45

Arany órák 3. sz. horg. 15 rub. 86,40, 45— 50
ugyanaz kettős födéllel 55, 58, 60- 80

» valódi remontoir kengyelnél
felhúz 70, 80, 90- i 00

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

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

déllel 50,55-60
» vál. remontoir kett. födéllel 70,80—i 00
» h. órák zom. gyem. . 60, 70, 80 — 100

Inga-órák hetenkinti felh. ft. 16, 20, 22- 24
» órai és lélórai ütéssel . . . 30- 32
» óra ea negyedórai ütéssel 48, 50- 55

Havi regulatorok . . . . 30 - 32
Ébresztő óra . 6

Ezüst lánczok 4 ft.5O kr., 5, 6, 6 ft. 60 kr .
7 ftig; legfinomabb franczia alakúak 8 fi.
itt. 50 kr. 9, 10 ftig, hosszu nyakUm zok
7 ft., 8 ft. 50 kr., 9, 10, 15 ftig

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

Egy inga-óra pakolásáért 1 ft. 50 kr.
Órák cserében is elfogadtatnak.

Nem tetszó ara kicseréltetik

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

mal szorul szára azonosak és saját nevem aláirásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen összetéveszt-
hetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készitett Seidlitz-porok
minden egyes katalyat, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmárkkal vannak ellátva.

Ára egy bepecsételt eredeti kaíulyának i ft. Használati utasitás minden nyelven.
E porok rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert más szerek között

agadhatatlanul az elsö helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került a kezeinknél levő
hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok rdgzött szorulásoknál, emésztéshiány és gyomorhévnél; továbbá: gör-
csök, vese- és ideges bajokban, szivdobogásnal, idegesség okozta főfájásnál, vértódnlasnál, csuzos fogfájdalonmal, végűt
bysteriára, bokorra és hazamos hányasra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb gyógj hatást eredmé-
nyezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről, kik, miután nálok minden
gjakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü háziszerhez folyamodtak, és ebben rongált
egészségöknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői kozott a társada-
lomnak csaknem minden osztályai, a. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, művészek, mezei gazdák, tanárok és hivatalnokok
sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrá-
sok sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által állíttatott helyre

Raktárak a következő városukban léteznek. *̂ MI
TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-dik szám alatt
IIHL JÓZSEF (ezelőtt Stcinbach) ur kereskedésében, gránátos-utcza.
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Kolozsvárott: Wolff J.*, Binder í

C. H.* és Dr. Hintz G. !
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N.-Szt-Miklóson: Pfneisl M.
X.-Szombnfban: Stanzel H.
Nyitrán: Otto Gusztav.
Pápán: ifj. Tscheppen J.
Pancsován: Graff W. H. és

Krcsadinatz.*
Pécsett: Sipőcz F. és Spitzer

Sándor-*
Perjámoson: Xeumaun test-

vérek.
Péterváradon : Junginger.
Pozsonyban: Sóltz Rud., Pisz-

tóry F. és Fischer J.
Rozsnyón: Posch J.
liimaszoinbaton: HamalliárK.

Selmeczbányán: Dimak J.*
S.-A.-lljhelyen: Deutsch

iposa.
Segesvárott: Teutsch J. B.
Sopronban: Mezey A.
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a norvégial Bergen városból való valódi Dorsch-májlialzs,r;)laj
raktára Is. — Ara egy üvegnek 1 ft. oszt. ért. *

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással. - Ez az egyetlen fai melv mm,
vegytanilag megv.zsgaltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el.-Ezen legtisztább és leghatályosb máhák
halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyítaUban semmi v é g y l í T k Z É f u
ufTnvntKS? F'&Z*1"6 f 0 »J n d e k ef*szen é P e n *• «on'állapotban van, mlkénPaz krzve lenüáltal nynjtntott. - E valódi Dorsch-májhalzsir-olaj Európának minden orvosi tekintélye által mint " l t ! Z > e u e n a l

i előtt
a Dorsch-

» " • MOLL A..

eljesitetnek. 1086 (7-12)

Heckenast Gusztáv
könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-uteza 4. sz.) megjelentek és min-

den könyvárusnál kaphatók:
Wundt Vilmos, dr. Az ember élettanának kezikönyve. Második, telje-

sen átdolgozott kiadás. Magyarra forditotta dr. Török Aurél. 56 szö-
vegbe iktatott fauietszvéuy nyel. (8-r., 640 1.) füzve . . . g ft.

Baron lónás, dr. A sebészi kór- és syógytan alapvonalai. Heitzmann
_ t u > o r m u n k a J a nyomán. (243 lap, nagy 8-rét) füzve 2 ft. 40 kr.

Mellbetegeket
értesitem arról,

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

gyógyittatnak.

Rendel vény i órák :
délután 2-tol4-i«r.

Bálvány-utcza 6. szám, 2, mielet
l(ezrlott váczi-ut 21-ik szám.)

1*045(15 60) E R N S T L.,
homiiopath-orvos és szülész.

Balassa János kórodai elíiadásai szerinti Gyakorlati sebészet. Kiadja
Kovács Seb. Endre, orvos-sebésztudor. Első füzet. (150 lap 8-rét)
m z ^ e • • • •„_•_•__• _ j _ : • l f t . 4 0 k r .

Kórrajzok bunczleletekkel a gjvnnekgyóg} ászát köréböjT&zlelve a pesti
szegény g\ ermekkórházbun. Közlik Koller Gyula tudor és Schmidt
György tudor. (119 lap, 8 rét) füzve 1 ft#

Kunié. A Kyakorlati o r v o s t ^ Ü t í k ^ y v ^ ' K i d ö l ^ z t e Szabadföldi Mi-
hály. 1865. (VIII, 124 lap, nagy 8-rét) füzve 4 ft.

Stookinger Tamás. Útmutatás a sebészi műszerek elemzésére s bi
rá latára. 18(>8. Ara füzve . 3 ft.

Dillnberger fcinil, dr. «>ó»yá**zati vény-zsebkönyv a nő- és gyermek-
betegségekre nézve a bécsi iskola szerint. Magyarra forditotta id. Pur-
jesz Zsigmond. (VIII, 232 lap, 8-rét) füzve 1 ft.

Dillnberger Emil. Gyógyászati vény-zsebkönyv a bel-~é7Fülbeíegs^
gekre, valamint a szóm-, fül- és bőrb.jokra nézve a bécsi iskola sze-
rint. A harmadik javított kiadás után. Füzve . . . 1 ft. 60 kr.

Heckenast Gusztávnál Pesten megjelent
és minden könyvárusnál os könyvkötőnél

kapható:

MAGYARORSZÁG
A TÖRÖK HÓDITÁS KORÁBAIV,

Irta
SALAMON FERENCZ.

Nagy 8-re't (3$l lap). 2 ft. 80 kr.

Erdélyország története.
Irta

SZILÁGYI SÁiV'DOH.
Két kötet, füzve 4 ft., diszkötésben 6 ft.

VÉRTANUK
A MAGVAR TÖRTÉNETBŐL.

Történelmi tanulmányok.
I r t a S Z I L Á G Y I S Á N D O R

Nagy 8-r. (4911. (füzve 2 ft. 50 kr.

Kiadd-tulajdonos Heckenast Gusztár. -Nyomatott saját rTyömdájábaTFesten 1871 (egyeteinTtcza 4-dik szám alatt):

A magyarok ostörténelíne*
Irta JÓSIKA MIKI OS.

Három kötet (965 lap, 8-rét) fűzve 4 ft.

Pest, julius 30-án 1871.

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

Í88T* Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy
tdbbaiöri igtatasnál csak 7 krajezárba számittatik.— Kiadó-hivatalunk szamára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos,
Bélyog-dij, kül6n minden igtatás után 30 krajczár.

annak helye, egyszeri igtatasnál 10 krajezárba; háromszori vagy
Wollzeile Nr. 22. és Haasonstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. —

Irodalmunk legutóbbi száz éve igen ér-
dekes jelenségeket tár szemeink elé. Egy
századdal ezelött a politikai okból elnyo-
mott, de tehetségekben és munkakedvben is
szegény irodalmat egy oly társadalmi osz-
tály rázza fel tevékenységre és életre, mely-
től ez áldásos munkát — különösen tartóz-
kodási helyén — senki nem várta volna.
1772-ben lépnek fel a magyar testőrök,
tehát katonák és pedig Bécsben, az öket el-
németesiteni akaró fejedelmi udvar közvet-
len közelében.

De alig lép a nemzet-éb-
resztés talajára e katona-elem:
ott terem nyomában egy má-
sik: a római katholikus alsó
papság s tagjaiból nemzetisé-
günknek és irodalmunknak
kitartó, munkás és tehetséges
művelői / támadnak. Faludi,
Révai, Ányos, Baróti Szabó
Dávid, Verseghi, Virág Bene-
dek, Czuczor és egész sora tü-
nik föl müveltségtörténelmünk
legjobb neveinek, s mig Pyr-
ker egri érsek a német költé-
szetnek lesz egyik csillaga:
addig e szegény papok a leg-
nagyobb áldozatkészséggel és
odaadással dolgoznak irodal-
munk fölvirágzásán. Nem volt
elöttök tekintet a felekezeti-
ségre, csak egy czél, egy eszme
vezette egész valójokat: hátra
maradt, a külföld által lené-
zett irodalmunk emelése.

E szép korszak munkásai
közül mutatunk be most egy
alakot olvasóinknak. Nevét ma :
már nem igen ismerték, ujabb
erők tulszárnyalták, de most,
midőn koporsója bezárult fö-
lötte, érdemei ismét emléke-
zetbe jöttek. Korunk gyorsan
halad s gyorsan felejt, de azért
a kegyelet még nem halt ki a
keblekből s a méltánylásnak még mindig
megvan a maga jelentősége.

Bitnicz Lajos 1790. júl. 17-én született
Jakon Vasvármegyében. Atyja sebész s
községi jegyző volt, de őt 1796-ban elveszt-
vén, anyja gondozása mellett kezdte meg

B i t n i c z L a j o s .
(1790—1871.)

elemi iskoláit szülőhelyén, majd a gymná-
ziumi tanfolyamot Nagy-Kanizsán és Kő-
szegen. 1806-ban és 1807-ben végezte a
bölcsészeti tanulmányokat Szombathelyen,
s ugyanott 1808- 1811-ig a hittant is, mely
idő alatt elsajátította a német, franczia és
olasz nyelvet is.

A papnöveldéből való kilépése után egy-
ideig Somogyi Lipót szombathelyi püspök
udvarában élt, mignem 1812-ben a szom-
bathelyi kir. lyceumba a mennyiségtan ta-
nárául nevezték ki, a visszalépett hires

B I T N I C Z L A J O S .

nyelvész Kresznerics Ferencz helyére. 1813-
ban áldozó pap, 1815-ben pedig bölcsészet-
tudor lőn.

1819-ben visszaállíttatván a magyar
nyelv a tanszékeken, Bitnicz dij nélkül vál-
lalta magára a hazai nyelv és irodalom

tanitását, a tanulók közt önképzőkört ala-
kitott s minden erejét oda irányozta, hogy
nemzetiségünk föntartassék ama határszéli
tanodában. Szünidejét utazásokra forditotta;
bejárta Olasz-, Stájer-, Horvátország egy
részét, s csaknem egész Magyarországot,
hol a müvészet és a régiségek tanulmányo-
zása volt főczélja.

1837-ben a lyceum igazgatója lett s ezen-
tul életét folyton e tanoda emelésére szen-
telte, mignem 1847-ben a szombathelyi káp-
talan kanonokául mozdittatott elő. 1868-ban

választott bosoni püspöknek,
18 70-ben püspöki helyettesnek,
s végre még ez évben kápta-
lani nagyprépostnak nevezte-
tett ki. Mint ilyen halt el a
jelen évi junius 28-án Nagy-
Kanizsán, rokonai körében s
eltemettetett júl. l-jén Szom-
bathelyen.

Azonban a 81 évre terjedt
hosszu életnek ezen száraz
adatai kiegészítésre várnak és
az ir6 Bitnicz bemutatását
igényelik. Irodalmi müködé-
sét 54 évvel ezelött kezdte
meg a „Tudományos, Gyüj-
temény"'-ben, hol leginkább
Szombathely régiségeit ismer-
tette. E tárgy szeretetét fel-
költhették lelkében Szombat-
helynek — a római Sabaria-
nak — nagyszámu régiségei,
s már mint gyermek megked-
velhette a mult idök marad-
ványait szülőhelyének szép és
r % i egyházából. E kedvencz
tanulmányával nem is hagyott
föl élte végeig s igen becses
gyűjteményét végrendeletileg
az Akadémiának hagyomá-
nyozta, de miután ennek tárai
nincsenek, ez valószinüleg a
Muzeum többi római régisé-
geihez fog jutni.

Archaeologiai munkássága külföldön is
figyelmet keltett, miután egyik értekezését
Büsching boroszlói tanár németre fordítva
kiadta, s ezért 1825-ben a boroszlói tudós
társaság levelező tagjává választotta.

De legnagyobb horderejü munkássága a



magyar nyelv előmozdítására irányult. 1827-
ben adta ki a „Magyar nyelvbeli előadás
tudományáét, mely 1837-ben második s
1847-ben harmadik kiadást ért, noha ekkor
csak az első kötet jelent meg abból. Elsö
kiadása a Marczi'bányi-jutalmat nyerte és a
tudós társaságban is mindjárt ennek meg-
alakulásakor kinevezett rendes tagságra
érdemesítette. Kisebb értekezései a történe-
lem, nyelvészet és természettudományok
köréből a „Ttod. Gyüjtemény", „Muzarion",
a „M. Akadémia Evkönyvei'-, „Athenaeum",
,,Uj Magyar Muzeum-' stb. vállalatokban
jelentek meg. *)

Hosszu élete zajtalan munkában folyt
le. Folyton tanulmányainak élt és a meddő
felekezeti vitát — pap létére is — átengedte
másoknak; örvendett irodalmunk gyarapo-
dásának, gyönyörködött régiségeiben s a
mig ereje és ideje engedte: dolgozott kitar-
tással és hüen.

Legyen áldott emlékezete! Ko.

Falun.
El hagytam a vároa önző, vad lármáját,
Békés födél alatt, csöndes falun élek.
Szivem sebe nem fáj, nincs panaszom többé,
Ujra feltámadnak bennem a remények.
Ez a tiszta napfény, moly a lombon reszket,
Ez a balzsamos lég meggyógyitnak, érzem.
Trónod előtt állok örök, szent természet,
S mosolygó arezodat gyönyörködve nézem.

Hiszen a te trónod nem királyok trónja,
Hol csak szolgaérzés hajtja meg a térdet,
Melyhez alázattal és czifrán kell lépni,
S büszkén, emelt fővel odalépni vétek:
A te trónod ölött megjelenhet bárki,
RáLorulhat bátran szerető szivedre,
Te nem utasítasz senkit el magadtól,
A ki melletted van, nincs az számkivetve.

Hiába mondják, hogy nem te vagy az isten,
En hiszem, hogy te vagy; nem ejt meg a kétség.
Sejtelek , erezlek mindon változatban,
S mindenütt meglátom kezed működését.

*) Egy gondos kéz nyomán alkalmunk van közölhetni
Bitnicz összes müveinek jegyzékét, melylyel könyvesze-
tünkhöz érdekes adalékot vélünk nyujthatni.

I. Nyelvészetiek: 1. A magyar nyelvbeli előadás tudo-
mánya. Pest, 1827. -- S. Magyar nyelvtudomány 2. kötet.
Pest, 1837. — 3. Ennek 3-dik kiadásából az elsö 'kötet. Kő-
szeg, 1847. — 4. Képes kifejezés. (Muzárion Uj foly. I.
köt. 1833.) — 6. Gazdasági szótár. Szombathely, 1831.

II. Történelmiek: 6. A vend-tótokról. (Tudom. Gyujt.
1819. III. köt.) — 7. Hazánkban nincsenek Vandalusok.
(Tud. Gy. 1828. IX. k.) — 8. Két levél zalamegyei utazás-
ból. (Tud. Gy. 1825. VI. k.) — 9. A Szombathelyen kiásott
római régiségekről. (Tud. Gy. 1821. VIII. k.) — 10. A
Szombathelyen kiásott és hg. Batthyány által a nemzeti I
muzeumnak ajándékozott római régiségekről. (Tud. Gy- |
1829. III. k.) — l l . Ez értekezés megjelent önállóan is.
Pest, 1829. — 12. Észrevételek a szombathelyi római régi- !
ségekről. (Tud. Gy. 1824. I. köt.) — 13. A szombathelyi \
kir. lyceum ismertetése. (Tud. Gy. 1819. XII. k.) — 14.
Az ujságlevelek és tudom, folyóiratok eredetéről. (Tud.
Gy. 1821. XII. k.).

III . Természet- és mennyiségtaniak: 15. Az égi hábo- '
rukról. (Tud. Gy. 1820. XII. k.) — 16. Kivonás ezen érte- '
kezesből: Das Polar-Eis. (Tud. Gy. 1818. XII. k.) - 17. Az
ébrenségről, alvásról és álmákról. (Tud. Gy. 1818. IX. k.) j
— 18. A kaohemiri kecskéknek Francziaországba szállitása.
(Tud. Gy. 1823. I. k.) — 19. Akögnégyszegitéséröl. (Magy.
Akad. Évkönyv. II. k.) — 20. A egkisebb négyzetek elvé-
ről. (M. A. Évkönyv. III. k.) — 21. A nagy számok törvé-
nyéről az ember szellemi nyilatkozásaiban. (M. Akad. Érte-
sítő. 1851.) — 22. Egyetemes Számtudomány. (Kézirat)

IV. Beszédek: 23. I)e Religionis et Philosophiae rela-
tione mutuae. Die natali Aug. Imp. et Régis Apóst. F'ran-
cisci I. ad juventutem Philos. Lycei Reg. Sabar. dixit. Sa-
bariae, 1822. - 24. Emlékbeszéd Tittel Pál felett. (M. A.
Évkönyv. II. k.) — 25. Emlékbeszéd báró Szepessy Ignácz
felett. (M. A. Évk. IV. k.) - 2 6 . Emlőkbeszéd Vass László
felett (M. A. Évk. VII. k.)

