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A gazdagság hatalom, jJEfe koczkákat nélkül nyerni,
már többször beteljesedett, t. megbízóimnak ismtít alkalmat nyujtok gazdaggá, hatalmassá és koczkáztatás nélkül szerencséssé lenni, s pedig a magyar kir. kormány által

kibocsátott és biztositott

Magyar dijsorsjegyek
által évenkénti 4 húzással, és 250,000: 200,000; 150,000; 50,000; 20,000; 10,000, stb. nyereményekkel, melyeknek legközelebbi húzásuk f. é. május 1-én lesz. —
Ezen sorsjegyek nálam kaphatók: 12 havi részletben 9.50 ftjával, 2-1 havi részletben 5 ftjával.

WtT Török vasuti sorsjegyek (400 franc befizetve), ~Wt
évenkénti 6 hozással és 600,000; 400,000; 300,000; 200,000 ftnyi főnyereményekkel aranyban, ezenkivül 3% kamat, melyeknek szelvényei évenként a török
kormány által 12 franccal, aranyban beváltatnak, nálam olcsóbban kaphatók, mint bármely pesti vagy bécsi váltóháznál, a mi mellett azon jogot adom vevőim-
nek az eredeti sorsjegyet akármikor kiváltani, mely esetben még 6°/o a vevőnek leengedtetik. A török sorsjegy ennélfogva 12%-et hoz.

1 darab teljesen befizetett 400 frcos török sorsjegy
12 havi részletben 8 ftjával, 22 havi részletben 5 ftjával, kapható, mely esetben a vevő az első részlet lefizetésénél, a sorsjegy birtokába lép, és minden nyeremény a
részlettulajdonos kétségbe vonhatlan tulajdonát képezi. A ki egy török sorsjegyet és egy magyar dijsorsjegyet vagy készpénzben vagy részletekben vesz, az egy magyar

honvéd-sorsjegyet 100,000 ftnyi s más nyereményekkel ingyen kap. 1058 (5—6)

Igór»e'nyck magyar dijsorsj egyre, a május 15-ki húzásra 2 fttés 50 kr. bélyegért kaphatók,

Magyar honvéd-sorsjegyek, főnyeremény 100,000 frt. és sok más nyereményekkel 2 frt. 50 kr.
Huzási sorozatok és sorsolási naptárak ingyen.
Vidéki megrendelések gyorsan teljesittetnek.

I A I O Q váltóháza Pesten
JLJxVtl V/k-7 Dorottya-utcza 12. sz., a Lloyd memellett.lett.

=Figyelmezitetés! =
Több évek óta,a köhögés. rek«"dt-

ség s beszédkőzbeni szajkiKzarndas
ellen a legjobbnak bebizonyult szer az
arábiai gumini, — czakorral.

J3^~ Az ebböl készitett guinmi-
czukorkák kaphatók:

Pest-Buda és Pozsony minden
gyógyszertárai és nagyobb fűszerkeres-
kedéseiben; továbbá Gyorfitt: Kinder-
mann J.; Bi.-Váradon: Janky A.; Te-
mesváron: Babussnik A.; Aradon:
Strobl F.; Eperjesen: Galloczig J. V.;
Zágrábban: Sándor Alex. uraknál.

Egy skatulya ara 20 kr.

Iliiile bftlsaniique
(balzsnmos-olaj),

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

1 üveg ára 2 ft. 25 kr . a. é.

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

Egy hirneves angol állatorvos által 30 éven át j
használt kutya-labdacsok nemcsak előmozdítják a i

_ _ fül-rákfene gyorsabb gyógyulását, — hanem meg-
óvják, u jtmyákat minden ums< gyébb betegségektől, u. m. nehézkór, vidatáncz, köszvény
s rüh-töl, az eb-düh ellen pedig a legnagyobb sikerrel használható.

Fgy skatulya ara 1 ft. 10 kr.
ÜBBr Bérmentos levelek által megrendelhető: Bittner Gynla gyógyszerésznél

Gloggniczban. 1056 (2—6)

JUH-
és

gyapjimiosasra
őrlött tiszta

szappangyökér
jutányos áron kapható

Rosenthal Vilmosnál
Pest, király-utcza sarkán 2-dik szám.

Ölcsó háztelkek.
1052

Erzsébetfalva.
(5-6)

Az alólirt birtokosok részéről az „Erzsébetfalva" czimü telepen még néhány 300
négyszeg öles házhely — négyszegölenként 1 — V/t és 2 frtjával.

szabad kézből részleifizetésekre eladandók.
A házhelyek közvetlenül a soroksári ország ut mellett fekszenek, a gubacsi

Drasche-féle tégla-gyár átellenében.

a Pest-soroksári lovimalii vasut mentén,
mely még az idén kiépül.

Ezen telepitvényen, egészscKes levegőn, és a Dunára s a hegyvidékre szolgáló
felséges kilátáson kivül igen jó viz is találtatik, alig nehány öl mélységre. Azonkivül
a földek magasan, 40 lábnyiraO fölött, fekszenek, és e szerint minden vizveszélytöl
mentek. m

Bövebb értesítéssel szolgálnak:
Pesten: Weil Frigyes M. ur, sétatér-uteza 13. szám.
Budán: Fischer Károly ur, bör-gyárnok, bombatér,

a hol is, tervrajzok megtekinthetők.
A birtokosok:

Blum János, Weil Frigyes M.,
kapuczinueok-tere, saját házában. bizományi és szállitmányi üzlet,

Fiselier Károly, Heller József,
bőr-gyártulajdonos Budán. ny^mdatuhjdonos,Peston fő-ut.

Legujabb

nöi-
ruha-kelmék

bámulatos olcsón!