V. Könyvbirálatok stb.: 27. Philosophia eritice elabo-
rata. Auctore Simeoné Chuchich. (Tud. Gy. 1817. VIII. k.)
_ 28. Adalberti Bresztyenszki Praelect. e Mathesi adpli- j
cata. (Tud. Gy. 1819. V. k.) — 29. A kis geometra. Irta |
Nagy Károly. (Athenaeum.) — 30. Rupp. Magyarország I
ekkorig ismeretes pénzei. Árpádi korszak. (Athén. 1842. j
5—7. sz.) — 31. Nyilatkozat Luczenbaeher urnak ellenész- j
revételeire. (Athén. 1842. 26. sz.) — 32. Rupp. Magyaror-
szág ekkorig ismeretes pénzei. A vegyes házakbeli királyok
korszaka. (Az „Életképek" „Irodalmi Ör"cz. mellékletében.
1846.) — 33. Több, főkép régészeti czikk a „Közhasznu
Esmeretek Tárá"-ban. — 34. Collectio Antiquitatum etNu-
morum Ludov. Bitnicz. 1853. (Kézirat.) - - 35. A Rumy
«salád serlege. Szombathely, 1856. — 36. Sz. Márton püs-
pök születéshelyéról. (Uj M.Muzeum. 1859.491—500. lap.)
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A mi csak létezik: törvényed alatt áll,
Nálad van az élet, nálad az enyészet,
A tender viharját álmából te kelted,
S te altatod el a legutolsó férget.

Szeretlek, imádlak minden változatban,
Mert a tettetéstől ment vagy te egészen;
Szenny, salak nem éri soha szűzi arezod',
Megolvad az végkép szerelmed tüzében.
Rajongok viharod és vészeid után,
Csöndes éjeidben áhitattal járok;
Értem haragodnak mennydörgő beszédét,
S tudom mért bókolnak felém a virágok.

Mint az üldözött vad hűs forrás tövéhez,
Ugy menekül hozzád a védtelen árva,
S a te hű öledben feltalálja mindazt,
A mit nem talált fel széles e világba'.
Te csalod ajkára az első mosolygást,
Mig ártatlan lelke gyönyörökbe szódul,
S az utolsó könyet, mely pilláján remeg,
Égő napsugarad veszi le szemérül.

Rátalál kezedre, kinek keble vérzik,
Tudja, hogy egyedül te segithetsz r.tjta;
Te vagy a jóságnak romlatlan dajkája,
S a vigasztalannak te vagy édes anyja.
Mit a fásult szívben összetört az élőt,
A te kezed ujra felépiti benne —
Oh, mert te igaz vagy; igazabb vagy, mint a
Balsorsnak boszuja s az ember keserve!

Hozzád jöttem én is dicső, szent természet,
Mellemnek sebeit magányodba hoztam;
Bálványok díszítik a világ oltárát:
Itt altató dalhang, enyhe nyugalom van.
Sárral szennyezték be lelkemet, arezomat,
Tetszhalottá tettek a szégyen keservi . . .
idejöttem hozzád, hogy higyjék tebenned,
S megtanuljak ujra romélni, szeretni!

Endrődi Sándor.

A b l a k o m b ó l .
(Rajz.)

(Vége.)

Augusztus elején egy estefelé — fél
hét körül volt, s a nap már egészen elfor-
dult utczáinktól, — Georgiet (igy nevez-
tem őt magamban) láttam jőni az utczán
alá felé, kezében volt a zenemű-tekercs
most is, de ezuttal nem volt egyedül. Egy
fiatal ember volt vele. Akármi állásu ember
lehetett, kereskedő, vagy orvos, vagy ügy-
véd, vagy bármi más, kinézéséböl lehe-
tetlen volt kitalálnom. Magas volt s átalá-
ban jó külsejü; de arcza inkább gyöngeségre
mutatott s egész alkata igen is gyöngéd
volt férfinak. Georgie határozott fölény nyel
látszott birni fölötte szellemileg szintugy
mint testileg. Valami tétovázd vontatottság,
mintha lábait húzná, volt a járásában, a mi
nekem nem tetszett. Fejét lecsüggesztette s
lassan járt; ez ugyan betegesség következ-
ménye is lehetett, vagy abból az óhajtásból
eredhetett, hogy minél hosszasabban marad-
hasson Georgieval, vagy száz más okból és
nem jellemgyöngeségből, a minek én elsö
tekintetre tulajdonitani hajlandó voltam.
Talán fivére Georgienak, gondolám elöbb;
késöbb azonban bizonyosnak tartottam, hogy
kedvese, és hogy a leány is szerette öt.

Három hét telt el. Georgie reggeli járá-
sai oly szabályszerűek maradtak, mint az
óra járása. De este nem láttam többé, mikor
egyszer észrevettem, hogy a fiatal ember, a
kivel együtt láttam, közel lakik átellenemben.
Naponkénti kimenetelei és hazatéréseiből
azt következtettem, hogy valami irodában
van alkalmazva. Ablakában szokta lesni a
Georgie jövetelét, s mihelyt az utczasarkon
befordulni látta, lesietett. Mosolylyal és
kézszoritással üdvözölték egymást s együtt
mentek tovább. Körülbelől egy óranegyed
mulva ö egyedül tért vissza s aztán tiz óra-
kor ment el házul. Ez igy tartott, mig csak
a borus őszi napok be nem következtek, s az
akáczfák sürüen nem hullatták lombjaikat

az utczai járdára. Georgie mostanában nem
igen pillantott fel rájok; valószinüleg arra
gondolt, hogy barátja mindjárt elébe jő.

A fiatal embart Arthurnak neveztem.
Most, hogy naponként láttam s megfigyel-
hettem, jobb véleménynyel kezdek lenni
felőle. Nem tartottam valami erélyes jellemű
embernek, a mi erély lehetett is benne ere-
detileg, ugy látszott, a sok betegeskedés
megtörte; de bizonyos értelmes kifejezés
volt halvány, magas homlokán, a mi ellen-
sulyozni látszott arcza alsóbb részének
gyöngeségét. Ugy képzelem, hogy Georgie,
nőies hitében és szerelmében eszményítette
öt, mig arcza ugy tünt fel előtte, mint egy
szelid angyalé, vagy mint szent Jánosé, oly
szeretet-és jóságteljesnek. Magamis gyönge
és egykedvü létemre a férfiban az erélyt
becsülöm, mely uralkodni bir a körülmé-
nyeken s azokat kizsákmányolni képes; Ar-
thurbau csak szelid jóságot találtam; azért,
bár rokonszenvvel viseltettem iránta, nem
elégitett ki engemet a Georgie részére, a ki
— ugy mondám magamnak — nagy és ne-
mes életre látszott hivatva s a balsors csa-
pásait ép oly nyugodtan tudta volna elvi-
selni, mint most az ifju boldogság verőfényét.
Ha tőlem függött volna, milyen legyen
Georgienak a kedvese, hős lett volna; de a
valóság sokkal világosabban állt előttem,
mint sem tévedhessek.

A tél nagyon hideíj, szigoru, kemény
volt; de hosszu hetei s hónapjai alatt a bá-
tor tekintetü leány hetenként kétszeri utja
egyetlen egyszer sem maradt el. Vastag és
durva téli nagy kendője volt, és setét ruhá-
ban járt, — mindössze ennyi változás volt
rajta. Ugy látszott, egészségének mit sem
ártottak a hideg szelek, melyek majd meg-
ölték szegény Arthur t. Ez kabátot kabátra
öltött magára, nyaka körül vörös és fehér-
tarka gyapjú kendőt tekert, mely meglehe-
tős feltünö volt; de nem csodálkoztam, hogy
annyira ragaszkodik hozzá, mert észrevet-
tem, hogy nöi kéz munkája volt, valószinü-
leg Georgie kötötte neki.

Jól-roszul a tél csak eltelt s a tavasz
veszélyesebb szelei következtek. Arthur
most ritkán jött ki Georgie elébe, s ugy hi-
szem állomásáról is le kellett mondania,
mert a nap minden órájában láttam őt a
szembenes ablakokban meg - megjelenni.
Néha, ha szép nap sütött, le-lejött mégis, s
fáradságosán vonszolta magát egy félóráig
fel s le s a rövid séta után kimerülten ment
haza ismét. Sétáiban néha társa is volt, ki-
nek erős karjára támaszkodott, egy jó barát,
ugy látszott legalább.

„Ah! ha Georgie inkább emezt szerette
volna!" — mondám balgatagul magamban.

Idősebbnek látszott Arthurnál s merő-
ben különböző volt töle. Nagy, erőteljes
fiatal férfi volt, napbarnitott arczczal, élénk
kék szemmel s nagy barna szakállal. A
másik vézna gyermeknek látszott mellette,
kivált most, hogy oly beteg volt. Pedig ugy
látszott, nagy vonzalommal viseltetnek egy-
más iránt. Talán tanuló- vagy játszótársak
lehettek"; akárhogy is, szoros kötelék volt
köztök és Georgie is jól tudta azt.

Emlékszem, egy meleg délután, junius
kezdetén, Arthur és Róbert (ezt a nevet
adtam a barna idegennek) kijöttek a ház-
ból s a járdán beszélgetve járkáltak fől s
alá. Épen az utcza-szöglet mellett haladtak
el, mikor Georgie, egészen szokatlan órá-
ban, gyorsan jött a sarok felöl. Kezében
egy bokor hosszu száru vadrózsa volt, a
minőt egy pár garasért egész bokrétát lehet
venni a londoni utczákon, s mentében ren-
dezgette kezeivel. Arthur kapuja ajtajához
ért, mielött azok visszafordultak volna,
s a mikor épen az utczai csöngetyü után

nyult, észrevette öket a távolban. Kém
létemre észrevehettem a pirt, mely arczát
elfutá s az öröm gyors mosolyát, melylyel
a visszatérőket üdvözölni elébök ment.
Arthur egykedvüen vette el a virágokat.
Ugy tetszett nekem, mintha merő gyönge-
ségböl semmi erősebb érzésre, legyen bár
öröm vagy fájdalom, nem volna képes.
Valóban oly gyorsan hanyatlott s lett oda
megemésztődve szemlátomást, mint — hogy
közönséges hasonlattal éljek — a mindkét
végén meggyujtott gyertyaszál. Sokszor
kérdeztem magamtól, vajjon Georgie vak-e
kedvese állapota iránt? mert folyvást oly
vidám volt s arczán ugyan az a nyugodt,
derült kifejezés ült, mely jellemezte, mióta
csak elöször láttam őt. Azt hiszem, nem is
sejtette az ifju állapotát, vagy oly jó re-
ménységgel volt iránta, mely nem adott
helyet szivében a legkisebb balsejtelemnek.
Arthur hallgatva s fáradtan állott, mig
Róbert s a leány együtt beszéltek; egy pár
percz mulva türelmetlenkedni kezdett s be
akart menni a házba. Ugy véltem észre-
venni, hogy Georgienak ez roszul esett s
igen kedvetlen volt, mikor azok bementek
s ö maga künn maradt. Nem tudtam tisz-
tán kimagyarázni a mi történt. Egy-két
másodperczig még habozva állott a ház
elöttsazzal sietve—-mintha valamit otthon
felejtett volna — visszament azon az uton,
a melyen jött volt.

Regényeimben sokszor szerettem volna
megmásitni azt a kevés bizonyos tényt, a
mi képzelödésemnek utjában állott. A jelen
esetben is óhajtottam változtatni a tényál-
láson s kicsinálni, hogy Róbert szeressen
bele Georgieba, s hogy Arthur ne legyen
más neki, mint egy szegény beteg rokon,
a ki iránt testvéri vonzalommal s nőies
szánalommal viseltetik, semmi egyébbel.
Hiába. Kétséget nem szenvedett, hogy
szerelmi viszony volt köztök, sziveik old-
hatlanul össze voltak kötve s oly keser-
ves elválás várt reájok is, mint a mi-
lyen engem egykor angyalomtól elszakított.

A rózsákkal történt kis jelenetre követ-
kezö csütörtökön történt elöször, hogy Ge-
orgie kimaradt. Talán korábban ment el,
mint szemlémhez ültem ? kérdem magam-
tól; bizonyosan elkéstem a reggelivel. A
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ismétlődött rendesen. Egyik: az orvos látó-j ványan, könyázva: azt mondám magam-
gatása, zöld kocsijában, a másik: a Geor- j ban: „szerette öt s remélem, egész életében
gie jövetele, kosárkájával s virágbokrétájá-• özvegy marad utána."
val.Mindigbementaházba,néhacsaknehány j A csütörtök és szombat reggeli órák
perczig maradt ott, néha egy óráig vagy j ujra megkezdődtek. Georgie komolyabbnak,
tovább is. Regényem ez időszakban uj fényt | gondolkodóbbnak, de büszkébbnek is lát-
— vagyis inkább uj árnyékot nyert. Meg szőtt, mint a kit fájdalom villáma ért, de
kezdek győződni, hogy Georgienak a vilá- lesujtani nem tudott. Róbert is kiköltözött
gon senkije sincs Arthuron kivül; mert a szembenlevö házból s a leány egyedül,
soha senki sem jött őt elkísérni; sem őt kiséretlenül járt ismét.Képzeletem gyakran
senkivel beszélni nem láttam a háziasszo- el-elkisérte a szegény elhagyott magános
nyon és Róberten kivül. leányt, s gondoltam magamban, van-e egy

Néha Róbert lekisérte a lépcsőkön az barátja a világon, van-e valakije, a ki gon-
utczaajtóig s ott egy kis ideig beszélgettek, doljon reá szeretettel?
Bizonyosan Arthurról, észrevettem komor Valami hat hónapig soha egy esütörtö-
tekinteteikböl s az ablak felé föl-fölvetett j kon és szombaton sem maradt el, zenemű-
pillantásaikból. Ki nem mondhatom, mily
részvétet éreztem Georgie iránt, elhagyatott-
ságában, melylyel őt képzeletem körülvette.
Arthurban egyszerre egy csomó jelességet, j

tekercsével. Akkor egyszerre megszüntek
rendes járásai, nem jelent meg többé csöndes
utczánkban, és sokáig nem láttam. Már azt
hittem, hogy ez a regényem is, mint annyi

egy csomó erényt véltem fölfedezni, melyek j sok más, csak igy bevégzetlenül vész el a
Georgie szivét meghódították, s melyeket; ténylegesség tömkelegében. Azonban tegnap,
benne addig észre sem vettem. Sovány arcza ! egyszerre, mily drámai befejezésre jutott!
oly béketürőnek látszott, magas homloka — Róbert és Georgie, amaz erős és férfias
eszmedúsabbnak mint valaha, s meg voltam : mint mindig, emez szebb és kedvesebb mint
győződve, hogy Georgie annál szenvedélye- valaha, és hófehér ruhában, melyről félre-
sebben ragaszkodik hozzá most, látva hogy [ ismerhetlenül látszott, hogy menyasszony-
éi kell veszitenie. Hát nem emlékszem: hogy j ruha, — mint hirtelen kisütő nap a homályra,

' ugy jelentek meg szemem előtt. Egy kissé
megálltak a ház irányában, melyben Arthur
meghalt, mintha emlegetnék az elköltözöt-
tet s azután hallgatva és lassabban mentek
tovább. De mielött a saroknál befordultak
volna, Georgie arczára láthattam, s láttam
a mint Róbertre mosolyog, Róbert pedig
oly hő szerelemmel pillant reá, aminő soha
sem sugárzott az Arthur eszes, de hideg te-
kintetéből.

Egy perczig fájdalmat, sajnálatot érezék,
— némi boszuságot is; de csakhamar el-
mult az. Hadd élvezze Georgie az életet, s
legyen boldog! Hát nem én ohajtottam-e
elöször is, vajha inkább Róbertet s ne Ar-
thurt szerette volna?

Wilkie Collins után angolból — d — V —

következö szombaton ismét nem jött. „Vagy
fölhagyott órájával e tájon, vagy beteg" —
mondám; de a következö héten oly aggo-
dalmasan vártam, lestem jövetelét, hogy
üterem is sebesebben vert a rendesnél.
Kora reggel helyemre ültem s az utcza
sarkot egy perczig sem vesztettem el sze-
mem elöl. Nem jött. A következő szom-
baton csaknem letettem már minden re-
ményről, mert ismét nem jött; s órákig
eltépelődtem, vajjon mi lehet az oka kima-
radásának. A következö csütörtökön azon-
ban regényem ujra folytatódott. Alig fog-
laltam el szokott ülő-helyemet, láttam, hogy
átellenes szomszédom sovány sápadt keze
visszavonva tartja ablaka függönyét, amint
maga ágyban feküdt; s mindjárt arra jött
Georgie, és pedig az utcza felőlem való ol-
dalán, az én ablakom alatt, kétségkivül
azért: hogy a beteg szemei, fekhelyéből egy
perczig gyönyörködhessenek benne, mig
elhalad. Ettől fogva gyakran láttam a sze-
gény Arthur fonnyadt arczát az ablakban
s mögötte néha a Róbert barna teljes képét.
Egy délután Georgie gyorsan jött az utcza-
ajtóhoz és csöngetett. Egy kis kosár s egy
virágbokréta volt nála, melyeket a házból
kijövő asszonynak átadott, egy darabi"
beszélt vele s azután nagyon komoran és
leverten eltávozott. Meggyőződtem, hogy
végre mindent tud.

Attól fogva mindennap két esemény

volt velem és Nellivel?
Ugy tartom, ha a halál lép közénk, mind-

egy, bármily régóta voltunk is előkészítve
megjelenésére, bármily régóta mondogattuk
is magunknak, hogy majd kopogtatni fog
ajtónkon, — érkezése azért mindig hirtelen
és váratlan. Egy reggel a szokott időben
ébredtem; s a szemben levö házra pillantva,
látom, hogy a függönyök le vannak bocsátva,
söt az ablaktáblák is mind bezárva. Arthur
tehát meghalt. A tejárus azért jött, a pék
is, — a postás is —- levelet hozott, egy ha-
lottnak!

Csütörtök reggel volt. A Georgie óra-
napja. Kilencz óra elött kevéssel jött is,
sietve a házhoz lépett és csöngetett. Ugyan
abban a pillanatban érkezett másik felöl a
temetés rendező, a kit csak akkor hivattak,
a szükséges intézkedések bejelentése végett.
Georgie nem ismerhette, de helyet adott
neki s gyanúsan nézte, a mint fölment a lép-
csőn, mintha gondolná, hogy mi járatban
van. Róbert lejött Georgiehoz; férfias arcza
most bánattól lesujtva s halványan, elfoj-
tott sírástól remegett, a mint beszélt a
leánynyal, talán Arthur halálos ágyától ize-
netet, talán egy vég sóhajt adva át neki; —
mi lehetett?

Nelli végperczei, Nelli halála állt ismét
lelkem előtt.