Hamburger AüolfJ
üzletéiben

3T, zsibárus és uri-j
utcza sarkán.

| T Minták kivánatra j
"küldetnek minden-
Jelé i n g y e n t

bérmentve.

Ölcsó háztelkek.

Titkos

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

biztosan és gyorsan gyógyit

Med. űr. Helfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. szám Medetz-hái-
ban, I-ső emelet, délelött 7—9-ig, dél-

után 1—4 óráig,
- UH' Díjazott levelekre azonnal

válaMEoltatik, » kívánatra a gyógy-
szerek is megkflldetnek.

998(6-12)

Kiadó-tulajdo tru»/Ja». iv. --i....; Í,Í\ -Uj::: nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

21-ik szám Tizennyolczadik évfolyam.

Pest, május 21-én 1871

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

Hirdetési dijak, a Vasárnapi t'Jsáf és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
többizöri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik.— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9.—
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajczár.

A magyar tudományosság egyik érde-
mes veteránját temettük el a mult héten
Érdi Jánosban, a magyar nemzeti muzeum
régiség-osztálya volt őrében s a magyar tud.
akadémia egyik legrégibb rendes tagjában.
A tudomány-ág, melyet legnagyobb elősze-
retettel mivelt, a régiségtan, csak a legujabb
időkben nyert nálunk annyi elterjedést is,
mennyinek jelenleg örvend; Érdi e tudo-
mány-ág legrégibb mivelöi, úttörői közé
tartozott nálunk, s ez magában is érdem oly
hazában, mely a szaktudományok terén oly
soká hátra volt maradva, hol-
azok mivelésére oly kevés haj-
lam mutatkozott s a méltány-
lás oly késlekedve és lanyhán
jelentkezett, hol annálfogva a
tudományos pálya némi önfel-
áldozással járt s majdnem a
martirság jellemét hordozta
magával.

E korszak, hála istennek,
jó formán hátunk mögött van
már; de Érdi János még e kor-
szakból valo ember s róla és
tudományos érdemeiről szól-
ván, nem szabad mellőznünk
a háttért, melyből alakja ki- f
domborodik.

Luczenbacher János (mert
ez volt családi neve eredetileg)
egy hazánkban a XVII. század
végén letelepedett és megho-
nosult belga családból szárma.-
zott és Hontmegye Szob köz-
ségében született 1796-ban.
Kisebb iskoláit Váczon, majd
a középtanodát Esztergomban,
Nagy-Szombatban végezte, s
szülői által papi pályára szán-
va, három évig a benczések
rendjének novitiusa volt Pan-
nonhalmán. De hajlama ideje-
korán felszólalt a papi pálya
ellen s a szerzet-házból kijőve,
Győrött végezte a bölcsészeti
és jogi tanfolyamot. Tanulótársa volt gróf
Majláth Antalnak s a sokkal fiatalabb Deák
Ferencznek; söt a még gyermek gróf Bat-
thyány Lajossal is sok időt töltött és köze-
lebbi ismeretségbe jutott ez évek alatt; mig
saját tanulmányai szorgalmas folytatása

É r d i J á n o s .
(1796—1871.)

mellett önfentartás czéljából magántanitói | a pannonhalmi gazdag könyvtár kincsei
tisztet vállalván, Breczenheim Ferdinánd
herczeget magyar nyelvre, Zichy János
grófot pedig jogra tanitotta.

Befejezvén iskoláit, letette a jogi szigor-
latokat, és pedig nemcsak ügyvédi, hanem a
mi akkor ritkább volt mint ma, tudori ok-
levelet is nyert. Mint ügyész Végh Ignácz
családjánál nyert alkalmazást, kinek házá-
nál egyszersmind nevelői tisztet is telje-
sitett. E helyzetben maradt egészen 1846-ig,
mikor a történelem- és régiségtan mezején

ÉRDI JÁNOS.

szerzett kitünö irodalmi érdemeiért a m.
nemzeti muzeum kincs- és régiségtára őréül
hivatott meg.

Mert figyelme már kora ifjuságában e
tudomány-ágak felé fordult legnagyobb elö-
szeretettel. Még benezés-növendék korában,

közt felébredt benne a nemes v&gy, a mult
emlékei közé mélyedni s mohó szorgalom-
mal törülte le a régiség porát azokról. Ta-
nulási szomja bő kielégítést talált Győrben
is, a tudós Fejér György könyvtárában, ki
akkor ott volt akadémiai igazgató s veze-
tője és tanácsadója lön az ifjunak a tör-
ténelmi tudományok mivelésében. Végh
Ignácz családjával az év nagyobb részét
Bécsben töltvén, ott meg az udvari nagy
könyvtár termei nyiltak meg előtte.

Maga is korán kezdett dol-
gozni s irodalmi müvei már a
század harmadik tizedében, a
huszas években feltüntek, ugy
hogy az 1830-ban megalakult
magyar tud. akadémia őt már
1831-ben levelező tagjává vá-
lasztotta, 1832-ben pedig az
igazgató-tanács — melynek a
régi alapszabályok szerintjoga
volt a rendes tagok egy részét
kinevezni, őt a történelmi osz-
tályban rendes taggá emelte.
Később az akadémia reá bizta
a „Tudománytár" értekező ré-
szének (mely akkor az aka-
démiai felolvasások s egyéb
tudományos munkálatok köz-
lönye volt) szerkesztését s azt
8 éven át vezette, 1837-től
45-ig. E folyóiratban megje-
lent nagyszámu értekezései
kőzül csak nehány legneveze-
tesebbet emiitünk föl. Ilyenek:
Szent László király magyar
legendája; Hunyadi János ma-
gyar esküje; A zsitvatorokibé-
kekötés; Az országos tanács
pecsétéiről; Városok pecsétéi-
ről ; Kálmán, győri püspök
eredetéről; Az esztergomi ér-
sekség pénzmesteréröl (pise-
torius); A verebi sírokról stb.
Már elöbb a „Tudományos

Gyüjtemény" 1829— 30-diki évfolyamában
jelent meg becses tanulmánya: Henrik por-
tugalliai gróf eredetéből, ki a magyar kirá-
lyi Árpád-házból származott; ez értekezés-
ből irta Gaal, a „Portugalli gróf" czimü
érdekes novelláját, mely az „Aurora" egyxK



évfolyamában jelent meg, a történelmi ku-
tatások eleitől fogva sok becses anyagot
szolgáltatván a költészetnek.

A magyar nemzeti muzeum kincs- és
régiség-tári őrévé neveztetvén ki, József
főherczeg nádor felszólítására tudományos
utazást tett Németországon a muzeum- s
különösen a régiségtani osztály berendezése
tárgyában; — és pedig saját költségén, mi
neki soha nem kárpótoltatott, és igy a tudo-
mány oltárán általa hozott áldozatnak te-
kinthető. Visszatérvén rendezte a keze alá
bizott kincseket, folytatván körülök saját
tanulmányait s érdekesnél érdekesb ismer-
tetéseit, melyeket a „Tudománytár"-on ki-
vül az „Athenaeum"-ban, „Figyelmezö"-ben
adott ki vagy az akadémia üléseiben közölt;
számtalan régi pénzt, pecsétet, gyürüt,
oklevelet ismertetett meg, tudományos ma-
gyarázattal s réznyomatokkal kisérve.

E korszakba esnek nagyobb önálló iro-
dalmi müvei is: A szerb zsupánok, királyok
és czárok pénzei (Budán, 1843; 23 réznyo-
mattal), és A Magyarországi Crouy-nemzet-
ség története, nemzedékrende és oklevél
tára (Budapest, 1848), mely az első nyoma-
tékos szó volt egy felette érdekes s később
is hosszasan vitatott történelmi kérdésben,
melyről -zonban jogi (vagy épen trónköve-
telési) kérdést csinálni az érdeklettek hiájaa
iparkodtak. — Saját önálló müvein kivül,
a Rupp Jakab-féle nagy pénzismei munká-
nak: ,,Magyarország eddig ismeretes pénzei;
Árpád-korszak" (1841) magyar részét ö irta.

A régiségtan mezején szerzett érdemei
ismeretesek. A verebi sirokról már előbb
értekezett; később a szent-gellért-hegyol-
dali, főleg pedig az érdi ásatások által neve-
zetes tudományos eredményeket hozott nap-
világra, melyekről az akadémia 1847. szep-
temberi ülésében tette meg nagy érdekü
jelenségét. S mint egykor Cajus Március
Corioli-ról, hol nagy győzelmet vivott, Co-
riolanusnak neveztetek: Luczenbacher is,
szellemi küzdelme s tudományos sikerei
szinhelyéröl Érdről vett névvel Érdi-re ma-
gyarositotta idegen hangzásu nevét, mely
csak családi eredetével, de nem állt ösz-
hangzatban igazi magyar érzelmével.

A nemzeti muzeum-öri hivatalt 1846-tól
1870-ig viselte, mikor 24 évi szolgálata után
jól megérdemelt nyugalomba helyeztetett.
Az athletai termetü férfiu testi ereje ekkor
már szemlátomást hanyatlott. Botjára tá-
maszkodva lehetett őt még nehezen lépdelve
látni az utczákon. A télen azonban ágyba
esett s május 9-kén, végelgyengülés vetett
véget közhasznu, de már befejezett munkás-
ságu életének. Az akadémia, az egy Toldyn
kivül, kinek örök ifjuságot adtak az istenek,
legrégibb tagját gyászolja benne. Áldás
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Előttem oly visszásán tűn fel:
Gránit szobor, arany betűvel
Őrzi sirhantját ennek itt !
Mig amazén, ki másnnk élt és
Másokért halt, az — elfelejtés . . .
Feledve van, mit végbe vitt.

Mindegy! . . . itt gránit mit se' használ . . .
Virágot a nyájas tavasznál

. Nyer ugy is minden sirhalom.
Gazdag s szegény a porba tér meg,
Osztoznak rajta ronda férgek
Oh csöndesülj el, fájdalom!

De nem! . . . poré csupán csak a por,
Lesz más élet! és akkor . . . akkor . . .
Jutalmát vészi jó s gonosz;
Bár nem tudom, de érzem, érzem,
Hogy igy lesz az s nyugodtan vészem,
A sors bármint sújt, O3toroz.

És lelkem, e hitnek alapján,
Mint hattyú a tó tiszta habján
Edesdeden nyugszik, pihen!. . .
S rettentsen bár a sirok álma,
Ha hűn futék: az égi pálma
Vár rám tul a sir-éjjelen.

Tompa Mihály. *)

Európa asszonyság növeldéje
(vagy: hogy verte meg, és zsákmányolta ki a német a fran-

cziát az angol jelenlétében, a ki közönbösen nézte.)
(Folytatás.)

poraira —á—r—

T e m e t ö b e n .
A sírkertben merengve járok,
Zöld lombok és piros virágok
Enyelgve intenek felém.
Oly színes a mező virága . . .
Hogy ez a hely holtak tanyája,
Talán el is felejteném.

De hangzik im keblemben a szó:
„Temetőn jársz!" a hol virasztó
Csupán a bús emlékezet.
Oh engem is e néma helyre,
Könyet csalván ki két szememre,
Ez érzemény von és vezet.