Azzal Georgie ismét kilépett; sirva, oh
mily keservesen sirva! s a mint kilépett, a
földre ejté a virágokat, melyeket ma is ma-
gával hozott, hogy földerítse velök egy
perczre a szemeket, melyek e földön nem
örülnek többé semminek. Róbert fölszedte
s szemeivel kisérve a távozót, mig a sarkon
befordult: visszament a házba s becsukta az
ajtót maga után. Délután Georgie ismét
visszajött s fölment, megnézni halott ked-
vesét. Üdvös: jól megnézni szerelmünk tár-
gyának hátrahagyott hüvelyét; oly jól, oly
teljesen elválaszt attól, a mi csak hitvány
salak volt bennök. A sárformában semmi
sincs, a mi szivünkhöz szólana, — a mit
szerettünk, a mit imádtunk, valahol
másutt van.

Másnap is, délelőtt is, délután is eljött
Georgie. Róbert bebocsátotta, fölment láto-
gatni kedvese pormaradványát. Még elha-
gyatottabbnak látszott mint valaha, mert
e szomoru látogatásaiban sem kisérte senki,
sem oda, sem vissza. Harmadnap eltemet-
ték. Georgie és Róbert voltak siratói, más
senki. Látva e leányf, gyászruhájában, hal-

A Szabadság leánya.
( Swift allegóriája.) •

Miután az Elnyomás leánya, a Szabadság,
több szép gyermeket hozott a világra, ugymint:
a Jóllétet, Művészetet, Tudományt, Ipart és még
többeket is, elvégre szülte legfiatalabbik leá-
nyát: a PártosJcodást. A. bába szerepét Juno vitte,
s az anya iránti irigységből a gyermek tagjait
születésekor kificzamitotta. Innen nyerte beteges
testalkatát és kiállhatatlan izgága természetét.

A szülők gyakran a legkisebb bár legkiállha-
tatlanabb gyermekükhöz a leggyöngédobbek; —
Szabadság is igy tett. Annyira szerette ezt a leá-
nyát, hogy soha sem bocsátotta el szemei elől.

A mint növekedett, Pártoskodás kisasszony
oly veszekedő, zsémbes és makacs lett, hogy u
mennyországban már tovább nem tűrhették. Ju-
piter kiadta neki az utat. De anyja inkább egész
családjával a földre költözött, mintsem hogy ked-
venczétől megváljék.

Legelőször Görögországba telepedett le; de
leánya rosz magaviselete miatt minden városból
kiutasították; ezután Olaszországba menekült, s
Kómában uralkodott egy időig. Innnen is szám-
űzetvén, a góthok közt keresett monedéket, ezek-
kel aztán Európának majd minden részét bejárta;
de miután mindenünnen elkergették, az iránta
való tisztelet s becsülés hanyatlani kezdett, s leá-
nya hibáit neki rótták fel, elannyira, hogy
egész világon alig talál már most egy kis helyet,
hová magát meghúzhassa.

Az ember csodálkozik, hogy ugyan miféle
különös tulajdonokkal birhat ez a leány, a melyek
által egy ily fönséges anya és többi derék gyer-
mekei befolyását megsemmisíti, s az embereket
ezektől is elidegeníti?

Pártoskodás kisasszony mindig az aljas és
botrányos társaságokat kedvelte s velök tartott;
mindenkit csak annyira beesült, a mennyiben az ő
szeszélyes véleményében osztozott; s ő maga bár-

az
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mily gyakran változtatta legyen is érzőiméit, má-
soktól szigoru engedelmességet követelt.

Legkedvesebb foglalkozása volt, hogy a ro-
konok és barátok közt az egyenetlenség magvát
hintse, s szörny-szövetségeket hozzon létre olya-
nok közt, kiknek természetük összeférhetetlen.

Ha valaki neki bármily csekélységben ellent-
mondott, azt rögtön valami szégyenítő elnevezés-
sel bélyegezte meg, s a becsület, élez, szépség,
müveltség és józan ész birtokát is megtagadta tőle.

Mindon társaságba betolakodott, még pedig
mindig a legalkalmatlanabb időben; bálokban,
gyülésekben s más mulató helyeken is megjolent;
a kávéházakban és könyvárue-boltokban lebzselt,
s örökös fecsegése által minden helyet rendetlen-
séggel és zavarral töltött el.

A börzén a kereskedők körül, a szószékben
a papok, s a boltokban a pénztár mellett dongott.
De leggyakrabban mindenek felett a nyilvános
gyüléseket látogatta, a hol egy undok baljós madár
alakjában ült, mindig készen arra, hogy barátjait
czivódásba keverje.

\z emsi fürdő.
A porosz-franczia háboru romboló árjai közt,

melynek hullámai egy egész nagy országot bori-
tották el, nem csoda , ha sokan megfeledkeztek,
hogy ez az áradat, ez az ujkori özönviz, mely
annyi embert foszta meg életétől, ott fakadt az
emsi fürdő ártatlan forrásaiból, melyekről eddig
az volt a hit, hogy éltet inkább adnak, nemhogy
elvennék azt

Ems, a némot császárnak nyáron kedvencz
tartózkodási helye Nassau herczegségben fekszik,
a Salm folyó két partján, magas, égig nyuló szik-
lák szük sikátorában, három órányira Koblencztől,
188 lábnyi magasságban a tenger szino felett.
Mint hires gyógyfürdő s magas uraságoknak, nem
ritkán fejedelmeknek is kedvencz tartózkodási
helye, már azelőtt is nagy hir nök örvendett s he-
lyet foglalt Európa elsőrendü fürdőhelyei között.
De szomoru világhirét csak a mult év juniusában
nyerte, a mikor Vilmos porosz király haragosan
kiutasitá szobájából Benodottit, I I I . Napoleon
császár személyének képviselőjét, Francziaország

saui herczegek Vogt-ok voltak itten. Vilmos kölni
érsek 1355-bon a nassaui grófoknak adományozta
Emset, meleg forrásaival együtt. 1382-ben emelték
föl az első gyógyházat. Ems később meg volt
osztva a hesseni és a nassaui őrgrófok közt.

1786-ban itt tartották a hires emsi kongresz-
szust Mainz, Trier, Köln és Salzburg érsekei,
melynek czélja volt a pápai kuria tulkapásai ellen
az érseki jogokat megvédeni. Ems 1803-ban egé-
szen Nassauhoz csatoltatott.

Ugy látszik, hogy az emsi fürdő történelmi
nevezetessége nem ért véget az által, hogy a leg-
közelebbi háborunak kiindulási pontja volt s Ems
még ezután is fog szerepelni a történelem lapjain.
Politikai hirek szerint ugyanis e nyár folyamában
Emsben találkozni fog a német császár az orosz
czárral, sőt ujabb kombináczió szerint Ferencz
József osztrák császár és magyar király is megje-
len ottan. Hogy mily következményei szoktak
lenni a fejedelmek barátságos találkozásainak, azt
jól tudják Európa nemzetei, melyek nem egyszer
itták már meg levét az ily udvariaskodásoknak.

A mese eddig van. Swift éles tollával az
1711-dik évben is uralkodó pártoskodást akarta
sujtani. A mese engem nem elégit ki. Bevégczet-
len mű. — Szerettem volna, hogy a rosz gyerme-
kéért üldözött Szabadságnak igazságot szolgálta-
tott volna. Ne csodáljuk, hogy ez nem történt meg.
Swift epés természeténél fogva, hajlandóbb volt
mindennek csak árnyoldalát tüntetni föl.

160 év tünt le e sorok irása óta. — A Sza-
badság többi gyermekei világosságot, áldást s jól-
létet terjesztenek. De a Pártoskodás, e gonosz
testvér, most is a régi.

A Szahadság szive vérzik. Dicsfény helyett
homlokát gyászíatyol é3 tövis koszoru környezi,
de azért nem lankad, végzetes utján bátran halad,
szelid türelemmel küzd az akadályok ellen, s re-
ményli, hogy a tapasztalás a világot könyürülote-
sebbé és bizalmasabbá teszi iránta, s megtanítja:
eltürni a Tártoskodást ~ a többi jó testvérek iránti
hálából s kíméletből. „, . T, ,, ,

bami Lászlóné.

Emsi fürdő.

nagy követét, a miből aztán az az élethalálharcz
kifejlődött, melyhez hasonlót nem bir fölmutatni
az ujabb történelem.

Ems két részből áll, a faluból és a fürdőhely-
ből, mindkettőnek együtt 4000 lakosa van. A
fürdő számos melcgforrással dicsekszik, melyek
alkáli természetüek s a legmelegebb köztük eléri
a 42 Reauraur fokot. A gyógyvíz átlátszó s kissé a
kékesbe játszik, ize kissé sós, csipös, lugszerü s
hasonlit egy keveset a mandolahéj izéhez. Ha hosz-
szabb ideig áll, az edény alján fahéjszerü ülepo-
dék marad, mely mészből és vasélecsből áll. Log-
inkább használ a gyomor- és vesebajoknál s a bőr-
kütegcknél és daganatoknál. Az idegszervezetre
is nagy hatást gyakorol.

Gyanítják, hogy Ems gyógyforrásai már a
rómaiak előtt is ismeretesek voltak, miután sok
római pénzt, régi épitkezések maradványait, sőt
egy római kastélv alapjának köveit is megtalálták
ott. A közé]) korban Ems Hanbesse, Eims, Embs,
Eimetz és Empisz nevet viselt. A 10-ik században
önálló hűbérjószMgot képezett, később a koblenczi
zárdaalaphoz csatoltatott, s már 1172-ben a nas-

Az épülőfélben lévő központi fővám-
hivatal Pesten.

A vágy és igyekezet: csaknem minden téren
feltünő elmaradottságunkat lehetőleg elsimitaai
és a hiányokat utánpótolni, talán egy irányban,
som nyilvánul oly — mondhatni lázas tevékeny-
ségben, mint az építkezés s ezzel rokontermészetü
működések terén. S ez annyiban természetes,
mivel a hátramaradás ez irányban, láthatólag,
kézzelfoghatólag mutatkozik, s az emberi termé-
szet az oly dolgok iránt, melyek érzéki összeha-
sonlítások tárgyát képezhetik, mindig sokkal na-
gyobb fogékonysággal bir,mintaszellem!megfigye-
lés tárgyaira nézve. — D J bármennyire óhajtandó
is, hogy hasonló érdekeltség és tevékenység min-
den — s kivált a tisztán szellemi téren is ébredjen
és nyilatkozzék, lehetetlen csak az emlitett jelen-
séget is örömmel nem üdvözölnünk, meg levén
győződve, hogy jó hatása, anyagi emelkedésünkre
ugy, mint az izlés és művészet fejlesztésére, el nem
maradhat.

Azon épületek egyikének sikerült rajzát
mutatjuk be ezuttal olvasóinknak, melyek a
közönség figyelmét a legnagyobb mértékben
nemcsak fölébresztették, hanem meg is ér-
demlik. S ez az aldunasoron az u. n. sóház-
téren emelkedő „központi fővámhivatal pa-
lotája", melyet a m. kincstár Ybl Miklós elsö
rangu építészünk tervei szerint s vezetése
alatt, a közlekedési miniszterium műszaki
küldöttjeinek megfelelő felügyelete s ellen-
érzése mellett építtet.

Ez épület legnagyobb részének rendel-
tetése az leend, hogy a Budapestre tartozó
vámhivatalok, s az ezen vámkerületbe tar-
tozó összes, külföldről érkező áruk részére
megfelelő helyiségeket tartalmazzon, s csu-
pán a mészáros - utcza felé néző homlok-
zati rész van más czélra kijelölve, a meny-
nyiben ott a kir. pénzügyi ügyészség fog el-
helyeztetni. A hivatalhelyiségeken és rop-
pant számu, tágas raktárakon kivül (me-
lyek közé az üveggel födött két udvar is
számitandó) csupán négy lakásnak jutott hely
az óriási épületben.

Hogy az épület méreteiről e lapok olvasói
fogalmat nyerjenek, elég annyit mondanunk:
hogy annak hossza 78 öl, szélessége pedig 28
öl, s igy az egész 2184 négyszögölnyi térsé-
gen emelkedik, és költségei a 2 millió frtot
bizonyára meg fogják haladni. Ez összeg
egyébiránt nem is fog oly fölötte magasnak lát-
szani, ha meggondoljuk, hogy csupán a kő-
faragó- és vasmunka 700 ezer forinton felül
kerül, s hogy az épület alapozása a Duna
közelségénél fogva, a viz elleni teljes bizto-
sitás tekintetéből a legjobb, de természetesen
költséges módon eszközöltetett, a mennyiben
az egész épület egy 4 láb 3 hüvelyk vas-
tag béton-rétegre állítatott. {Beton: vizálló
mész, homok, viz és apróra tört keménykő-
darabokból összegyűrt keverék, s aztán
megkallózott tömeg, mely a vizálló mész
természeténél fogva azon tulajdonsággal
bir, hogy rövid időn s különösen viz vagy
nedvesség behatása folytán vasszilárdságu
anyaggá válik.) Az épület egyenletes üle-
pedése és vizmento3sége ekkép teljesen biz-
tositva van.

A mi a belső berendezést illeti, megje-
gyezhető még, hogy a raktárakba, alagokon
keresztül, egyenesen a majdani rakpart alsó
síkjáról is be lehotend jutni, vaspályák köz-
vetitésével, s hogy ez alagnyilások — magas
vizállás esetén — zsilipekkel lesznek elzárha-
tok; az épület hosszában pedig vasuti kocsik
számára van alkalmas járó helyről gondos-
kodva ugy, hogy a pesti s budai indóháza-
kat az u. n. tábori kórház táján épitendő hid
közvetítésével összekötő pályából, a Duna
szabályozása s a pesti part ezen részének ki-
bővítése után, egy mellékágat könnyü szer-
rel lehet majd a vámhivatalhoz vezetni, s
ezzol az indóházaktól a vámhivatalig és
onnan ismét vissza való szállitások nehézsé-
gei s költségei is csaknem teljesen el lesznek
enyésztetve.

A kész tervek alapján s az Ybl nevéhez
kötött bizalmunknál fogva, teljes joggal
hiszszük állithatni: hogy az épület, művé-
szeti tekintetben a legkövetelőbb igények-
nek is teljes mértékben megfelelend. — A
modern renaissance derült idomai legneme-
sebb alakjukban üdvözölnek itt bonnünket,
azon renaissance-éi, mely e stylnek barock és
rokokó név alatt ismeretes fattyuágaitól tel-
josen különválva, a görög és római antique-ok
tanulmányának alapján, hívatva van, korun-
kat jellemző épitészeti styllé fejlődni.

A minden izében emlékszerü jelleggel
biró óriás épület, ha egyszer készen áll,
s ha a közvetlenül eléje tervezett hid is
megvalosuland, p o s t ez egész részét újjá
fogja teremteni. A magán-épitkezéseknek
már eddig 1 8 jótékony lendületet adott a
varos e részén, 8 a z ópitkezés haladásával,
előreláthatólag, négyzetes arányban fog nö-
vekedni.

Kétségtelen, hogy a kormány ez épít-
kezés által a hazai kereskedelem, de egyaránt
Post érdekeinek is nagy szolgálatot tett, s
ennélfogva első sorba a kereskedő világ, de
Pest lakosai részéről is elismerést érdemel!

Ney Béla.
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A régi görögök és rómaiak fürdői.
(Vége.)

i

A meleg fürdőket Kómában körülbelől az
idősebb afrikai Scipio korában kezdték kiválóbban
használni.

Midőn a hires Cato még fiatal volt, a meleg
fürdőnek élvezése különösnek tünt előtte föl, mig
később, aedilissége alatt, ügytársaival együtt na-
gyon ügyelt arra, hogy a fürdőintézetek, melyek
hovatovább átalánosabbakká váltak, minő meleg-
ségü vizzel láttattak el. Csak hideg és lágymeleg viz
állott a fürdőházakban a közönség rendelkezésére,
melynélfogva ezeknek semmi más czéljok nem
lehetett, mint a testnek tisztántartása és a kime-
ritő munkák után nz egészségnek ápolása.

íly régibb fürdők romjaira nem találhatni, mi
könnyen megfogható, miután azokat a későbbi fé-
nyüzési igények folytán vagy mint feleslegeseket
lerombolták vagy átalakiták s jelentékenyül meg-
nagyobbiták.

A még fennálló fürdőromok mind a későbbi
időszakokból maradtuk fönn, melyeket pompás
fényűzéssel állitanak olé, és a melyek a római nép-
nek époly nelkülözhetlenekké váltak, mint a
görögöknek nz ő tornahelyiségekkel ellátott fürdő-
intézeteik s azokat a nyilvános élet legfőbb kel-
lékeiül tárták.

Később a rómaiak is követték a görögök jó
példáját s tornacsarnokokat állitottak a fürdőhá-
zak közvetlen szomszédságában, csakhogy, mig a
görögök a tornázásra vetek a fősulyt, a romaiak
megforditva a fürdőknek adták a nagyobb előnyt
s a tornagyakorlatokat és tornajátékokat csupán
másodrendü dolgokul tekintették. E fürdőknek
különösebb varázst kölcsönzött, hogy mulatóhe-
lyekkel, sétányokkal és társalgó-termekkel látták
el azokat.

A római császárság korában már könyvtárak-
kal s műtárakkal is gazdagon el voltak a fürdők
látva, hogy ne csak a test, do a lélek is üdülést,
szórakozást találhasson ott.

A császárság korában az „örök város"-nak
irintugy 1000 nyilvános és magán fürdőhelyi-
sége volt.

Agrippa, Augusztus császárnak kedvencz em-
bere, miután a székvárost számtalan pompás épü-
lettel diszité, oly fürdőhelyiségeket emelt, melyek
Róma legfinnyásabb s fényűzéshez szokott ombe-
reinek isteljesen inyére szolgált. Az ő „Pantheona" j
a római épitészotnoK ez egyik legnagyobbszerü s
bámulatra ragadó remeke csak egy csekély részét
képezi ama nagy gőzfürdőnek, mely azt „Laconi-
con" néven öt évvel megelőzte s a görög tornász-
fürdőknek nagyszerü utánzata volt.

A „Pantheon" mögött még láthatók ez óriási
fürdőhelyiségnek romjai, melyet a derék minisz-
ter, halálakor, Kr. előtt 14 évvel a népnek hagyo-
mányozott. A legnevezetesebb része ennek az
„Arco della Ciambela", mely egy abban talált
aranyozott érczkoszorútól nyerte nevét. E koszorú
valószinüleg a kupola kellő közepét diszité, melyen
át a fürdő belseje világosságát nyerte. Ez épület-
romokon is ugyanazon merész épitészeti kivitel
látszik, mint a Pantheonon.