S mily ellentót, mit itt találok:
Alant halál, itt fent virágok
Enyelgnek dél szellőivel...
S mig megdöbbent azt látni, nézni:
Keblem' a tudat kin ja vérzi,
Halál és élet mily közel!

Összeesküvésük kivitelére nemsokára
alkalom mutatkozott. A Lajos birtokának
a tulsó oldalán egy kert jött üresedésbe, és
senki sem látszott hajlandónak elfoglalá-
sára**). Az igaz, hogy ez a hely nagyon
sok bosszúságot okozott, mert az utcza-
kölykök megtámadásainak volt kitéve, ezek
az ujonnan ültetett virágokat minden éjjel
ellopták és letiporták; a föld szinét a kósza
kandúrok is mind összegázolták. E hely
gondozására senki sem ajánlkozott, a sze-
gény kert szinte koldulni látszott, hogy
valaki vegye birtokába.

— Van önnek egy kis unokaöcscse, az a
kert épen ugy lehetne az övé, mint a másé,
— mondá Márk egyszer a gazdájának.

— Nem is tudom, haő kivánja, miért ne
lehetne az övé, — válaszolá Vilmos, a ki
nem volt eléggé ravasz, hogy szolgája ter-
vét rögtön megértse.

— Ah! — mondá Márk ártatlan hangon —
mily kellemes volna Lajosnak, ha az egyik
oldalon Vilmos tartaná sakkban, s a má-
sik oldalon a Vilmos kis unokaöcscse
ügyelne reá.

— Ah! igen! már értem! — kiáltá Vilmos
hirtelen magához jőve; — igazán ez nagy-
szerü, ganz famóz! Márk, maga ügyes róka.

— Jól van! de hát ha még azt az udva-
riasságot is megtenné ön, hogy Lajos előtt
ezt ön indítványozná? — Egy ily gyön-
géd figyelem, mely öntől jönne
higyje meg — én bizonyos vagyok benne,
hogy még abban az esetben is, ha öu indit-
ványát visszaveszi, — Lajos ezt soha sem
fogja elfelejteni. ' :

— Ez jól van igy fiam, és aztán meg
kell verekednünk. De váljon nem fogják-e

*) E költemény, melyet a „Gömöri Lapok" Tompa neve
alatt közölt, közelebbről Rimaszombatból küldetett be la-
punk egyik munkatársához, éspedig azon biztosítással, hogy
az csakugyan az elhunyt költő műve, s nem tudni mi okból
maradt kéziratban. A költemény ugyanis a költő életében
sem müvei gyűjteményes kiadásaiban, sem — tudtunkra
legalább — lapban vagy más időszaki iratban meg nem je-
lent. Ítészünkről a valóban Tompa hangjára emlékeztető
költeményről sem azt: hogy ő irta, sem az ellenkezőtfbizto-
san állitani nem mérnök, ha csak saját kézirata fenn nincs
ragy a szerzőség máskép hitelesen be nem bizonyul. Szive-
sen közöljük azért a mindenesetre szép költeményt, de csak
szerzősége iránti fenntartással. Szerk.

**) Spanyolország.

a többiek azt mondani, hogy én adtam okot
a veszekedésre ?

— Ha ügyesen viszszük a dolgot: nem
mondhatják, — válaszolá Márk. — Lajost in-
kább fogják vádolni, mint önt. Hisz ön olv
szelid és oly csöndes! . . . Ellenben Lajos
mindig szerette a lármát.

Ezek után Európa asszonyságot megkér-
ték, hogy sziveskedjék a kertet a Vilmos
kis unokaöcscsének átengedni. „Szivesen,"
— válaszolá a nevelőnő, — „ha Lajos, a ki
legközelebbi szomszédja, nem ellenzi."

— De én ellenzem, — kiáltá Lajos —
még pedig határozottan ellenzem! Nem aka-
rom, hogy minden oldalról Vilmos és az
öcscsei által legyek körülvéve. Hogy egy-
mást meglátogassák, az én kertemen járná
nak keresztül, s még egyszer azt is megér-
ném, hogy az én pázsitom felett tűzijátékot
csinálnának.

— Oh! — mondá Vilmos szemrehányó
hangon, — legyen megyöződve, hogy semmi
illetlenséget sem fogok elkövetni; soha sem
támadtam meg senkit, — folytatá, kezé-
vel a zsebében motorászva, hogy az uj tes-
tamentom ott van-e, de vétségből egy do-
hányzacskót s egy üveg pálinkát huzott ki,
melyeket azonban, az öreg asszonyság sze-
mei elöl elég szerencsés volt elrejteni.

— Ez mind igen szép és jó, — mondá
Lajos, — de*én részemről nem hiszek azon
áhitatoskodásában. Tudja mit? Kövesse ta-
nácsomat, vigye el magával a kedves kis
öcscsét, s adja neki azt a szép kis földecskét,
a melyet a multkor Krisztiántól vett el.

— Oh Lajos! — mondá Vilmos az ö édes-
kés hangján, — hisz ön jól tudja, hogy én
soha sem vettem el senkitől semmit, én
annyira szeretem a békét, a nyugalmat.

— Valóban ugy látszik, mint ha önnek
igaza volna, — mondá Lajos — s azt hi-
szem, hogy a hires boxirozótól hat hónap óta

, a béke mesterségéből vesz órákat. Egyik
I barátom elött ö maga dicsekedett vele, hogy
I ámbár kezdetben ön volt a legügyetlenebb
i fiu, a kit valaha látott, de ugy megélesi-
tette az ön ökleit, hogy ütései most már oly
szurok mint a tűhegye!