Agrippa példáját számos hivatalutóda kö-
vette, sokan őt felülmúlni is törekedvén. Csakha-
mar nem is képzelhettek fürdőt a nélkül, hogy nzt
szobrokkal ne ékesítsék, a vizeresztő csapokat
ezüstből ne állitsák elé; ugyszintén a nagyszámu
diszes faragványu oszlopok s a falaknak márvány-
lapokkal bevonása nélkülözhetlenné vált, mint ezt
a romok közt nagy mérvben szemlélhető már-
vány-, és olykor elekerülő pompás műdarabokból
láthatni, melyok mind megannyi fürdői diszitvé-
nyek gyanánt szolgáltak.

A Viminal-on, a szegényebb néposztály lak- |
helyei közt két kiválóbb fürdő emelkedik, melyek
a kevésbbé vagyonos osztály használatára épültök.
Egyiket Agríppina, a másikat Olympia emelteié.
Az utóbbi által épittetett fürdő kiváló műreme-
kekkel volt földiszitve.

Ugyanott a 17-ik században egy nagy kerek-
ded épületet fedeztek föl, melyben Mcnander
költőnek pompás tmlékszobrára találtak. E fürdő
romjai részben máig láthatók.

Az esquilini halom lejtőjén a Colosseum kö-
zelében emelkedett a Titus-fürdö, mely romjaiban
még máig" is látható, s több fürdőszoba falán ékes
domborművek töredékei, márványszobor-és oszlop-
maradványok, mozaik pndolatok stb. tanuskodnak
Titusnak "ízlése és pompnszeretete felől.

Most pedig tekintsünk el Caracalla fürdőihez,
eme legnagyobbszerü és legpompásabb fürdőhe-
lyiségekhez, melyeknek romjai mint valamely

idő-viszontagságok által megviselt hegység —
tünnek a szemlélő eiőtt föl.

Még romjaikban is nagyszerűek ez egykori
fürdők. Óriási oszlopok s boltozatrészek hever-
nek szerte, elfedve a talajzatnak remek mozaikjait,
s vadon nőve bokrokkal, s folyvást viruló rózsák-
kal vettetve körül, mintha csak feledtetni akarná a
természet, e növényzete által, a szemlélővel a
mulandóság rombolásait, melyet ez épitészeti és
mű-remekeken elkövetett.

Némi fogalmat nyerhet az olvasó e fürdőhely
nagyszerűségéről, ha tudja, hogy nem kevesebb
mint 1600 márványpad állott egyszerre a fürödöző
nép rendelkezésére.

Kémek oszlopok, festmények és szobormüvek
disziték ez óriási épületet, melynek romjai közt
találták a farnézi bikát, a Herkules és a nápolyi
Flóra szobrait. Caracalla fürdői méltán magukra
vonták az utókor bámulását, és már Spartian
korában nem tudták az építészek és gépészek
fölfogni, miképen épiték a nagy „Cella soloaria"
nevet nyert teremnek boltozatát.

Róma ez egyik legpompásabb és legnagyobb-
szerü műremekének némely boltozatai még ma is
daczolnak az időnek romboló hatalmával.

Ha a negyedik század elején épült Diocletian-
féle fürdőket tekintjük, ezek ugy pompában mint
terjedelmünkben csaknem felülmúlják a Caracalla-
füédőket, habár amazok csak ezeknek utánzatai.
Még romjai is óriási nagyságban meredeznek ég
felé. A főtermet, melynek három keresztboltozatát
gránit oszlopok tartják fönn, Michel Angelo a „S.
Maria degli Angeli" egyházává alakította át. Ez
a világnak legnagyobb boltozatos épületei közé
számitható. E fürdőben 2400 márvány-pad volt a
fürdővendégek használatára alkalmazva.

Ámbár a fürdőhelyiségek sok — a szórako-
zásra s különféle élvezetre berendezett szobával
voltak ellátva, a fürödőzési czélra rendesen 3—4
főterem szolgált.

Az első csarnok, melybe az ember belépett, a
vetkező terem (npodyterium) volt, hol a fürödni
akarók márványpadokra ruháikat rakták. E mel-
lett volt a tepidarium mérsékelten melegített szoba,
hol a csendesen ült, lepedőbe burkolózott ember-
nek könnyeden meg kellett izzadnia. Itt történtek
az olajjal való bedörzsöléeek is, a honnan Plinius
már emlékezik is egy „Unetorium"-vól (kenőszoba).
Ezután lágy meleg fürdőt vettek a mellékteremben,
hogy aztán a „Caldarium"-ha. (meleg vagyis forró
viz-fürdő) léphessenek be, melynek melegét az
erre nézve alkalmazott készülékek által tetszés
9zerint mérsékelni lehetett. Midőn a test a nagy
melegségben csaknem megfőtt, a mellékteremben
alkalmazott — hideg vizzel telt medenezéket vet-
ték igénybe.

A fürdő élvezete után következett a testnek
dörzsölése, kenegetése és kefélése egy közös te-
remben; azonban kívánatra a dörzsölésre és kene-
getésre külön szobát lehote használni.

Mily kiváló tanulmányozás tárgyául tüzek
ki maguknak a rómaiak a különböző fürdők gyógy-
hatását, eléggé tanúsítja az, hogy már a legrégibb
időkben ismerték Wiesbaden — akkor még Aquao
Mossiacae — gyógy erejét, mint szintén Baden-
Baden (Aquae Auseliaé) és a mehádiai Herkules
fürdők (Aquao calidae) üdítő forrásait stb., hol
évenként roppant számmal sereglettek össze a
vagyonosabb betegek és élvhajhászók. Mindenik
fürdő kőtáblával volt jelölve, melyeken kedélyes
versek voltak bevésve.

A rómaiak korában egyik legvirágzóbb, leg-
látogatottabb fürdője a világnak Baja volt, ez
ősrégi, nagy és pompás város forrásvizei, melyek-
nek akkoriban legtöbb gyógy hatást tulajdonítottak.

Később o fürdőhely a legféktelenebb tobzó-
dásnak központja volt s lakomák, hazárdjátékok s
százféle szórakozások színhelye.

A mint e fürdőnek gyógyforrásai megromlot-
tak s hatásukat veszték, a fürdőt kezelek elhagyó- ;
gatni, :i számtalan pompás villát, kéjlakot pusz-
titni kezdé a mitsem kímélő enyészet, hajdani
fényének nagyszerűségének romjai azonban még
máig is szemlélhetők.

Érdekes és tanulságos látvány a szólási és
cselekvési szabadság ama világpolgárias hazájában
azt a sürge életievalóságot, hevenyészett szónoki
tehetséget s az áruba bocsátott, első rangúnak
magasztalt czikkeket nagy szájjal kürtölő nyeg-
leséget végig hallgatni.

Különösnek tetszvén előttem e zene, szónok-
lat, adoma- és élczszikrákkal tarkázott jelenet,
mely többnyire a logfőbb és jártabb utczákat vá-
lasztja feltűnése színhelyéül, kiváncsiságomnak
engedve, alkalomszerüleg én is megbámultam a
század egy-egy merész röptü hangos iparhőaét.
Marysville-ben lakva hosszasabb ideig, ott nyilt
első alkalmam, egy a vidéket beutazó zengzetes
iparost megbámulhatni. Lakásom a D. és 2-ik
utczák szögletét elfoglaló Western-House-ban
levén, egy esto nyugalomra valék fáradt fejem
hajtandó, midőn gondolataimat egy guitarre pen-
getés mellett lelkesen éneklő oporamüvész sten-
tori hangja kezdte ingerelni; a tér hivatalnok-
választási pártszónoklatok nyilvános helye lévén,
a lármás solo-dalnokra eleinte kevéssé ügyeltem,
mivel azonban hangos tapsvihar s „other furry
song" (más tréfás dallamot!), kaczajtól villanyo-
zott kiáltások, valami rendkivüli látványosság
élvévol kecsegtettek, a lépcsőkön le az utczára
siettem, hogy az est hősével szemtől szemben
lehessek. _

A légszeszvilág mellett, egy üres arubódé
fenekén guitarret pengető dalnok mindenféle z a-
matu dallamokkal mulattatta, egészen dijtalanul,
az őt körülvovő esti közönséget; a skót részére a
„Highland" (felföld) bérczeit és tavait dicsőité
— az ir ízlésének a „zöld Erin" bilincseit csör-
gető, a Yankee nek a hosszu vasutak s óriási gyá-
rakat ecsetelő, — Germánia fiainak pedig a „Láger1'
név alatt ismeretes árpáié költőiségét kiemelő
egyes dallamos lantpengetések szolgáltak szivbó-
ditó csalétekül.

Maga a szerencsés lantos igen elŐkolően öltö-
zött uri ember volt, valódi amerikai jellegü; s
hogy üzletét kitünőleg értette, a felől az idylli
egyszerűséggel zengett akkordok a legfényesebb
tanúbizonyságot tevék. Az énekeket, felváltólag
szónoklat kövotte s az előtte álló áruláda födelét
megtisztelő palaczkok tartalmának prózában adott
dicsérete. Ez „Pratt's abolition oil" (Pratt tör-
lesztő olaja) nevet viselt, s mindennemü kül- és
belbajok fájdalmainak törlesztésére volt gyártva,
a mint azt a polgártársait boldogító Pratt ur állitá,
áruezikkét ajánló beszédében: a vidéket sujtolá
járványos borzogató hideg és láz ellen nem lehet
csodatevőbb bajtörlesztőt képzelni; továbbá a
magasztalt csodaszer mindenféle sebeket, sérveket,
lázakat, rohamokat ugyanazon meglepő hatással
gyógyit, s kül- és belhasználatra, ember és állatnál
egyaránt alkalmazható, mely nevezetes mozzanatra
Pratt ur a vidék farmoreit lelkiismeretes hang-
nyomattal figyelmezteté. — Mivel egy-egy pa-

Esti üzlet Snn-Franciskóban.
(Eredeti közlemény Kaliforniából.)

Mig más országban az est órái, a nap fára-
dalmait kipihenő emberiség födél alá valo vissza-
vonulása miatt még a legjártabb utczákra is a csend
és nyugalom leplét vonják, Amerikában, különö-
sen Kaliforniában egy bizonyos osztályu iparos-
sereg üzleto a denevér röptével kezdődik meg.

laczk mérsékelt ára csak Vá dollár volt, a szer
nagy keletnek ia örvondott. Egy, előttem ismeretes,
Patrick nevü irlandi gépésztől, ki az élotcseppekot
záró palaczkot megvásárolá, az orvosság értékét
tudakoló kérdéseimre ezen meglepő felvilágositást
nyortem: „Gyermekem fogjövési fájdalmakban
szenved, házi ebemnek pedig, hogy mi baja, nem
tudora, néhány nap óta igen szomoru, legczélsze-
rübb s okos szernek tartom, mindkét bajra ezen
universalis törlesztő olajat alkalmazni; Pratt-tól
minden évben szoktam egy-egy üveggel venni;
oh ő igen „smart fellow" (ügyes ficzkó); gyára
a Washington-utczában van San-Franciskóban,
vagyoni állását legalább is 400,000 dollárra
becsülöm, ő valóságos „business man" (üzletem-
ber), maga személyesen járja be a városokat; tevé-
keny egy ember!"

Patrick ily hangu nyilatkozatai ezer meg ezer
hason gondolkozásu polgártársa viszhangjai vol-
tak, s mivel Pratt ur gazdag ember, jól énekel,
személyoson lát a dologhoz, s minden évben rendre
járva be a kaliforniai városokat a megszokás jogára
utal: oly varázszsal bir, mit az orvosság minősége
sem bir elhomályositani.

Mig az ő pályafutása, mint valami fényes
meteoré", ezüst féldollárosokkal világosítja meg
üzlete láthatárát: nyomdokait követő kollegája,
professor Lachasse, tyukszemirtási vállalatában
épen nem lehet büszke és elbizakodott Fortuna
kisasszony kegymoaolyára. A professor is, rejtélyes
állványán az estéket kezdte világitgatni Marys-
ville utczáin, lantos nem levén, csak amugy pöre
prózában haranguirozta a mellette elvonuló közön-
séget, ő azonban másnemü erényekkel ékeskedett,
a mint ilyeténképen hangzó beszédéből kivehetjük :
„Uraim! én 65 éves vagyok, ezen nem megvetendő
élethosszból 45 évet tölték utazással, bejártam

Európát, Gibraltártól Petorsburgig, s Lissabontol
Kostantinápolyig, mindenütt a tyúkszemben szen-
vedő emberiség fájdalmai enyhitésére szentelvén per-
czeimet, az uj világban, Brasilia, Peru, Chili, Mexikó
sKözép-Amerikalakóitgyógyitottam; évek hosszu
során át laktam a szabad nagy köztársaság keleti
államaiban; hosszabb idő óta Kaliforniában időzöm,
Sacramento, Stockton, Petaluma, Benicia, Rned-
wood-city, Fulsom, s több számtalan helyoken tött
gyógyműtéteim sikeres módszeremnek hangosan
beszélő tanúbizonyságai. Evek hosszán át folyta-
tott fejtörés, az önöknek itt ajánlott — vegytani
hatás folytán gyógyitó — „tyúkszem-ráspoly"
feltalálásával jutalmazta tudományos kísérletei-
met , ezen minden szenvedőnek megdöbbentö
könnyebbülést okozó találmány ára csakis egy
dollár. Ha valakinek mélyebben gyökeredzett
baj szomoritja élte napjait, hajlandó vagyok la-
kására is elmenni, székhelyem különben Globe-
Hótel. (Születésemre nézve franczia vagyok, de
csaknem félszázados utazásom ideje alatt a nagy
világban, a spanyol, portugál, német és olasz
nyelvet elsajátítottam, s azon földek fiai bárme-
lyikét, saját anyanyelvén teendő kikérdezések- és
tanácsadásokkal monthetem meg a bajtól. A vi-
dékről számos meghívások jőnek hozzám, s lakáso-
mon alig találok időt az étkozére, annyira ostro-
mol a praxisomat szükséglő szenvedő emberiség,
mindamellett megerőltetés és önfeláldozással kész
vagyok az engem párfogoló közönség szolgála-
tára állani.

A professzor áradozó szónoklata egy önkénte-
sen jelentkező patienst csalt oda, ki saruit le-
rántva, óriási mérvű tyúkszemet mutatott fel gör-
csös lábujjain. A kezdődő műtétet kíváncsiak serege
előrenyujtott nyakkal kisérte, de az, nagy fájdal-
mára a műtét alá vett s minden lábujján végig met-
szett szerencsétlennek s nagy mulatságára a kár-
örvendve hahotázó néző-tömegnek, csak igen
íökélytelenül sikerült. t x •

Az önkéntes patiens, agyonkinzatása érzete-
ben, átkozod vá távozott a vonzerőt vesztett asztal-
tól, s a jólmulatott tömeg is oszlani kezdett.

A lámpa-világ mellett, utczasarkon meg-
kezdett vendégszereplés tökéletes fiaskót csinál-
ván, nem maradt egyéb hátra, mint kedvezőbb
égalj alá vonulni. Ezen mintegy gőzerővel esz-
közölt visszavonulást oly megdöbbentő sebesség-
gel eszközölte az életrevaló tyukszembüvölő tanár,
hogy nagy sietségében több egyénnek, de külö-
nösen a Globe-Hötel tulajdonosának is elfelejtett
„Isten hozzádot" mondani, s véle négyszem között
összeadást, illetőleg kivonást érdeklő nómi cse-
kélységet eligazítani.

A vidéki városokban csakis szórványosan s
kivitelkép előjövő ily ipar-üstökösök, San-Fran-
oiskóban a régi szokás folytán szinte szabálysze-
rüleg kezdik esti előadásaikkal a polgárságot bol-
dogítani: utczasarkokon felütött asztalaik mellett
a körülállókat vásárlásra lelkesitő eljárásukat,
fennhangon, emelt arczczal, sőt mondhatni bizo-
nyos önelégült büszkeséggol folytatják.

Amerika csodaszerü fejlődése csak a szabad
intézmények lényegét tevő egyonlőség, s szólási
és cselekvési szabadság korlátlan gyakorlatából
kimagyarázható. Attól , a ki magát orvosnak
adja ki, senkinek sem jutott eszébe oklevelét
kérni, ha valaki hajlandó egy kovács, ács, vagy
kedvező esetben borbélyból magát orvossá elő
léptetett egyén kezei közé tenni le egészségét,
életét, ahhoz — amerikai fogalom szerint — sen-
kinek semmi köze, mig igy egy felől a valódi
képesség, lángész, kitartás sikert arat, fájdalom
más részt a legtöbb kontár és lelkiismeretlen
nyegle egy üzletpályát sem választ oly örömest
pénztkereseti forrásul, mint a könnyü fáradsággal
nagy jövedelemre kilátást nyujtó orvosi pályát.

Az amerikai élet jellemzett sokoldalusága,
azon bámulatos gyors felfogás, és sajátságos belá-
tás, s a természetes ész ruganyos sága,_ mely az
angolszász fajt jellemzi, s mit az amerikai korlátlan
szabadság levegője oly buja tenyészetre érlel,
előttünk hihetetlen rövid idő alatt képes ácsból
orvost, béresből mérnököt alakitani. Példa erre
San-Francisko jelenlegi főorvosa Dr. M . . . . . s a
csendes tengeri központi vaspálya jelenlegi íő-
felügyolője Mr. C A mi legérdekesebb, az
illetők nem hogy tagadnák, vagy rostelleni jutna
eszökbe elébbi foglalkozásaikat, sőt ellenkezőleg,
volt alacsonyabb állásukból tehetségök és tett-
erejök által tekintélyesebb polezravaló juthatásuk
dicséretes öntudatában, elébbi állapotukra csak
büszkék.

Dr. M . . . . ez előtt egy évtizeddel ács volt,
s mint ilyen mesterségét űzve, egy ballépés egy
másodemeleti állásról törött lábbal zuhintotta alá
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a kövezetre; több hónapig a kórház udvarához
bilincselve, időtöltésül az intézoti orvos könyveit
mélyebb figyelemmel tanulmányozá, ügyelt a kü-
lönböző kóresetek lefolyására, segédi alkalmazást
vállalt a gyógyszertárban, számitó figyelemmel
észlelt a? orvosi gyakorlatban előforduló minden
jelenséget, s egy rövid év lefolyása után mint
orvos diplomát adatott magának, hivatal szobát
nyitott, praxisra tett szert, s mig eleintebalfogásai
áítal néhányat megölt, szerencsétől segítve, néhá-
nyat megmentett. Fáma szárnyaira vette, s jelen-
leg ezen latin félvors: ,,Dat Galenus opes", illik
a szó széles értelmében reá.