— Azt mondja ön, kedvesem, hogy az
egyikbarátjamondta? Talán bizony ugyanaz
a sheffieldi szájhős, a ki Márk inasomnak
mondta a multkor, hogy az ön karjait oly
erősre edzette, hogy egy labdát vagy egy
követ szász méternyire tud hajitani.

— Menjünk! hagyjuk el, már elég —
mondá a nevelöné, — az ilyen észrevétele-
ket nem szeretem hallgatni. — Felügyelők!
e kis ügy eligazitása az önök kötelessége;
de főkép arra ügyeljenek, hogy semmi ve-
rekedés ne legyen, — értik? — az ilyenféle
dolgoknak már lejárt az ideje.

Az öreg asszonyság ezeket mondva, el-
távozott.

— Ha én volnék ön, — mondá János
erős durva hangján, a folyó tulsó oldaláról
boltja ablakából át nézve, — én nem eről-
tetném a dolgot. Én is ugy találom, hogy
Lajosra nézve ez igán alkalmatlan volna.

— Édes János! — mondá Vilmos, —
én mindig kész vagyok arra, hogy az ön
iránti szivességemet kimutassam.

S az uj tanuló elhelyezésére tett indit-
ványt visszahúzták.

— Márk? — kérdezé Vilmos, barátja
felé fordulva, — hát most már mit te-
gyek? Nekem ugy tetszik, hogy mindennek
vege van.

— A világért sem, — válaszolá Márk.
— Lajos fmég most is olyan dühös mint egy
medve, ö ismét elkezdi. Meglássa, hogy ne-
kem van igazam.

_ — Gorombául megsértettek! — kiáltá
Lajos elvégre, haragtól elhalványulva, —

s nem is leszek addig kibékülve, mig Vil-
mos meg nem igéri, hogy ily alattomos
úton-módon soha sem igyekszik a kertemen
keresztül menni.

— Menjen, — suttogta Márk— s mondja
neki, hogy akaszsza fel magát.

— Menjen . . . . De nem, — mondá Vil-
mos szándokát megváltoztatva, — ily rosz
tréfákat soha sem használok. Barátom! —
folytatá — én ilyesmit nem Ígérhetek.

— Jól van! — lármázott Lajos, — hit-
vány kétszinü zsoltáréneklö, hát verekedni
fogok önnel, mig csak meg nem igéri!

— Megtörtént! Ön akarja — mondá Vil-
mos, szemeit áhitatosan forgatva, s kezeit
az ég felé emelve, mintha ügyének igazsá-

'gos voltára tanunak hivná fel.
Szerencséjére, hogy Lajos nem fogta rög-

tön a szaván, mert könnyen legyurhatta
volna, mert mig az egyik keze ég felé volt
emelve, a másik egy csomó áhitatos könyv-
vel volt elfoglalva, melyeket lugasába vitt.
De Lajos ekkor nem igen jól érezte magát,
akkor reggel labdacsokat vett be; s a táma-
dást más alkalomra halasztotta.

A Márk tanácsát követve, Vilmos addig
is az angol boxirozóhoz szaladt, a ki nemes
üzletének egy uj fogásába avatta, s oly jól
betanította, hogy másnap reggel a reggeli-
zés után, az elsö összecsapásnál egy bor-
zasztó váll-ütést adott Lajosnak s földre
terité. Lajos nemsokára fölkelt, s öklét elég
erélylyel használta; de magánál erősebb
ellenféllel volt dolga, s már az első megtá-
madás végével keményen meg volt kinozva.

— Nemde, fiam, ez nagyon felheviti az
embert? — mondá Vilmos csufolódó han-
gon, mialatt a homlokáról csorgó izzadságot
\örölgette. — Ugy hiszem, ön ezt tűzkeresz-
telésnek nevezi. Ugy van, he? . . .

Hogy kegyességét mindenki bámulhassa
s olvashassa, egy nyilt levelezési lapra Vil-
mos az anyjának ezt irta :

„Édes mamám, ,,hazám"-ért verekszem;
tudod, hogy kis kertemnek ezt a nevet ad-
tam. Szép név, mely rokonszenvet ébreszt.
Dicső ujság! Az isteni gondviseléstől segítve
Lajosnak az egyik szemét megvágtam. Kép-
zelheted, hogy oda van! Az ég mily csodás ese-
ményekkel környez bennünket! Szerető fiad

Vilmos.'-
Egy zsoltárt énekelt, s uj támadásra

készült.
A többi felügyelök nem tudva mit csi-

náljanak, ez idö alatt a történteket hall-
gatva nézték.

— Belé elegyedjem-e? — kérdezé János
kedvencz szolgájától.

—• Nem, — válaszolá Billy, a ki fö ügy-
vezetője volt, s azt csinált Jánossal, a mit
akart. — Maradjon "ott a hol van; ön az
egészet elrontaná, s mind a kettőt megsér-
tené. Mondja csak jó hangosan, hogy ön
semleges.

— Semleges! — morogta János. — A
semleges embereket gyülölöm; hallatlan
gyávaságnak találom, nyugodtan elnézni a
mint két nagy fiu semmiségért egymást
széttépi. Mind a kettő hibás, s nem kellene
verekedniök. Ereszszen, hadd válaszszam
el őket.

— Nem, nem, — mondá Bobby, egy
igen értelmes szőke haju fiu, a ki a János
számadásait vezette a pénzét kezelte. —
Önnek nincs abban módja; de különben
is, hisz önnek ruhái sincsenek. Ha ön ilyen
öltözékben mutatja magát, a másik kertben,
az egész tanulóseregnek nevetségtárgya
lesz. öregem, maradjon csendesen, s köszö-
rüljön teljes erejéből, hogy a pénzét szapo-
rítsa, s adjon hálát, hogy szigetben lakik, és
a dolgot félvállról veheti.