Mr. C . . . . a keleti államokban, farmokon
dolgozott, ezelőtt egy évtizeddel a sivatag pusz-
tákon keresztül ökrös-szekeret hajtva érkezett
Kaliforniába, nyilt esze, kiváló ügyessége, tör-
hetlen akarata által a szerencse kerekének azon for-
gatagába talált jutni, melyre a nagy kontinensen a
vasut munkálatai hajtották a kedvező vizet; futott,
fáradott, sikert aratott azonban, s most átalános
köztiszteletben részesül.

Mennyire büszkék az amerikaiak, szerény
állásból tekintélyes hivatalrajutottpolgártársaikra,
azt a Grant elnökké igtatásakor az egész Unió te-
rületén széliében áruk azon aczélmetszet mutatja,
a melyen az ünnepelt hadvezér mint egyszerü far-
mer (bérlő) van ábrázolva, kezében egy épülö
félben levő faház tervét tartja, s annak vizsgála-
tába mélyed, körülte neje és gyermekei láthatók,
kik a mezei tüz felett párolgó érczüstre viselnek
gondot, egy kuvasz simul ura lábaihoz: ez egy-
szerü ábra alatt „Grant a mint faházát épiti"
olvasható. Azoti öntudat, hogy a roppant állam-
hajó kormányosa, a nemzet felelős első hivatalnoka
oly ember, a ki a nyilvános polgári élet minden
fokozatán átmenve, honfitársai érdekeit és szük-
ségloteit ismeri, — nagyobb önbizalomra lelke-
síti a gyakorlati gondolkodásu amerikai népet,
mintha a jelenlegi 50,000 főnyi hadsereget meg-
tizszereznék. A konfederáltak volt pártvezére
Jefferson Davis, most Memphisben egy életbizto-
sitó társulat elnöke; mig másutt bitót emelnek, s
bilincset készitnek a valódi vagy képzelt jogait
védett, delegyőzött ellenfél számára: Amerikában
tiszteletben részosülnek a nagy polgárharcz ellen-
táborának vezére s tábornokai is, sőt mi több, a
déli államokbeli hirlapok vesztességök daczára
most is emelt hangon hirdetik szerencsétlen kime-
netelü tusájok jogos voltát.

E nao-y népszabadság, s az Önkormányzatból
aredo e<íyoi)joguság, semmire sem volt oly kedvező
hatással, mint az élőt kényelmeit s szükségleteit
elémozditó gépi haladás minden irányu kifejlesz-
tésére. Ha valaki valami uj javítást talál fel, vagy
egészen uj eszmét létesit, társat könnyen talál,
ki pénzes zacskóját kötvén a geniushoz, szép har-
moniában kezdik utczaszegleteken árulgatni ké-
szítményeiket. Az utczákon való önbemutatás
ílőnye, a ki azt czéljára nézve hasznosnak látja
-génybevenni, a rendőrség védelme alatt, min-
denkinek egyaránt szabadságában áll. ^

Egy vállalkozó szellemü brit utazó egész tő-
kéjét egy izmos három lábon álló óriási teles-
kopba fektette, éjjente azt Jupiternek szegzi, s Her-
schel nagy művének megadva az elsőség kellő tisz-
teletét, a magáét a des-moinesi (Jowa államban),
csillagdában levő látcső édös testvérének lenni
állitja ,̂ rövid szavakkal átfutja a mennybolt nagy
mindenséget, s Jupiter holdjai körül állapodva
meo1, '/4 dollárnyi csekélységért betekintőm hivo-
gató hajdan oly hatalmas istenség országa.

A szekerén járó villanygépek tulajdonosai
természettani előadásokat tartanak, ha állításuk
io-az, nincs hathatósabb, az egészséget tökélete-
sebben helyreállító orvosság a világon, mint a
villanyosság; a két fogantyú az, hol erőt és életet
lehet vásárolni. Ugy de megoszolván a kevés beteg
ások gyógyitó között, nagy megerőltetésükbe kerül
egy-egy kétségbe esett ideggyengültet fogni, meg-
vilanyozás végett, üzletüknek a közönség hullámai
közé kivetett hálójába.

Ecy szegleten egész szekér van transparontté
alakitva; a jármű közepén égő mécs, az oldalait bo-
rító vászonra pingált betűkben, egy uj találmány
az „Óriás Czemenf dicséretét beszéli a szemnek;
maga a feltaláló unja az osténkénti utczai ácsorgást,
egy ágensnek fizet inkább vocsernye után 3 dol-
lárnyi°fáradságdijt, s kezébe adva a törési kísér-
letek tételére megkiváutató kalapácsot, kő, fa,
porczellán, bőr s több ily féle darabokat, valamint
az ismét összeforrasztó czoment-készletet, annak
ügyességére bizza üzlete érdemeit.

Jó gschaftet csinál a kifogyhatlan készletü
gyufaáruló, kit már Marysville-ben mint utczai
demokrata szónokot ismertem, s ki akkoriban

szerzett szóbőségét és rábeszélési gyakorlatát
most arra használja, hogy a gyufa hasz íosságát de-
monstrálja s a phosphor mérgét oly mézes szavak-
kal festi édesre, hogy alig van orra és fogai előtt,
tüzet kedvelő ember, ki töle magát gyúszerrel
ellátni ne sietne. (Vége követk.)

Az orosz koronagyémánt.
Ha már a „Siecle" franczia lap megismertette

a világot a franczia koronagyémánt érdekes tör-
ténetével, folytassuk tovább a gyémánt-történe-
tet, s Jermann utleirásából közöljük a következő
hiteles adatokat, ki ezeket a görög egyház főpó-
pájának köszönheti.

Jermann megemlékezvén az orosz korona
gyémántjairól, különösen kiemeli, hogy őt a czári
jogaron lévő gyémánt bilincselte le. E gyémántot
— mondja a pópa — a hegy holdjának nevezik.
Lehet, hogy Európában találtatik ennél nagyobb
terjedelmü, de fényre egy sem múlja felül. Tör-
ténete pedig jelentékenyen emeli értékét. Hogy
ki volt első birtokosa, biztosan nincs tudva; egy
ré<n ind kézirat tudósitása szerint egy időben a
nagy Láma szobrának egyik szeme gyanánt sze-
repelt. Ez azonban csak oly szóhagyomány, mi
nem érdemel teljes hitelt. Ujabb története azonban
minden kétségenkivüli adatokból állítható össze,
s röviden ezekben vonhatjuk össze.

A hires Thomas-Kuli-khán, ki pásztorfiuból
Nadir Shah név alatt Persia trónjáig jutott föl,
kincstárát több drága gyémánttal gazdagitotta.
Kettő az ismert világ legnagyobb ritkasága volt,
a szebbiket „a tenger napjának," a másikat „a
heoy holdjának" nevezték. Nadir ellen alattvalói
pártot ütöttek, mit hogy elnyomhasson, unoka-
öcscse Alikuli khán vezérlete alá nagy sereget bo-
csátott. De öcscse a fegyvert ellene forditotta, a
függetlenség zászlóját lobogtatá, s bátyját nyilt
csatára kényszerité. Nadir a lázadók ellen szemé-
lyesen akart sikra szállani, azonban elébb gyer-
mekeit, s kincstárát Nazralla Mirza Őrizete alatt
a kelati erős várba küldte. Ez történt 1747-bon.
Nadirt unokaöcscse orozva gyilkoltatta meg sát-
rában. Fejét, melytől egész Ázsia reszketett, elvá-
lasztották testétől, s győzelemittasan hurczolták
körül a katonák között.

Aztán a lázadók az erős Kelat vár ostromlá-
sára indultak s e várat a véletlenség juttatá az
ellenség kezébe. Egy katona t. i. vizért egy lét-
rán mászott le a bástyáról, mit elfeledett aztán is-
mét fölhúzni. Ezt az ellenség kémei észrevették,
s ez uton bejutottak a várba, hol aztán irtóztató
vérengzés kezdődött meg. Az ifju horczegek me-
nekülni akartak, de a szabadulásra nem volt mód,
s a tizennégy éves ifju herczeget kivéve mind le-
gyilkolták, ki későbben Ali Shah név alatt ült
Khorassan trónjára.

A kelati várban elrejtett kincs és pénz tehát
örökösödési jognál fogva az ifju Alit illeté, ki
rendelkezett is arról, hogy minden a fővárosba
vitessék. A kincstár-vizsgálatnál kiderült, hogy
több értékes tárgy, s a többek között ,,a hegy
holdja" is hiányzik. Kutatások történtek, de mind*
hiába, az értékes gyémánt nöm került meg.

Bassorában elt azon időben egy Shafrat
nevü gazdag kireskedő. Egy nap e gazdag üzért
egy Afghan főnök kereste föl, s nehány drágakö-
vet kinált beváltás végett. Ezek közt volt a hires
„hegy holdja" is. A főnök jó árt követelt, termé-
szetes, hogy jóval kevesebbet valódi értékénél.
Az okos és számitó kereskedő nehány napi határ-
időt tüzött ki. A főnökön látszott ugyan a meg-
ütődés jele, de mégis beleegyezett. Az ^ üzér
semmiképen sem akart lemondani a gyémánt
megszerzéséről, s kevés idő mulva kereste az ide-
gent. Ijjedtében alig tudott hová lenni, midőn
tudomására jött, hogy az idegen eltávozott, senki
sem tudta megmondani, merre ment. Sok keresés
és nyomozás után Bagdadban akadt rá. Az alkut
haladék nélkül megkötötték, s a gyémánt a keres-
kedő tulajdona lett.

Most már az a kérdés merült föl, hogy hát ő
miként adjon tul azon nagy nyereséggel. Elhatá-
rozta, hogy egy ideig mindent mély titokban tart.
Csendesen, magát szerényebben Összehuzva élt
Bassorában, még a városból sem távozott, nehogy
gyanúra adjon okot.

Végre, tizenkét évi hosszas és kinos várako-
zás után át mert jönni Európába, Amsterdamban
mutatta elő legelsőben gyémántját, s kínálta azt a
legtöbbet ígérőnek. Már kevés hijján mult, hogy
egy angol koronaügynök meg nem kötötte az alkut,
midőn az orosz korona követe Orloff gróf jóval
többet ígérvén, az angolokat olütötte, Négys»*z-



ezer rubel, és nemesi levél volt a gyémánt ára,
most már két annyit is megér. A kereskedő vissza-
ment, 8 Bagdadba ütötte föl sátorát, a „hegy
holdja" pedig még most is az orosz czári jogaron
fénylik. K. T. K.

A macskakiállitás Londonban.
A különféle mulatságok egymást érik a lon-

doni kristály-palotában. Alig két vagy három
hete, hogy a nagyszerü galamb verseny, melynél a
betanított posta-galamboknak Londonból Brüsz-
szelbo kellett repülniök, a londoniak és a nemzet-
közi világkiállításra összesereglett idegen közön-
ség mulattntására megtörtént, s ime, a furfangos
angol máris valami egyéb, de szintén oly ritka
és mulattató meglepetést szerzett a főváros lakói-
nak és vendégeinek. Ugyanis a mult héten házi
macskákból rendeztek nagy kiállitást a kristály-
palota termeiben. Eleinte roppant nevetéssel fo-
gadták azt az ajánlatot, hogy jó lonne egy macska-
kiállitást rendezni, de mi ne sikerülne az anglíus-
nak, ha egyszer rá vetette a fejét? A látogatók
jó nagy száma és a belépti jegyek árából össze-
gyűlt szép összegecske kétségbevonhatatlanul
bebizonyitotta, hogy az ilyszerü kiállítások a
kristály-palotának szintén egyik fő vonzerejét
fogják képezni az ezután következő években.

Most már legalább tudják a természettudó-
sok, hogy a házi macska nagyon is „összetett"
állat. Nem egy fajból származik, miként ezelőtt
hitték; sőt inkább a „vegyes származás"-
nak egyik legmeglepőbb példánya. A macska
majd minden tartományban több-kevesebb
rokonság-t mutat a környékbeli állatokkal.
Skóczia északi felében a házi macska rokon
az ottani vadmacskával; Algirban hasonlit
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tény igaz, annyi tagadhatatlan, bárminő csudála-
tosnak látszik is az. De még ennél is meglepőbb
volt az a körülmény, hogy némely kékszemü fehér
macska családjában voltak fiókmacskák kék sze-
mekkel, do találkoztak olyanok is, melyeknek
szemei másféle szinüek voltak és a kékszemüek
süketek maradtak, mig a másfélek tökéletes hall-
érzékksl birtak. Az állatok a palota főhajójában
voltak kiállítva. A kiállitás csak egy napig tartott
és a látogatók száma, miként fentebb mondottuk,
remény felett nagy volt.

Az egy családhoz tartozó, de különböző faj-
táju állatok igen érdekes látványt nyujtottak. A
feltűnőbbek ezek voltak: két igen sajátságos al-
katú és kinézésü siami macska, őzszinüek, agát-
fekete lábúak; egy angol lap azt irja rólok, hogy
különös és elegánsan sima bőrük van,füleik fekete
foltokkal tarkázva, szemeik kékek-vörös szemcsil-
lagokkal. Azután egy franczia, illetőleg algiri,
afrikai macska, igen szép teremtés, hosszu gyapjas
és világos barna szőrrel födve. Továbbá egy persa
macska, egyenesen Persiából; fekete, szürke ea
fehér bőrének nagy szépsége által tünt ki. Végre
egy óriási 21 fontos angol házi macska, mely
súlyával pályadijt nyert és egy Man szigetéről
került farkatlan macska. Ennek sárgás és vörhe-
nyeges szine volt feltünő. — Mindössze több mint
160 példány volt e ritka kiállitáson látható. Mi-
lyen ékes hangversenyt csaphattak ezek együtt!

S.L.

terjedelmes tó volt s a nyilas a hogy lábában tá-
madt, a kráter 1500 láb hosszúságot, 150 láb szé-
lességet s 72 láb mélységet mutatván. Camignin
szigete a Philippinek közepén fekszik 8 a Vi-
saiás-ok áldott szigetcsoportjához tartozik. Cebu
szigetén szinte hasonló kitöréstől rettegnek, még
pedig közvetlen a hasonnevü város alatt.

** (Gambetta nevének értelme?) Herries angol
követségi titkár Flórenczben, tudósítván az,-angol
kormányt az Olaszországban épen mosf kihirdetett
vadászati törvényekről, tudósitása végén egy kia
meS)egyzést is tesz a „Gambetta" szóról. Az ola-
szok ismernek az Apenninekben egy madárfajt,
melynek neve olaszul „gambetta," latinul pedig
„Totanus pugnax," s ez utóbbi elnevezést onnan
nyerte, mivel olasz természetrajzok tanusága sze-
rint a him gambetták az év bizonyos szakában
hosszas, kemény harczot folytatnak egymással.

** {Nagy emberein nagy szavai.) Egy párisi
lap összegyüjté azon nagy mondásokat, a miket a
világ sorsát intéző emberek szélnek eresztettek az
utolsó 12 hónap alatt. Ime nehány mutatvány be-
lőle. Oílivier: „Könnyü szivvel kezdjük meg ezt
a háborut." (Azt nem tette hozzá: „és könnyü
erszénynyel végezzük." — Rouher: „Az olaszok
soha se fognak bevonulni Kómába." — Léboeuf:
„Készen vagyunk az utolsó czipőgombig."
Vilmos király: „En e háborut Napoleon ea nem a
franczia nemzet ellen viselem." — Trochu: „Páris
kormányzója nem kapitulál soha!" — Schmitz,
párisi táborkari főnök: „Jó rendben visszavonul-

tunk." — Ducrot: „Csak halva vagy győzve
térek vissza." — Jules Favre; „Egy követ
sem engedünk át várainkból, egy talpalat-
nyit se földünkből" stb.

** (A szónokok kellékei Athénében.) A „Re-
vue des Cours" egyik czikke a szónokokról
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a Lybiai sivatag vadállataihoz; a Jóreménység
fokánál a kafferek macskáját közelíti meg; Indiá-
ban, Persiában, Ceylonban és Siamban ismét más
eredetek tünnek ki. A kristály-palotában e kü-
lönböző származásu macskákból elég sokféle volt
képviselve, ugy hogy e sajátságos kiállitás méltán
nyerte meg nemcsak a természettudósok, hanem a
nagy közönség tetszését is.

Az állatokat szinök szerint rendezték el, mert
pályadijak voltak kitüzve a gyöngyház szinüekre,
a különböző szinezetü tarkákra, továbbá a fekete-
fehér szinütkre, valamint a hosszuszőrü vagyis
persa fajtákra is; végre pedig a legnagyobb su-
lyuakra. Eddig ugy hitték, hogy a gyöngycsiga-
héjszinü kandúr létezése a mesék országába tar-
toz;k és e hiedelmet a jelen kiállitás is megerősi-
tette, a mennyiben az ilyen szinü macska ott
csakis távolléte által tündökölt. Még a fehérrel
vegyitett gyöngyházszinü kandúr is csak igen
szegényesen és nőstényformának nézett ki a szin
élénksége tekintetében.

Az egész kiállításban talán a persiai fehér
macskák voltak a legszebb állatok. Ezek közül
többen, halvány kék szemeikkel, ugy néztek ki,
mintha valami keleti rego tündérvilágából kerül-
tek volna oda. De miután semmi sem tökéletes itt
a földön, a faj képződésnek ogy sajátságos törvé-
nyénél fogva, melyet még Darwin éles elméje
sem volt képes fölfedezni, e kékszemü szépségek
mind süketek voltak. Hogy miért kell minden
kékszemü macskának süketnek lenni, oly dolog,
melyet hihetőleg senki sem tud, hanem hogy e

Angol macska.
A londoni macskaklállitásról.

Egyveleg.
** (Egy uj vulkán.) A „Hallische Zeitung"-

ban Wallis Gusztávnak következő levelét olvas-
suk: A minek már rég aggodalommal néztünk
elibe, egy uj vulkánnak kitörése csakugyan bekö-
vetkezett. A Camignin sziget volt e borzasztó
jelenet színhelye. A szigetlakok, valamint a szom-
széd Böl, Cebu stb. szigetek lakói már több hó
óta erős földrengések által nyugtalanittattak, mig
végre a rettegett katasztrófa csakugyan beállott.
A lakosok nagyobbrészt elmenekültek. Május el-
sején délután öt órakor Catarmán falu mellett
egy hegyből földalatti mennydörgéshez hasonló
moraj hallatszott, mely egyes erős lökések által, a
milyeneket az ágyulövés okoz, szakittatott félbe.
A levegő rengett bele s egész orkánná fajult, mig
egyszer csak borzasztó dübörgés között a megnyilt
föld 1500 lábnyi repedést mutatott, melyből rop-
pant tömegekbon rohant elé a hamu-, föld- ;és
kőzápor, rövid idő alatt ellepvén a közel helysé-
geket 8 a kiváncsi emberek a hegy tölcsére köré
gyültek. A tüzokádó egy kis ideig szünetelt. Do e
szünetelés csak pihenés volt, hogy 7 órakor annál
nagyobb erővel törjön ki a tüzes láva, mely közel
200 embert temetett maga alá. Május 25-éig ötven
hullát ástak ki, a zöld erdő köröskörül lángra
gyült s feltarthatlan árként hajtott maga előtt
embert és állatot. Csodálatos, hogy e borzalmas
eseményt semmifélo meteorologiai tünemény meg
nem előzte, mi által az omberek figyelmeztetve
lőttek volna a menekülésre. A hegy tetején ezelőtt

Algiri macska.

szólva, elmondja a kellékeket is, melyeket az athe-
neiek azon szónoktól megkívántak, ki a tanácsban
felszólalni kívánt. Kellett — ugymond — hogy a
szónok, ha valóban ilyennek is kivánt tekintetni,
a következő kellékekkel birt legyen: 1. Hogy tel-
jesen élvezze politikai jogait. 2. Hogy tiszta erköl-
csökkel birjon. 3. Hogy törvényes házasságban
éljen. 4. Hogy Attikában földbirtokkal birjon. b.
Hogy a hazáért küzdött legyen, valahányszor a
csatasikra szólittatott s a harcztéren nem hagyta
paizsát.

** {Egyházi chronologia.) Reymer chronolo-
giájában a következő összeállítást közli: A szen-
telt vizet Krisztus után 120. évben használták
először: a töredelmi gyakorlatok (penitentia)
157-bon, a szerzetes rendek 348-ban, a latin
mise 394-ben, az utolsó kenet 550-ben hozat-
tak be. Mária s a szentek tiszteletét 715-ben
kezdték; a pápai lábcsók 809-ben; a szentek
kanonizacziója 993-ban, a harangszentelést 1000-
ben, a papi nőtlenség (coelibatus) 1015, a bucsu-
engedés 1119-ben, a dispensácziók 1200-ban, az
inquisitió 1204-ben, a fülgyónás 1215-bon hozat-
tak bo; — végre a csalhatatlanságot 1870-ben
mondák ki.

** (Furcsa hagyaték.) Egy felső-ausztriai
koldusnak hagyatékát a következő tárgyak ké-
pezték: 2000 imakönyv, 300 koszoru, 150 ke-
reszt, 61 olvasó, 2000 ezontkép és 200 bot, mely
tárgyak elárvereztették.

Irodalom és művészet.
— (Toldy Ferencz) a jelen évben ünnepli iro-

dalmi müködésének ötven - éves örömünnepét.
Hosszu és fáradalmas utra tekinthet vissza, melyet
a magyar irodalomtörténet terén ő tört meg elő-
ször, de mennél nehezebb és hosszabb, mennél
fárasztóbb és göröngyösebb volt amaz ösvény,
melyet ő ötven év folytonos munkásságával futott
meg: annál vigasztalóbb lehet rá nézve azon tudat,
hogy kötelességét teljesitette, és annál nagyobb
örömmel pillanthat vissza múltjára. Nálunk az ily
irói jubilaeumok nagyon ritkák s annálinkább meg
kell egy ilyenről emlékeznünk, mindőn vagy egy-
szer előfordul. Ezuttal két érdekes füzet emlékez-
tet e körülményre bennünket. Egyiket Greguss
Ágost állitotta összes „1821 — 1871. Toldy Fe-
rencz félszázados irodalmi munkássága" czim alatt
az „Athenaeum"-nál kiadta, s mely, daczára an-
nak, hogy pusztán száraz köny vezimeket tartalmaz,
mégis egyike legérdekesb kiadványainknak. A
csinos kiállitásu könyv Toldy életadatait, 621
számra terjedő kiadványainak czimeit időrendben,
és szak szerint s végre kiadatlan műveinek soro-
zatát tartalmazza. A másikat Török János orszá-
gos főlevéltárnok szerkesztette s a czél ugyanaz,
t. i. a kegyelet és tisztelet kifejezése egy nagy
érdemü iró működésével szemben. Amaz 128 lapra
terjed s ára 1 frt mig omez l l lap és könyvárus!
uton nem kapható. Ajánljuk e művöket mindazok
figyelmébe, a kik irodalmunk iránt érdeklődnek.

** (Petőfi lengyel fordítójáról:) Severina Du-
chinska asszonyról egy czikket olvasunk a „Re-
form"-ban. E nő, kinek családneve Zochowszka
Séverine, 1818-ban Varsó mellett született. Tizen-
hat éves korában Pruszak gazdag földbirtokos
vette el, másodszor pedig 1864-ben ment férjhez
Duschinski lengyel történészhez. Párisban sokáig
lakott. Finom modoru, szeretetreméltó nő. Magya-
rul nem beszél, sőt nem is igen ért; neki nyelvünk
„leküzdhetlenül" nehéz; s költőinket mégis jól
fordítja, mindig magyar emberek segitséget véve
igénybe minden egyes kifbjozést illetőleg. Petőfi
„János vitéz"-ét már rég egószon leforditá, s a
lengyel lapok igen dicsérték. Leforditá, de még
nem adta ki Arany „Toldi estéjő"-t is. 1868—69-
ben egy Bossányi nevü ifju volt nagy segé-
lyére, ki Párisban ajogot hallgatta. Mult évben a
magyar balladákkal s Garaival foglalkozott. Eöt-
vösről tanulmányt irt egy jeles lengyel szemlében.
(„Gazetta Warsavska"), s leforditá több költe-
ményét, köztük a „Búcsú"-t. Dóra d'Istria czikkét
a magyar népköltészetről erős bonczkés alá vette.
Boldényi és többek francziául irt „Magyaror-
szágját szintén leforditá, s irodalmunk fejlődé-
séről több czikket irt. Igen munkás nő. Irt 48
kötet eredetit, s 75-nél több fordítást. Ó forditá le
Corneille „Cid"-jét s a „Kalevalá"-t is lengyelre.
Ez idén meglátogatja Magyarországot.

** (Egy uj Petöfi-forditás.) Lacroix és Ver-
boockhoven franczia kiadóknál Dosbordes-Val-
more Henriktől ésUjfalvitól egy uj mű jelen meg
Petőfiről. Petőfinek legjobb költeményei lesznek
ebben lefordítva francziára. Miután e költeményo-
kot két ember forditá, t. i. egy francziául is jól
tudó magyar s egy magyarul is tudó franczia, s a
két fordítóban mind a két nyelv finomságainak fel-
fogására szükséges érzék megvan: sokat várnak
a fordítástól.

** (Ugron Gábor,) az „Ellenőr" párisi tudó-
sitója, kitől lapunk is több francziaországi levelet
közölt, meg fogja irni a párisi Commune történe-
tét. Ugron az egész viharnak közvetlen szemlélője
volt s ekkép igen érdekes részleteket közölhet.

** (Benedek Aladár) „Hulló levelek" czimü
költeményfüzére diszes kiállítással, allegorizált
képes czimlappal megjelent. Ára 1 frt, s Aigner
Lajos pesti könyvkereskedésében kapható. A te-
hetséges fiatal költőnek ez már negyedik költe-
ménygyüjteménye; ezenkivül megjelentek tőle:
„Összes költemények" czim alatt 2 kötet (bolti ára
2 frt), „Ujabb költemények" (ára 1 frt 30 kr.),
„Legujabb költemények" (ára 1 frt 50 kr.).

** (A ssidó autonomia kérdésében) Löw Li-
pót szegedi főrabbi „Das neueete Stádium der ung.
jüdischen Organisationsfrage" czim alatt az izr.
kongresszus elnökéhez, dr. Hirschler Ignáczhoz
röpiratot intézett, melyben a kormány azon rende-
letét veszi bírálat alá, melyeket ez a kongresszusi
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szabályzat keresztül vitelére hozott. Kár, hogy
Löw ur, a ki magyar ember, Hirschler urhoz, a ki
szintén magyar ember, jobbnak látja németül irni.

•* (Tóvölgyi Titusztól) „Mit kell tennünk ?
vagy a zsidóság hazafiassága és az arisztokratia
németesitő befolyása Magyarországban" czimü
röpirat jelent meg; ára 25 kr.

** (Debreczenben) Csáthy Károly könyvárus
kiadásában megjelent: „Ezópusi mesék." Fedrus
után szabadon forditá Komáromi Károly. Máso-
dik kiadás. Tartalmaz 49 mesét. Ára 20 kr. Ta-
nulságos és mulattató olvasmány gyermekek szá-
mára.

** (A „Corvina" ifjusági könyvtárából) a „Sa-
lamon" czimü, a nép és ifjuság számára való er-
kölcsi tanköltemény küldetett be szerkesztősé-
günkhöz Jablonszky Boleslav után forditotta Sze-
berényi Lajos. Ára 10 krajczár.

** (Kovács Albert pesti ref. theol, tanár) elő-
fizetési fölhívást bocsátott közre „Adalékok a
legujabb theologia történelméhez" czimü könyvre,
mely dr. Schvarz Károly gothai udvari főpap
„Zur Geschichte der neuesten Theologie" czimü
műve után készül. Előfizetési ára 4 frt, mely
csak a könyv megjelonése után küldendő be Pet-
rik Géza pesti könyvárushoz.

_ ** (Az „Erdészeti Lapok"), az országos erdé-
szeti egyesület közlönyének ez idei VH-ik füzete
következő tartalommal jelent meg: Erdély kincs-
tári erdőségei. — A rovarpusztitó madarak sze-
replése a természet háztartásában. — A határőr-
vidéki erdei szolgalmak megváltása. — Pótlék az
erdőtörvényjavaslathoz. — Különfélék.

Közintézetek, egyletek.
** (Az irói segélyegylet) pénztárában ez év

első felében 3561 frt 36 krnyi régi és ujabb ala-
pitványt fizettek be. Kötvényben két ujabb alapit-
ványt tettek: gr. Károlyi Alajos 2000 forinttal,
Hollán Ernőné 200 forinttal. A segélyzésekre
forditott ujabb adományok összege pedig a mult
félévben 1716 frt 10 krra ment. Gyulai Pál titkár
mindezekért köszönetet nyilvánítva, egyszersmind
fölhivja azokat, kik kamat- vagy évdijhátralákban
vannak, hogy tartozásaikat sziveskedjenek a föld-
hitelintézet pénzügyi osztályában — mely e
segélyegylet pénztárát kezeli, — mielébb bekül-
deni.

** (A Jcépzőművészeli társulat) elhatározta,
hogy vidéken is fog rövidebb időtartam alatt ki-
állításokat rendezni s ezt már az idén megkezdi.
A legelső vidéki kiállitás Aradon lösz, a termé-
szetvizsgálók augusztusi nagygyűlése alkalmából.
Ezáltal a vidéknek alkalma lesz a magyar festé-
szet legjobb műveivel megismerkedni, és valószinü,
hogy ez nagyban fogja emelni a közönség rész-
vétét mind a festészet iránt, mind pedig a derék
társulat iránt.

** (A budai lövészegylet százéves jubilaeumát)
jövö aug hó 17—26 napjain tartják meg; lesznek
czéllövések, diszlakoma, kirándulások. Áz ünne-
pély harmadik napján lesz a magyar lövész-szö-
vetség közgyülése.

** (A bécsi magyar egylet,) mely föladata be-
töltésén buzgón működik, tudatja, hogy a magyar
látogatóknak, különösen a magyar iparos ifjaknak,
kik önképzésük végett Bécsbe vagy külföldre
szándékoznak, szivesen felajánlja vendégszeretetét
és pártfogását, és elfogadásukra az egylet helyi-
sége (Neubau, Spindlor G. nr. 6 Lutzers Gast-
haus) mindig nyitva áll.

** (.4 balaton-füredi szeretetház) igazgató-ta-
nácsa kiadta: „A b.-füredi szeretetház értesitvé-
nyét 1870/1-ik évről." A füzet tartalma: 1. Az
intézet keletkezésének és jelen állapotának ismer-
tetése. 2. Az adakozók névsora. 3. Az intézet
vagyonkimutatása és számadásai. 4. Személyzet-
kimutatása. A füzethez a b.-fürodi szeretetház
ábrája és növendékeinek kimutatása van csatolva.
— Az intézet igazgatója Weber Ede; az igazgató-
tanács elnökei: Molnár Aladár és Écsi László;
pénztárnok: Orbán Ignácz; orvos: Hurai István.

Egyház és iskola.
** (A pesti egyetem) jogi karánál jövő évi dé-

kánná dr. Hoffmann Pált választák meg, ki az
egyetemi reform ügye körül eddig is buzgón mű-

ködött. Ez a választás a jogtanári kar szabadelvűbb*
részének örvendetes fölülkerekedését jelenti. —
A hittani kar dékánjául dr. Bitta Dezső; a böl-
csészeti kar dékánjául a jövő iskolai évre is dr.
Télfy Iván s az orvosi karnál dr. Rupp János ujból
megválasztatott. — A bölcsészeti kar ülésében a
dékán fölterjesztést javasolt a kultuszminiszterhez,
melyben kérelmezi, hogy Toldy Ferencznek ötven-
éves irói jubilaeuma alkalmából élethossziglani
személydij adassék.

** (.4 ferenczvárosi épülő templom) is abban a
bajban szenved, mint a lipótvárosi bazilika. Nincs
pénz rá, pedig még 190,000 frt szükséges. Az
épitő bizottság tehát egy sorsjáték engedélyezését
kéri, s a főpapokat is felszól itotta adakozásra. A
város hatóságát is, hogy a templom-építésre fela-
jánlt 50,000 frtból hátralevő 25,000 frtot az 5000
frtos részletek helyett 1872. évben egyszerre és
egészben tegye folyóvá és ujabb 50,000 frt segélyt
szavazzon meg.

** (Könyves Tóth Mihály,) Debreczen város
uj lelkésze, vasárnap foglalta el ünnepélyesen azt
a helyet, melyet már 22 év előtt is oly hűen töl-
tött be, melyről az önkény ideje alatt meg kellett
válnia. Az ünnepélyes beköszöntő beszédet a nagy
templomban mondta el, hol minden zug telve volt.
Mindenki meg volt hatva, midőn azt mondta, hogy
22 évvel ezelőtt épen e napon tartotta utolsó lel-
készi beszédét. Délben diszlakomát rendeztek
tiszteletére.

** (Haynald Lajos érsek) legujabban ismét
800 frtot adott a szécsényi iskolának.

•* (Zichy Antal tanfélügyélő) e napokban a
fővárosi tankerület mindegyik iskolaszékénél egy-
egy száz forintos szőlő-dézsma-váltsági kötelez-
vénynyel alapitványt tett, melynek évi kamatjairól
az iskolaszékek elnökei illeték63 hatósági felügye-
let alatt közvetlen rendelkezhetnek. — A nemes
alapítványozó iskolabarát óhajtja, hogy e kis ala-
pitvány évi kamatja jutalomképen valamely fiu-
vagy leánygyermeknek adassék, a ki azonban a
nyilvános évi zárvizsgálaton egy hazafias szellemü
magyar költeményt szavaljon; e czélból a köt-
vény átadásáig az idei szolvényt helyettesítő 5 fo-
rintot küldött át.

** (Pályásatok.) A hivatalos lap m. szombati
száma közli a pályázatokat a Kolozsvárott f. é.
október 1-én megnyitandó tanitóképezde és Sza-
badkán ugyanakkor megnyitandó tanitónői képezde
tanári, segédtanári tanitónői állomásaira. Mind-
kettőnél a folyamodványok beküldésének határ-
ideje f. é. aug. 20-ka.

Közlekedés.
x* (A magyarországi vaspályák) közül a „P.

N." kimutatása szerint legtöbbet jövedelmez az
osztrák állam vaspálya és a déli vaspálya. Amaz
hat hó alatt mérföldenként 84,381, emez 63,130
frt jövedelmezett. A többiek közül a tiszai (77
mérf. hosszu) 39,455 frtot, az északi magyar kir.
állam vaspálya, különösen a pest-salgótarjáni rész
(16 mfld hosszu) 19,243 frt, a miskolez-hatvani
(15 mfld hosszu) vonal 26,906 forintot, a zákány-
zágrábi (13 mfld hosszu) 5365 frtot, az első erdélyi
vaspálya (38 mfld hosszu) 19,386 frtot, u kassa-
oderbergi (17 mfld hosszu) 18,510 frtot, a magyar
keleti vaspálya (20 mfld hosszu) 17,120 frtot, az
alföldi pályák (41 mfld hosszu) 14,424 frtot jöve-
delmeztek mérföldenként hat hó alatt.

= (Mennyibe kerülnek a vasuti kocsik.) Egy
gőzmozdony (locomotiv) ára váltakozik 24—40 ezer
forintig; egy másod osztályu személykocsi (wag-
gon) 4500 frt; harmadik osztályu személykocsi
3500 frt; negyedik osztályu 2325 frt; egy fedett
terükocsi 2090 frt. A fennebbi árakon rendolt
meg épen most a magyar kormány a zólyomi, hat-
vani, füzes-abonyi államvaspályák számára 20
gőzmozdonyt és 262 különböző vaggonokat.

Mi ujság ?
** (A pesti fővámház,) melynek tervrajzát

mai számunkban közöljük, egyike lesz fővárosunk
legnagyobbszerü épületoinek. Építésén nagy szor-
galommal dolgoznak; a munka azonban legujabban
kissé megakadt. Az építészek nem képesek ele-
gendő gránitot és márványt, meg kőfaragó mun-
kásokat szerezni. Pesten ugyan tömérdek olasz
kőfaragó munkás foglalkozik, ezek azonban vala-



mennyien annyira igénybe vannak véve a külön-
féle építkezéseknél, hogy most már aranyért sem
lehet kapni belőlük. Ugyanazért ujabban Carra-
rából rendeltek meg márványt és kőfaragókat.
Azon reményről azonban le kell mondani, hogy az
épület, mint elejénte tervezve volt, még az idén
fedél alá jusson.

** (.4 minisztertanács) elfogadta a budapesti
összekötő vasut megállapitott tervezetét, mely
szerint a vasut Pestet félkörben körül kerülve, a
Gellérthegy alatt épitendő hidon menne át Budára.
Az ügyet a jövő ülésszak kezdetén terjesztik az
országgyülés olé.