— Jól van, — mondá János haragos
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hangon; — az igaz, hogy nincs tisztességes j
ruhám, s nincs időm, hogy a régieket kija-
víttassam. De ez a dolog még sincs ínyemre.
Lássuk csak Bob, nem mehetnék-e által
a folyón, hogy ha roszul találnak lenni,
ott legyék — a két szegény ördög homlo-
kát mosogatni?

— Oh! igen, elmehet, és szivesen is lát-
ják. Igy aztán nem csinál magának ellen-
ségeket, s az egész nem kerül egy franknál
többe, vagy legfeljebb egy frank 25 darab
sebtapaszra és ugyanannyi rongy a seb be-
kötésére; ellenben édes Jánosom, ha kény-
szerülne a Vilmos vagy a Lajos pártjára
állani, ugy a bankból tiz fontot, söt többet
is ki kell vennie.

Erre János rosz kedvvel ugyan, de foly-
tatta munkáját. Az igaz, hogy ez ideig a
tanintézetben a legelső növendéknek tar-
tották, s roszul esett a második helyet fog-
lalnia el. Jól tudta, hogy ha nem volna oly
roszul kiállítva, a csatát egy percz alatt
megállíthatta volna.

János e társalgás után egy fél óráig
mindig átkozta Billyt és Bobbyt s a többi

| kis gyávákat, a kik e két egyéniség kegyét
a pénzkimélés által megnyerték.

— Mennykö üsse a pénzt, — mondá Já-
nos; — boltomnak a felét is szivesen oda ad-
nám, csak hogy régi jó nevemet visszakapjam!

De fájdalom már késő volt.
Angolból Sámi Lászlóné.

(Vége követk.)

A Diirer-kiállitás Bécsben.
Bécs, május 14. 1871.

A német elem a jelen évi május 21-kén
ünnepet ül; a megemlékezés áldozatával járul a
művészet egyik fölken tjének bölcsőjéhez, s mig
egyrészről a diadalmámor közepette fölhasználja
ez alkalmat is arra, hogy magát és faját az öndi-
csőités tömjénébe burkolja, másreszt eleget tesz
más nemzet helyett is a művészet iránti hódolat-
nak, miután most e tekintetben egyedül áll Euró-
pában. A franczia vérében fetreng, a. komor angol
nem igen mozdul idegenért, a muszka és olasz
sokkal inkább el van foglalva egyébbel, a igy a
német elem részére maradt fenn azon föladat, hogy
Dürer Albert négyszázados születésiévfordulóját *)
s ez által mintegy a művészet ünnepét megülje.

De a megemlékezéshez nekünk is van jogunk.
Művészetünk története ugyan sem a multban, sem
a jelenben nem mutat fel sok nagy nevet, habár
ez egyátalában nem zárja ki a művészet iránt való
érdeklődést, de ez esetben jogunk van ahhoz azon
alapon, hogy Dürer közvetlen ősei magyarok vol-
tak, noha ő már nem is hazánkban született. Ma-
gyar eredetét elismerik maguk a németek is, mire
nézve jónak látom idézni egy újabbkori kitünő
német munkának következő sorait: „Dürer Albert
1471. május 20-án született Nürnbergben. Elődei
Magyarországban éltek s földmüveléssel és ba-
romkereskedéssel foglalkoztak; nagyapja Antal
egy, Nagy - Váradhoz nyolcz mérfoldnyire eső
Eytas nevü kis faluban született, mely közvetle-
nül Jula vagy Gula (Gyula) nevü város mellett
feküdt. Ez Antal elhagyta apai foglalkozását,
megtanulta az ötvösséget s megnősülvén, letele-
pült Gyulán. Idősebb fia, Albert 1427-ben szüle-
tett, a ki szintén ötvös lett s mint segéd nagy
utazást tőn, egyelőre hosszu ideig Németországban,
majd Németalföldön s az ottani legkitünőbb mes-
terektől vett oktatást; 1455-ben lotelepült Nürn-
bergben s 1467-ben elvette hires mesterének,
Haller Jeromos leányát, kivel 18 gyermeket nem-
zett, a kik közt a harmadik a mi Albertünk volt**)."

Bizonyos tehát, hogy Dürer Albert apja
magyar volt, s ennélfogva mi. faji rokonság alap-
ján is megemlékezhetünk róla, annyival is inkább,
miután épen most e származást Németország^egy-
átalában nem fogja figyelembe venni.

*) E nap nem teljesen biztos. Születésnapjául olvashat-
juk május 20., 21., 23., 24. és 27-két, de miatán szülővárosa
Nürnberg május 21-én tartja az emlékünnepet, e napot fo-
gadhatjuk el, mint legbizonyosabbat. R. L.
• ••) Die Künstler aller Zeiten und Völker. Von Fr. Mül-
ler. Stuttgart, 1857. 8-r. I. Sand: 501. l. — Ugyanott 501
- -526. lapon igen részletes és terjedelmes életrajza is olvas-
ható. R L -

Természetes, hogy Dürer emlékünnepét szü-
lővárosa fogja legnagyobb fénynyel megünnepelni.
Igaz ugyan, hogy az évek előtt megkezdett előké-
születeket megzavarta a háboru, de azért Nürn-
berg nem fogja azt elmulasztani, miután Dürerben
nemcsak a világ egyik legkitünőbb festője emlé-
kének áldozhat, hanem egy oly egyénnek is, a ki
a művészet más ágaiban, mint a kézrajzban, réz-
és fametszésbon uj korszakot alkatott, s ezenkivül
a német szakirodalmat oly időben gazdagította
terjedelmes és még ma is használható gyakorlati
és műtörténelmi munkákkal, a midőn például ná-
lunk magyar nyelven nyomtatott munka egyátalán
nem is létezett. Tehát festő, rajzoló, korszakalkotó,
réz- és fametsző, s végre kitünő tudós áll előttünk,
mely érdemek bizonyára méltók arra, hogy a
„Vasárnapi Ujság" is megemlékezzen azokról és
nagy rokonunknak négyszáz év mulva való bécsi
fogadtatásáról.

Bécsben már január és február hóban igen
érdekes műtörténelmi nyilvános fölolvasások vol-
tak Dürer egyéniségéről, művészetéről és a mű-
vészet történetében elfoglalt állásáról, s ezek vol-
tak mintegy előfutói mindazon ünnepélyeknek,
melyek májusban következtek s még ezentul kö-
vetkeznek.

E hónapban az „Osztrák Muzeum" (Oester-
reichischos Museum) rendezett egy kiállitást, mely
méltó a műbarátok figyelmére. E muzeum havon-
ként változtatja kiállitott tárgyainak egy részét s
a mostani május Dürer tiszteletére van lefoglalva.
Összesen 264 összefüggő és önálló műdarab van
több mint 400 részletben a közönség elé tárva, és
pedig 103j eredeti kézrajz, részint aquarellben
papirra, részint tollrajzbau, részint pedig hártyára
testve szinrajzban; továbbá 61 darab fénykép a
párisi Louvre és számos külföldi gyüjtemény kéz-
rajzairól; majd 54 igen szép eredeti rézmetszet,
végre 46 fametszvény, mely utóbbi két osztály
darabjainak nagy része, daczára az azóta történt
nevezetes előhaladásnak, messze fölülmulja a mai
efféle tárgyakat, akár a finomságot, akár az erőt és
határozottságot tekintsük is. És ezenkivül; az a
bámulatos sokoldalúság, melylyel Dürer élőnkbe
lép; ő fest és metsz természet után arczképoket, a
legkülönfélébb állatokat, egye3 virágot és egész
növénycsoportozatot, tájképet és bibliai eseménye-
ket, történelmi és képzeleti tárgyakat, sőt még
himzésmintákat is. S a történeti festő ép ugy elis-
meri ezekben a genialitást, mint a táj- vagy állat-
festö, természetesen mindegyik saját szakmájánál,
a mi fényesen bizonyitja Dürer tanulmányaínak
óriási terjedelmét, fényes képzelő és alakitó erejét
s végre ecsetének és vésőjének biztosságát.

Fametszetei közül kiemelhetjük egy közel
öl magas és egy ölnél szélesebb óriási művét, a
„Diadal-kapu"-t (Die Triumphpforte), melyet
I. Miksa császár rendeletére készitett 1515-ben
rendkivüli praecisióval és finomsággal. Ez a
Habsburg-ház addigi történetét foglalja magá-
ban képekben s azoknak megfelelő német verses
szöveggel. Kettőt ezek közül leírtam, miután
Magyarországra vonatkoznak. Egyik Bécsnek
Hunyadi Mátyás által való bevételére vonatko-
zik s igy hangzik :

Sein Vator *) etwa vil dauor
Vom haws von österiv.ich verlor
Dureh Mathiesch von ungerlandt
Mit langem krieg vnd grossen prandt
E(he) dan drey monat iren schein
Erfullten nam es wider ein.

Alatta Bécs ostromának képe, azonban fáj-
dalom! a magyar katonaságon semmi jellemző
külsőaég nem fedezhető fel.

Egy másik vers igy szól:
Er zog (t. i. Miksa) ins vngerlannd mit macht
Stulweissenburg zum Sturm bracht
Das Königreich wol halbs gewan
Dasselb verdros gar manchen man
An Österreich das was der besoheid
Müsten sie schweren einen Eid.

Ez egy ostromolt város képe fölött olvasható
s Miksának Mátyás halála utáni pusztitó beroha-
nására vonatkozik, midőn a német katonaság
egyebek közt, Székesfehérvárt, s ott a királyi
sírboltot is földulta.

Országunk (Hungern) czimere is ott van, de
a maitól teljesen eltérőleg. Nyolcz fehér mező
tölti be a paizst s fölötte egy egyszerü hatágú
korona van, mely a mienkhez a legtávolabbról
sem hasonlit. ,

Rézmotszetei közül megérinthetjük az Adam
és Éva czimüt, melynél mind a gondolat, mind a

«) T. it Miksa atyja, Fridrik római-német császár.
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finom metszés megragadja figyelmünket. Ott lát-
juk aztán többizben saját, továbbá Melanchthon,
Luther, Rotterdami Kézmán s más hirneves kor-
társainak arczképét, egyszóval egész sorát a leg-
gyönyörűbb metszvényoknek.

A kiállitott tárgyak nagy része az „Alber-
tina"-hoz, Albrecht főherczeg nagybecsü gyüjte-
ményéhez tartozik, de több darabbal járult ahhoz
még az udvari könyvtár, az Ambrasi-gyüjtemény,
b. Draexler, lovag Frank Gráczból, az Artaria
műkereskedoczég és végre maga a muzeum, de az
Eszterházy képtárból nem láttunk semmit, noha
Müller föntidézett müve szerint ott Dürer szelle-
mének nem egy terméke található.

Bécs tehát egy szép kiállítással is megemlé-
kezett Dürerről, de ezenkivül az „Osztrák Muzeum"
még az emlékünnepélyen kivül egy diszmüvet is
nyomatott a következő czimmel: „Trachtenbilder
von Albrecht Dürer aus den Albertina," mely ne-
hány metszetét az eredetihöz vonásról-vonásra
hiven tartalmazza, s mely maradandó emléke lesz e
jubilaeumnak.