** {Deák Ferencz Pest város magyarosodásá-
ról) 1840-ki követi jelentésében a következő sza-
vakat mondá, melyekre jó lesz ez alkalommal visz-
szaomlékezni: „Ha önérzetök, ha erélyök a nyelv
és nemzetiség iránt Pest városának polgárait még
arra sem volnának képesek indítani, hogy o tulaj-
dont (tudniillik az 1837-ben megnyitott nemzeti
szinházat) a nemzet javára fölhasználják, akkor
reményeink a jövöre nézve leverők volnának, —
akkor épen azon erőt, melyet fővárosunk emelé-
sére felhasználtunk, legszentebb közérdekeink el-
len elpazaroltuk; mert oly országban, hol még a
főváros is a nemzetiség kifejlődése elé akadályokat
gördit, a lakosok összesége csak nép fog maradni,
— de nemzetté soha nem válhatik."

** (Jótékonyság.) A hivatalos lapban olvassuk,
hogy Leitner Nándor pesti születésü bankár 10,000
frtot adományozott az elsö pesti honvédzászlóalj-
nak oly czélból, hogy az összeg kamataiból a tett-
leges szolgálatban levő kitünőbb altisztek segé-
lyeztessenek és ez által a katonai kötelességek
teljesitésében buzdittassanak. Az adomúnylevél
szerint a 10,000 frt után járó kamat már 1871-ki
január l-töl felvehető.

** (Egy menekült hazánkfia) érkezett vissza
hazájába: Grisza Ágost, ki a szabadságharczban
mint százados vevén részt, kimenekült, s azóta
csak most látja ujra hazáját. Előbb Törökor-
szágba, majd Amerikába ment, s 1853-ban Pá-
risba tért, hol azóta állandóan lakott, s nagy
nyolvbeli ismeretei biztos állást szereztek részére.
Levelezett többi közt amerikai lapoknak. Páris-
ban megfordult hazánkfiai mindig otthonos ma-
gyar családi kört találtak házában, s a kik meg-
fordultak nála, mind szivesen emlékeznek meg a
szives házigazdáról. Az 1867-ki kiállitáson is sok
szolgálatot tett a magyar kiállítóknak, s a magyar
tárgyakról irt franczia nyolven egy terjedelmes
kathalógust, melyben részletes statisztikai adato-
kat közölt Magyarország termeléséről. A f"ranczia-
porosz háboru szerencsétlen fordulatakor, Páris
ostroma előtt Pestre küldé családját s ő maga
fiával ott maradt és átélte a német ostromot s a
Commune uralmát. A Commune legyőzése után
elfogatott, de három napi szenvedés után meg-
szabadult. Fiával együtt érkezett Pestre, ki ugyan
Párisban született, de magyar nevelésben részesült.

** (A hivatalos lapban) olvassuk, hogy dr.
Heinrich N. János budai fürdőtulajdonos és Mi-
kulka György korponai plébános a Forencz József-
rend lovagkercsztjét; Lauffer Vilmos könyvkeres-
kedő pedig koronás arany érdemkeresztet nyert.
Gamperl Alajos, Pest h. főpolgármestere magyar
nemességet nyert, „Gyöngyösi" előnévvel.

** (.á pesti esküdtszék) hétfön tárgyalta He-
gyessy Kálmán állatkerti igazgató megujitott
becsületsértési pörét Czappel Károly a „Pester
Lloyd" újdondásza ellen, ki alap nélkül irta róla,
hogy állatkerti fákat vitetett volna jószágára. Az
esküdtek Czappelt vétkesnek találták, minélfogva
a sajtóbiróság egy havi börtönre, 300 frt pénz-
birságra s valami 100 forintnyi perköltség meg-
téritésére itélte.

** (Törökök Pesten.) A török kormány pesti
ügynökségének közvetitése által itteni mester-
embereknél több fiatal törököt elhelyezett, s ezek
különféle mühelyekben foglalkoznak, a hol kielé-
gitő ügyességet tanusitanak. Többnyire oly mes-
terségeket tanulnak, melyeknek a közéletben log-
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nagyobb kelendőségük van, s az inasévek eltölte
után hazájokba visszatérnek.

** (Éöser Miklós kereskedelmi tanintézetében)
júl. 24—28. napjain tartattak meg a nyilvános
vizsgák. Ez intézet a keresk, miniszter leirata
szerint a nyilvánosság jellegével ruháztatott föl, s
megengedtetett, hogy jogérvényos bizonyítványo-
kat adhasson ki; a kik itt a felsőbb kereskedelmi
skola két ostályát jó sikerrel végzik, minden to-

vábbi vizsga nélkül beléphetnek az egyéves ön-
kéntosek sorába; az alsóbb három osztály pedig
akként van szervezve, hogy ezek egy önálló al-
reáliskolával egyenlők legyenek. A rendes is-
kolaév okt. 2-dikán, a beiratások szept. 25-dikén
veszik kezdetökot (Pest, országut 4. sz.).

t (Halálozások.') Baranyay Zsigmond, kegyes-
rendi áldozár s a kegyes tanitórend kormányta-
nácsosa, júl. 21-én meghalt. A boldogult 1813-ban
született s a gymnazium bevégezte után 1821-ben
a kegyes tanitórendbe lépett. Szegeden és Pesten
tanárkodott, s az 50-es években egyike volt a
pesti főgymnazium azon tanárainak, kik az ifju-
ságra folyton tiszta hazafias szellemben igyekez-
tek hatni. Szegeden, mint Pesten a főgymnazium
igazgatója is volt. Az irodalmi téren a classica
philologia körébe vágó dolgozatokkal működött.
— Ladányi Zsigmond, a pestvárosi elemi tanítói
testület egyik derék tagja, Szép Vilmos a vakok
intézetének tanára, Knocz László m. kir. pénzügy-
minisztori titkár szintén a mult hét folytán huny-
tak el Pesten. Ugyanitt halt meg Hubay Gusztáv
vidéki szinigazgató neje, szül. Szarvasy Mária
asszony, alig 32 éves korában. A korán elhunyt
ogyik legtehetségesebb tagja volt a vidéki sziné-
szetnek és kedvencze a vidéknek, hol megfordult.

Tar Imréné, szül. Nagy Julia asszony e hó
22-én hunyt el Nagyváradon 41 éves korában. —
Gamperl pesti főpolgármester egyetlen leánya:
Laszkáry földbirtokos neje, közelebb hunyt el 24
éves korában. — Kavics Sándor, a pozsegai tör-
vényszék elnöke, buzgó, szorgalmas és hazafias
érzelmü hivatalnok, meghalt. — Fosztó Ferencz,
egyike Erdély legtevékenyebb gazdáinak, a nagy-
enyodi ref. főtanoda algondnoka, Székely-Kocsár-
don, 72 éves korában meghalt. — A Tegetthoff csa-
lád legifjabb sarja, Tegetthoff admiral öcscse,
Tegetthoff Albrecht, a fiumei tengerészeti akadémia
tanára 30 éves korában meghalt. A Tegetthoflf
novet most már csak Tegetthoff Károly, a Cren-
neville-gyalogezred ezredes parancsnoka viseli.
— Taglioni, a hires balletmester 102 éves korában,
leánya, Trubetzkói herczegnő como-vidéki nyári
palotájában meghalt; fia még ma is ballotmester
a berlini opera-színháznál, leánya a párisi nagy
opera egykori hires tánczosnője volt, és most Tru-
boczkói orosz herczeg neje.

— (Adakozás.) A „Vasárnapi Ujság" szer-
kesztőségéhez beküldetett:

A „munkás mozgalom" czimén Pesten elfo-
gott egyének nyomorban sinylődő családjai javára
5 frt. — (Ez összeget átküldtük a „Magyar
Ujság" szerkesztőségéhez, a hol e czélra a gyűjtés
folyamatban van.)

Szerkesztői mondanivaló.
— Hajnik. G. I. A „rajz"-ot közölni fogjuk, s hason-

lókat másszor is szivesen fogadunk.
— Jolsva. A. A hazánkban élő nemzetiségek iro-

dalmának ismertetésére lapunkban, mint eddig, ugy ezentul
is készséggel nyitunk tért. A szláv költők műveiből is szán-
dékozunk még mutatványokat adni, de erre a legkiválóbb
darabokat óhajtanók kiválasztani.

— Kolozsvár. K. S. Az életrajzi adatokat alkalmilag
fölhasználjuk.

— Pest. P. I. A kezdet elég érdekes; közléséről azon-
ban, mig a folytatás kezünk közt nincs, nem szólhatunk.

— T.-Kirva. P. B. A dologban eljárunk, s rövid időn
tudósitni fogjuk.

— Debreczen. A. Sz. A „V. U." kivánt számát a
kiadó-hivatal által ismét megküldettük; ha most sem ér-
kezett volna meg: tudósitást kérünk róla.

— Pusztán. Petőfi szép költeményének gyarló után-
zata. „Az emlékezés" iskolai rimgyakorlatnak sem járja meg.
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SAKKJÁTÉK.
609-ik sz. f. — Menendez G.-től.

Sötét

a b c d e
Világos.

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond.

Az 604-ik számu feladvány megfejtése.
(Kastner B.-től Coburgban.)

Világos.
1. Hc4-e5 . .
2. Hd6-e4: .
3. He4—d2 f .
4. f2-f4t •
5. Vc6—c7 matt.

Sötét.
Kd4-e5:
Fh2—f4
Ff 4 -e3
Keö—f4:

. 2. fö-f4

. 2. Keö -e6

. 3. Ke6-f6 v.d7
2
3. Ve6-c5t • • •
4. H e 4 - g 5 t . . .
5. Ve5—d5— e5 matt.

Helyesen fejtették meg : Vextvrémben: Fülöp József.
— Miskolczon: Czenthe József. — Jászkiséren: Galambos
István és László. — Czegléden: Galambos Károly. — Kar-
czagon: Kacsó Lajos. — Nagy-Szalontdn: Kovács Albert.—
A pesti sakk-kör.

Rövid értesítések: Apostag, K. J. A beküldött meg-
fejtés ezuttal nem sikerült, sőt hibásan is van irva, e6-ről
f5-re nincs lépés a bástyával.

Elöfizetési fölhívás

A VASÁRNAPI UJSÁG
és

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

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

más egyéb rendkivüli mellékletekkel bővitve.)

Elöfizetési föltételek:
Postán küldve vagy Pesten házhoz hordatva.

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok
együtt:

Félévre (julius—deczember) 5 ft. — kr.
Csupán Vasárnapi Ujság:

Félévre (julius~~deczeniber) 3 » — »
Csupán Politikai Újdonságok:

Félévre (julius—deczember) 8 » 50 »
IW" A Vasárnapi Ujság és Politikai Új-

donságokból 1871. julius l-töl kezdve, teljes-
számú példányok még folyvást kaphatók.

B ^ * Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisz-
telet-példánynyal szolgálunk. — A pénzes levelek bérmen-
tes küldése kéretik. — Az eddigi czimszelvényekból egy
darab szives beküldését kérjük.

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

HETI-NAPTÁR.
Hónapi-és

hetilap
Katholikus és protestáns

naptár

SO
31

1
2
3
4

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerd.
Csőt.
Pcnt.

Julius
A 9 Abdon
Lojolai Ignácz
Vasas sz. Péter
Portiuncula
István feltal.
Domokos rem.

Szóm. | Havi Bold. Assz.

A 8 Juda
Ignácz
Gertrud
Gusztáv
Lidia, Heliod
Domokos
Áfra, Domit.

Görög-orosz
naptár

Izraeliták
naptara

Júl. (ó)
18 1 9 Sisoas
19 Makrin
20 Illés
21 Simon Juda
22 Mária Magd.
23 Trophim
24 Krisztin

Ab, Ros.
12
13
14
15 Tubeab
16
17
17 S. Eke

N a p
hos3za kél nyüg.

f. p.
126 47
127 45
128 42
129 39
180 37
131 34
182 32

ó. p.

4 41
4 42

H o l d
hossza

f. p.
287 1
301 7
316 23
330 35
344 31
358 29

l l 9

kél I nyug.

ó. p.
7 0
7 48
este
8 27
9 57
9 22

10 46

6. p.
2 20
3 29
regg
6 6
7 22
8 36
9 47

Hold változásai. ® Holdtölte 31-én 10 ára 33 pereskor este.

TARTALOM.
Bitnicz Lajos (arczkép). — Falun. — Ablakomból

(vége). — A Szabadság leánya. — Az emsi fürdő (képpel).
— Az épülőfélben lévő központi fővámhivatal, Pesten (kép-
pel). — A régi görögök és rómaiak fürdői (vége). - Esti
üzlet San-Franciskóban. — Az orosz koronagyémánt. —
A macskakiallitás Londonban (képpel). — Egyveleg. —
Tárház: Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek-
— Egyház és iskola. — Közlekedés. — Mi ujság? — Ada-
kozás. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-
naptár.
Feleli* werkewrté: Nagy Miklós. (L. magyar-vteu 3 1 . M . )

HIRDETÉSEK.

A cs. kir. engedményezett

RORNEUBURfiI MARHAPOR,
a cs. kir. ausztriai, kir. porosz s a kir. szász kormány által engedélyezve, a hamburgi,
londoni, párisi, müncheni, s bécsi érmek által kitüntetve, ö felsége az angol királyné,
valamint ő felsége a porosz király udvari istállóiban a legjobb eredményekkel hasz-
nálva s évek hosszu során át elégségesen megpróbálva:

Lovaknál: a nátha által előidézett szelidnemü s kétes mirigy, torokfájdalmak
s a repülő rozsféreg ellen, különösen alkalmas a lovat teljes testerő s tüzességbeni
fentartására.

Szarvasmarháknál: beteges állapotú változékony tejelkülönités eseteiben,
melyek az emésztószervek háborgatása által a kevés és rosz tejelésnői idéztetik elé,
melynek minősége annak használata által szembetünőleg javul; továbbá a vérfejés,
gilisztabetegség és szélhas ellen, valamint teheneknél a borjuzás tartama alatt hasz-
nálva — igen üdvösnek bizonyult be s gyenge borjuk annak használata által szem-
betünőleg tenyésznek.

Jnboknál: a májgiliszta s redvesség kifejlődésének meggátlására, épen ugy
az altesti szervek működésének bántalmazása eseteiben, hol tétlenség forogván fen.

Üditö-nedv lovak számára
Kwizda Ferencz Jánostól Kornenbnrgban.

A maga nemében egyetlen szer, mely a cs. kir. magas egészségügyi hatóság által
gondosan megvizsgáltatván s aztán ő Felsége I. Ferencz József császár által egy

kizárólagos szabadalommal tüntettetett ki.
Az, a lovat még a legnagyobb megerőltetésnél is, egész a késő vénségik kitar-

tóvá teszi, s vidámságban tartja, s különösen erősítőül szolgál nagyobb erőlködéssel
járó munka előtt s után; kitünőnek ismertetett el továbbá : csúzos fájdalmak, bénaság,
ivhurdaganatok, rándulások, ficzamodás s rokkantság gyógyítása eseteiben.

Égy üveg ára 1 ft. 40 kr.
LÓ-patakenŐCS, kérges s törékeny paták ellen, s kis-

szerű üreges paták stb. gyógyítására. Egyszelencze ára 1 ft. 25 kr.
í a nyirrothadás ellen lovaknál.

Egy üveg ára 70 krajczár.

Erőtakarmány lovak és szarvas-
marhák számára, elsatnyult állatok gyors helyreállitá-,|
sara, vérmérsék felébresztésére, s a hizlalás nagybani í,
előmozdítására,
nagy láda ára 6 ft., egy kisebbé 3 ft., egy csomag 30 kr.

p , a futó üszög és a sertések másnemü beteg-
ségei ellen. — Egy nagy csomag ára 1 ft. 26 kr., egy kisebb csomagé 63 kr
y I k a kutyabetegség u. m. görcs, vida-

táncz, csuz e a kutyák közönséges betegségei ellen.
megbizható óvszer az ebdüh ellen. — 1 skatulya ára 80 kr.

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

dezett és mindenkor friss árukkal ellátott

füszerkereskedését
a „babér-koszoruhoz"

e biztosit a legpontosabb és olcsó kiszolgáltatást utánvétel mellett. —
Más szakmába yágó czikkek a legszivesebben megszereztetnek a szük-
séges pénzösszeg megküldése mellett.

1093 (7-i2) Jármay Ármin,
Pesten, 2 szerecsen-utcza ll. szám.

Jg3jT Ugyanott felvétetik a jövő tanfolyam megnyitásával egy 12—15
éves tisztességes szülőktől való tanulóifju szállás- és teljes ellátásra;
megjegyzendő: bogy a lakás az evang, gymnáziumhoz igen közel van.

i a '

«3

S
o

5

g * ^ N l O '•QJ f-, i f i

' s - l ' * '

3

e*
' - ^ | 5 . 6 : a g g 5 '

ST
-CBas

CB

•31

OJ i—; + a

cd
-ed

Om

N ffl N O g ^3 3 ••* • glllll-i" S 5 - ? * ^I.S-alS-o

•=-<
irfá« «"g.

i;-ililifti6s-í?
1 OD ?>g N 5 ^ hí Ü r * > & * s " ' ° " c í

iS « á" ?•? « 2 fe'-?
S-lísllSi:-8*^8^-8*9

°-StóSll^=Í2lJ|sf|

flrtó t»: *CO A ^ +» >£> ^ C M ^ g a « «2s2S-gg.§

p , házi szárnyasállatok számára, a szárnyasok
hullása, s a ludak, kacsák, tyúkok s gyöngytyúkok közönséges betegségei
ellen. — Egy csomag ára 50 kr.

juhok számára. — 1 nagy csomag ára 70 kr., kisebbé 35 kr.
A Kwizda-féle állatgyógyászati szerek valódi minőségben kaphatók:

PESTEN Tőrftk József ur gyógyszerésznél, király-utcza 7. szám; Thal-
mayer A. s társa; Halbauer testvérek; Glatz J . ; Kindel Rakodczay A. gyógy-
szerészeknél. Frommer H. BUDÁN az udvari gyógyszertárban; ezenkivül Magyar-
ország majdnem minden városa- és mezővárosában léteznek raktárak, melyek összesen
az olvasottabb lapokban időnként közzététetnek. 1120 (1—2)

Ó v Á f i Csalódások kikerülése tekintetéből tisztelettel kéretik, hogy a
W T a ~ « Kwizda Ferencz J.-féle íiditő nedv (Restitutions-Fluid),

mint » maga nemében egyetlen szer — cs. kir. szabadalommal tüntettetett ki, más
hasonnemü s hatonnevezetü készítményekkel össze ne tévesztessék; továbbá kéretik
azt szives figyelemre méltatni, hogy a kornenburgi marhapor minden függvénye,
az itt látható hasonmásu vörösfesték nyomásu aláírással van ellátva.

Az ő Felsége elsö Ferenca József császár által egy kizárólagos s*a-
badalommal kitüntetett, s biztosan ölő

Patkány m é r e g
valódi minőségben k a p h a t ó :

n P r * " Í Í h 2 ? ö l $ i | Ó Z S E F gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám.
- Beszterczebányán: Gollner H.~Brassóban:Gyertyánffy A és fiai — Csák-
tornyán: Kárász A. - Eperjesen: Zsembery I. - Eszéken: Deszáthy Ist-
V á n i r~ W W " n e \ £ ~ i«ss«nován: Deklovits J. - Kassán: Növelly A.
- Keszthelyen: Wunsch P - Kolozsvártt: Wolf J. - Lngoson: Kronetter J.
- N.-Becskereken : Nedelkovits. - Pápán.-Bergmüller. - Pozsonyban: Scherz
Fülöp. — Segesvárt: Deutsch J. B. - Sopronban: Pachhofer L. — Tlsza-Ujla-
kon: Roth Ign. - Uj vidék: Scheiber F. — Veröczén: Bész J. K. - Varasdon:
Dr. Halter A. uraknál. \\\§ (1—2)

Egy darab ára 50 kr. a. é.

1 0 0 0 frt fogadásni !^S
hogy az egész birodalomban és sok más országban senki sincs, ki miként

Branswetter János
chronometfr- és mfiórás SZEGEDEN szülftvárosában

IS éven át külföldön és a franczia Sveicz legjobb tíragyáraiban az dramüvészet 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 ercdménynyel letette volna; ki továbbá
üzlete 22 évi fönállása óta annyi órát, és mindeze-
ket, ujakat ugy mint javitásokat, saját találmányt!
gépek és eszközök segélyével, 40 évi tapasztalás
alapján, saját vezetése alatt oly jó állapotba helyezte,
^8 személyesen>a zsebórákat, függő vagy fekvő, egy-

^ szóval minden helyzetben és rázkódásokban oly
s = = =^"" arányosan és pontosan szabályozva adta volna át

a t. oz. közönségnek, mint azt ő tette, és jövőben is tenni fogja. 1115 (2—4)
Azonfölül tőlem minden óra vevője egy 10 évi, és minden javítás megrendelője •

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

bak és legjutányosabbak, az magától értetik.
WW 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 megerősítik, nálam megtekinthetők. Segédek

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

minden nemben dus és legdiszesb választékban kaphatók,
FérB órák. Frt.

Ezüst henger-óra 4 rubinnal . . . 10—12
» » arany szegélylyel,

ugrólappal . . 13—14
» dupla tokkal . . 15—17
» kristályüveggel. . 15—17

horgony-óra 15 rubinnal . 16,18—20
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 . f 22-28

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

ugyanaz dupla tokkal 35—40
Arany horgony-óra 3. sz. 15 rubinnal 36,

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

65, 70—100
horgony-óra kristály-üveggel. 44—70

" ' 65—100
65—100
100—200

Hölgyórák.
Ezüst henger-óra4 és 8 rubinnal. . 13—18
Arany henger-óra 4 és 8 rubinnal . 25—30

» detto, zománezozva . . . . 31 —36
» detto, arany fedéllel . . . 86—40
» detto, zománezozva gyé-

mánttal 42—48
» detto, kristály-üveggel . . 42—46
» detto, dupla tokkal 8 rubinnal 45—48
» detto, zománezozva, gyémánttal 68—66
» horgony-óra 45—48
» » kristály-üveggel 56—60
» » dupla tokkal . 50—66
» detto, zománezozva gyémánttal 70—80

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

£MT* Ezenkivül minden egyéb kívánható
óra kapható, ugy munkás-órák is.

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

10, l l , 12 ft.
16,18-26 »
30, 33, 35 »
50, 65, 60 »

30—36 »
1 ft. 50 kr.

ugyanaz dupla tokkal
» valódi horgony remontoir
» ugyanaz dupla tokkal .

• •P" Ezüst óralánezok 3—8 ftig, hosszuk 6—15 ftig, 3-mas számu aranylánczok rövid
18—70 ftig, hosszu 36—100 ftig. Minden áru gyűrűk és egyéb ékszerek, ugy talmi-
arany, bronz- és aczél-lánczok is. 9 V Tárgyak, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek.
• ^ Órák, arany s ezüst a legmagasb árig cserébe elfogadtatnak. SHT" Vidéki megren-
delések a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét mellett pontosan teljesittetnek.
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Hazai vagy kttlföldi cséplő-gépet vegyen-e a magyar gazda?
Elmultak a hosszu eaők, megjöttek a hosszu esték. A hosszu

estéken emlékezzünk meg a hosszu esőkről. Az irás szavaival: „téli
hosszas éjszakákat és az unalmas órákat ne töltsük aluvással" stb.
Hej! Sok gazdát nagyon is érzékenyen emlékeztet a csira és fagy által
egygyé lett asztag. Most már, hogy megkeményedett az idő, látni itt-ott,
mily ostromszerekkel fenyeget a belefészkelt tömérdek egér, patkány,
nem tudván mire vélni a dolgot.

Nehéz volt az idén a nyári nyomtatás, nyomoruságos volt az
őszi; — de a téli nyomtatás még siralmas is.

A hosszu esőzés már magában véve is unalmas mindenkinek, —
a munkáinak alkalmatlan; a nyomtató gazdának pedig azonkivül,
hogy véghetlen alkalmatlan, tömérdek kárt is okoz. Eléggé tapasz-
taltuk mindegyiket a mult nyomtatásban, a mikor a nyomtató gazda,
ha beágyazott is megbánta, ha be nem ágyazott is megbánta. — Ha
beágyazott: bizonyos, hogy benverte az eső — azután szárogathatta
egész napokon keresztül. — Mennyi alkalmatlanság, mennyi minden
fáradságba került ez? Ha be nem ágyazott: ugy vette észre este,
hogy az idő szokása ellenére ma megbecsülte magát — mégis jó lett
volna, ha csak egy ágyast is nyomtatni, azzal is fogyott volna a nyom-
tatni való; azonban a való mellett nincs mit malomba lehetne, vagy
inkább kellene — vinni; a vetőmag is már kellene, nem is emlitve
azt, hogy a piaczra is jó volna vinni az adó s a sokféle szükség fe-
dezésére. 1113 (3—3)

megszáritani, mint a medvét; minden esőtől ment órát fel lehet hasz-
nálni, gyorsan dolgozik, pár hét alatt elvégez, mit lovakkal évnegye-
dig is kell nyomtatni. Tehát nincs annyi ideig az időviszontagsá-
gainak kitéve az asztag; nyerünk megmentett magot, de nyerünk
megmentett időt, a mi legdrágább.

Tudom én azt nagyon jól, hogy átalában a gépek iránt sok ma-
gyar gazdák bizonyos idegenséggel viseltetnek, ki egy, ki más okból,
— a legtöbb csupa elfogultságból. — Igy a cséplőgépre azt szokták
ráfogni, hogy sok magot benhagy, sok magot ketté vág.

Lehet, hogy országszerte itt vagy amott valami tökéletlen szer-
kezetű, vagy elromlott hibás szerkezetű gép fordult elő. — Én most
már saját tapasztalásom után szólok, a mult nyáron az ekéiről már
igen jól ismert V i d a t s g y á r á b ó l P e s t e n vásároltam egy 3 ló-
erejü cséplőgépet. Ez, mondhatom, jó lélekkel, minden tekintetben
tökéletes gép, annyira tisztán kiveri a magot, hogy a nyirkos, sőt még
a vizes kévékben Eem hagyott, elvágott szem pedig aranyért sem
található utána, ezenkivül könnyü, erősebb s gyorsan dolgozik.

Kétségkivül ezen jó hirü gyárból egyöntetű, egy szerkezetű
gépek kerülnek ki mindenkor. Én tehát V i d a t s gyárából jó
l é l e k k e l ajánlom velem egysorsu magyar t e l k e s gazda-
társaimnak. — Annyival is inkább, mivel mint alapokból olvastam,
Vidats ur a magyar gazdaközönség iránti jó akaratból — mint ismert
lelkes magyar hazafi, olyan kedvező feltétellel vállalkozik bármiféle

Eddig csak az alkalmatlanságot emlitettük. Hát a kár? . . A
kár, melyet a hoeuae esőzés miatt szenved a nyomtató gazda, kiszá-
mithatlan. Minden szóm, mely kicsirAzás utján elromlik: kár Olyan
kár, melyről még azzal sem vigasztaljuk magunkat, hogy kar ha-
szonba meo-y. — Még szerencse, ha a jo közé nem keveredve, több-
szörös kárt nem okoz az eladásnál. Az asztag tetején a drága szép
kalászt, már elpusztitotta mindenféle szárnyas - közepén rothad,
fenékben földdé lesz. - Istenem! ha egy falat kenyeret véletlenül
a földre ejtünk: felveszszük, megfujjuk a porától, s azt mondjuk:

Uram bocsá!" És mekkora kenyér, mennyi kenyér hullt porba-ha
veszszük, országszerte a jó kenyér termő magyar hazánkban a hosz-
szas esőzés miatt? . . A nélkül,hogy a keserves keresmény porba hült
részét felvehetnénk! .

Földmives^azda társaim! n mi történt, ujra megtörténhetik a
iövőben a hosszas esőzés nyomtatás idején.-De hogy az azzal együtt
iáré alkalmatlanság és károsodás eltávolíttassák, vagy legalább igen
kis mértékűre szorittatván — türhetőbbé tétessék : ajánlom saját
t a p a s z t a l á s o m u t á n a cséplőgépet . Egyjo cséplőgéppel min-
den kedvező eredményt ellehet érni. - A cséplőgépet akkor indítjuk
meg, mikor akarjuk, s ha esö ered, egy pillnnat alatt beszüntetjük a
munkát, - legfeljebb pár előkészített kévén ázik meg, mit könnyebb

gazdászati "épet előállitani, mely ilyen magamforma kis gazdának is le-
hetővé teezi*a megszerzést.— En is részesültem kedvező feltételben csép-
lőgépem vásárlásánál, mely szívességéért a tisztelt gépgyártulajdonos
ur fogadja hálás köszönetemet.— Ha az igen tiszteltgépgyároa urhoz
fordulnak földmives társaim, meg fogják látni, Hogy nem csalatkoz-
nak s a gépekről, — mik az okszerű gazdálkodásnál, habár kicsiben
folytattatnak is, már-már célkülözhetlennek bizonyulnak — egészen
más vélemónynyel lesznek.— Meg kell tehát ragadni Vidats ur^igére-
tét, kedvezményét minél előbb, nehogy ugy járjanak gazdatársaim,
mint én is, addig haboztam a vétellel a nyár utoljáig, hogy már majd
alig kaptam. Tanácsos azt jó előre megrendelni.

Még egyet: a ki oly kedvezö helyzetben van, hogy a cséplőgép-
nek elég dolgot tud adni, annál jobb, az ilyen magamsorsu pedig más-
nak is vállalhat cséplést, a lelkész, tanitó s jegyző urak legjobban
foo-nak örülni, ha minden faluban találkozik ilyen vállalkozó. A gép-
tulajdonos pedig tapasztalni fogja, hogy pár év alatt megkereste a
gép árát. Sőt lehetne társaságban venni.

Azért irtam ez igénytelen buzdító sorokat, mint magyar földmi-
ves-gazda tisztelt gazda-társaimnak, óhajtván ez által használni.

Öreg Csajági György, telkesgazda.

A nehézkór
(görcsök)

gyógyítható!
Utasitvány, a nehézkór (epileptikai

görcsöket) egy 9 év óta jónak tapasz-
talt nem gyógyszeres átalános — egész-
ségi szerrel a legrövidebb idö alatt gyö-
keresen meggyógyítani. Kiadta Quante
Ferwcs 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 viliig mind az öt részéből. E füzetke
a kiadó által közvetlen bérmentes meg-
rendelésre, ingyért s szinte bérraentve
küldetik meg. 1113 (2-4)

Iskola-értesitveny.
Alólirott a t. cz. szülőket értesíti, misze-

rint: 1) felsőbb kereskedelmi iskolája
a nyilvánosság jellegével rnháztatott

I fel és megengedletett, hogy jogervé-
I nyes bizonyítványokat adhasson ki :
j 2) hogy azon tanulók, kik az előirt előké-
szület után felsőbb kereskedelmi iskolája
két osztályát jó sikerrel végzendik,azon be-
cses kedvezményben részesülnek, hogy
minden további szigorlat nélkül az
egyéves önkénytesek sorában beléphet-
nek; .") hogy három alsóbb osztályát akként
szervezte, miszerint ezek egy onalló alre-
aliskolával egyenlők legyrnek. de a
mellett a kereskedelmi igényeknek is felel-
jenek meg, miért is a ;í-ik alreálosztólylyal
párhuzamosan az eddigi ,'i-ik kereskedelmi
osztály eredeti szervezetéhen azon tanonezok
számára fog fennállani, kik az ebben nyitott j
elméleti kiképzéssel megelégedve azonnal a j
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 23-ével veendik
kezdetüket. U21 (1—6)

Pesten, országut 4. sz. 1871. juliusban.
MíklÓ.S, tulajdonos igazgató.

Mellbetegeket
értesitem arról,

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

gyógyittatnak.

Rend elvén yi órák:
délátán 2-től 4-ig.

Bálvanv-ulcza 6. szám, 2. emelet
(ezelött váczi nt Ül-ik szám.)

ERNST L.,
homaopath-orvos és szülész.

1045(17-50)

Hetedik kiadás
(magyar nyelven negyedik)

A fiaiul •; let

titkai 8 veszélyei,
Értekezések a nemzés és nemi be-

tegségekről, ar utóbbiak óv- és gyógy-,
módjaival. 1102 (11 — 13)

Függelékkel a bujakóri ragálynásról
é» Dr. R o d e t, lyoni orvos

ragílyelleni leghiztosb óv-
szertTol.

a férfi és n&i ivarsaerek boncztani ábráival.
Ára: 1 ujforint.

Postán megküldve 10 krral több;
utánvétellel 40 krral több.

Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

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

saját házában.

32-ik szám. Tizennyolczadik évfolyam.

Pest, augusztus 6-án 1871.

Elöfizetési feltételek: a Vasárnapi U j 8 a s és Politikai Újdonságok egyíitt: Egész évre 10 frt. - Fél évre ő frt.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 21 ft. 50 kr.
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kiadó-tulajdonoTHÍckenastGusztáT. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-utcsa 4-dik szám alatt).

A tájfestmények azon neméhez tartozó
kis kép, melyek nem szorulnak magyará-
zatra. Ha szembehunyva, csupán a czimét
ejtjük is ki, — különösen most a kánikula
közepén, ama czivilizált Saharában, melyet
Pestnek nevezünk, — azonnal és kétszere-
sen hajlandók leszünk azon nagy adag reá-
lis költészetnek készséges elismerésére,
mely benne rejlik, vagy a melyet sóvárgó
képzelettel belé fektet a szemlélő.

Hüvös, rejtett helyecske, illatos fenyő-
erdő sötétes mélyében. Lornbsátora nem
oly áthathatlanul sürü, hogy a napsugár ját-
szi fénye itt-ott rést találva, rezgő arany-
foltokkal ne
hinthesse be

a nedves
moh vál bori-
tott talajt; a
hatalmas su-
darak sem ál-
lanak oly tö-
mör sorok-
ban, hogy a
szellő át ne
járnásusogó
zenéjével, a
melybe üde
harmóniával
bele vegyül
a forrás egy-
hanguan las-
su csörgede-
zése; s az;
ujjongva föl-
nevető gyer-
mekhang,

mert hiszen
ma tette

idösb nővére
segélyével,'

elsö izben a
nagy utat a
kunyhótól a
forrásig —
hol anyja fris vizet merít, — és nyájas
örömmel, tettetett meglepetéssel fogadja a
kedves kis jövevényt. Boldog gyermek!
egész ötven lépésnyi az ut, az elsö leküz-
dött nagy akadály a fiatal életben! Atyjá-

F o r r á s a z e r d ő b e n .
(Keleti Gusztáv tájképe.)

nak kunyhója, az erdészlak ott van a domb
megett, s a ruganyos gyepen alig látszik
letaposott nyoma az ösvénynek, mely oda-
vezet. Az őzek és szarvasok nem rettegik
szomszédságát, ők is ide járnak a forrás-
hoz szomjukat oltani, mint a csöndes tanya
népe, mert az erdész háza körében legbiz-
tosabb, ott nem durrog a fegyver soha,
küszöbén a vadászebek csaholása is el-
némul. Itt szent a béke, s a vendég- és me-
nedékjog, kivált télen, az erdő vadjaira is
kiterjed.

Áldott, csöndes, nyugtató erdei ma-
gány! — Nézlek, és elmerengek rajtad, s

partjainak meztelen talaja, a kimosott szá-
lakon függő mohfoszlányok, a kivágott ha-
talmas törzsnek feltakart gyökerei, a fel-
szinre került rendetlen össze-vissza hányt

Forrás az erdőben. — (Saját olajfestménye után fára rajzolta Keleti Gusztáv.)

ime csak most veszem észre, hogy e békét
lehelő nyájas arcznak is megvannak a maga
mély barázdái; lezajlott viharok beheged-
hetetlen sebhelyei. A susogó forrás kör-
nyéke, tulajdonképen töltsér-alaku mélység,

szikladarabok erőszakos küzdelemnek, az
elemek pusztitó harczának nyomait, egy
korábbi állapot romjait mutatják. Most
enyhet ad ugyan a szellő, meg a forrás vize,
de mindkettőnek tán nemrégen szélvész és
felhőszakadás volt a neve, s a föld, a türel-
mesebb, békésebb elem, hatalmasabb két
testvére összeütközésének megfizette az
árát. Századokon át szeretettel táplált nö-
vendéke, az óriás fenyőszál ledőlt, s a kibé-

kült két el-
lenség most
ismét ver-

senyt mükö-
dik, hogy
testvérének
föltépettkeb-
lét uj tenyé-
szettel bo-
rítsa, a le-
döntött su-
darak alját
moh-párnás
karszékekké
alakitsa.

E látvány-
ban nincs
szomoritó.

Minden^ ami
becses előt-
tünk, hiány
és ellentétek
által nyeri
legmagasabb
értékét. Az
égnek kék
nyilasa is a
barna fel-
hők kereté-
ben vagy esö
után leg-

szebb, és temetöben |is gyönyörködtetnek
a virágok, mint küzdelmes, fáradalmas
élet gondjai után a lelki nyugalom.
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