És most bezárhatjuk levelünket. Ha Peston
most nem is tarthatnak fényes emlékünnepet, sőt
még egy efféle kiállitást sem rendezhetnek a
négyszáz év előtt született magyar származásu
művész tiszteletére, legalább megteszünk annyit,
hogy mások megemlékezését registráljuk. M. L.

az ifjuság mind, mely 1856—1863 közt az orosz
iskolákban merité tanulmányait. Dombrovski részt
vott az orosz hadseregben szőtt összeesküvésben
s összeköttetésben állott a varsói összeesküvőkkel.
Később Varsóba tették át s 1863-ban testtel-
lélekkel részt vett nemzete kétségbeesett szabad-
ságharczában. Azonban elfogatott és Moszkvába
vitetett, honnan 15 évi sánczmunkára Szibériába
lett volna szállitandó. De a börtönfelügyelő szol-
gálatában egy régi kaukázusi bajtársa volt, ki
álruhát szerzett neki, melynek segitségével elme-
nekült s kalandos uton letartóztatott nejét is meg-
szabadítván, elébb Svájczban, majd Francziaor-
szágban keresett menedéket.

Itt gyanuba keveredett, hogy hamis orosz
bankjegyeket terjeszt, mely gyanu alapján elfoga-
tott; de az esküdtszék meggyőződvén a vád alap-
talanságáról, ujra szabadon bocsáttatott, s vissza-
vonulva élt Párisban.

A franczia-porosz háboru alatt, midőn Gari-
baldi október vége felé átvette a vogesi hadsereg
főparancsnokságát, galamb-posta utján sürgönyt
intézett Trochu tábornokhoz, hogy „küldje el
neki léghajón Dombrovski ezredest, szüksége van
rá." Trochu azonban nem küldte-el Dombrovs-
kit, a ki Páris ostrom zárol tatása után elfogatott,
mint mondták, tulzó republikanismusa miatt,
mert vörös társaival az egyenlotes működést há-

ujságban egy pontot, melyben — nem szükséges
az eredeti szavakat ismételnem — a község mos-
tani hadügyi miniszteréről egynehány kemény
dolog állittatik. '

„En nem vagyok tolvaj — ismétlé Cluseret
tábornok — és ezt önnek be is akarom bizonyí-
tani, valamint ki fogom mutatni Poupelier kapi-
tány — vagy legyen az akárki, — állitásainak
hamisságát. Itt vannak katonai szolgálataim
hivatalos bizonyítékai", és a tábornok egész cso-
mag irományt nyujtott felém. Vizsgálja át az ira-
tokat és győződjék meg önmaga a Versaillesban
koholt rágalmazások valótlanságáról.'"

A hivatalos iratok szerint Cluseret 1841-ben
lépett a saint-cyri katona-iskolába. 1843 elején
lett alhadnagy; 1848-ban hadnagygyá lőn előlép-
tetve; 1850-ben politikai vélemények következté-
ben degradáltatott; 1853-banagyalogvadászok 4-ik
ezredéhez tetetett át a visszanyert hadnagyi rang-
gal, s ott 1855-ben a harmadik zászlóalj kapitánya
lőn; 1856-ban a 8. zászlóaljhoz tétetett át; 1858.
júl. 17-én lemondott állásáról. Krimiában kétszer
lőn megsebesítve és ezután 1858-ban a becsület-
renddel diszittetett föl, mi kapitányoknál nagyon
ritka kitüntetés.

Miután Cluseret a hadseregtől megvált, a
Garibaldi-féle csaták alatt Olaszországban mint.
hadsegéd, cs aztán mint a franczia légió parancs-

Dombrovski, a párisi Commune hadsergének főparancsnoka. Cluseret, a párisi Commune volt hadügyminisztere.

Douibrovski és Cluseret.
Garibaldin kivül csak Dombrovski az egyet-

len idegen ember, kire a francziák e viharos
időben oly fontos szerepet mertek bizni, mint egy
hadsereg fővezérsége.

Neve sokkal többször fordult meg a hirlapok
hasábjain, Páris falai alatt sokkal nevezetesebb
tetteket vitt végbe, semhogy érdektelen lenne ol-
vasóink előtt arczképével és rövid életrajzával
megismerkedni.

Már első Napoleon hadseregében is mint
parancsnok szerepelt egy Dombrovski nevezetü
lengyel tábornok, ki Moszkvától Lipcséig részt
vett, kitünő bravourral harczolt az imperator min-
den ütközetében. Hogy nagyobb hírnévre nem
tett szert, annak tulajdonithatni leginkább, mert
szereplése a nagy hadvezér hanyatlási korszakába
esett.

A most szereplő Dombrovski ezzel nem áll
vérségi kapcsolatban.

JDonibrovsU Jaroslav 1835-ben született s
egy pétervári katona-intézetben növekodett, hol
szorgalma által kitünt. 1855-ben tüzértiszt lett, s
mint ilyen harczolt a Kaukázusban négy évig, a
mikor egy orosz érdemrendet is nyert. 1859-ben
visszatért Pétervárra s a katonai tudományok mé-
lyebb buvárlatára adta magát. Már itt is heves
hazafi volt, de a soczialista tanok felé hajlott, mint

I boríthatta volna. — Az események később előtérbe
sodorták, s a Communo hadseregénok élére álli-
tották. Asniéres és Neuilly melletti ütközetei s
utóbbi tettei sokkal ismertebbek, semhogy azo-
kat itt ismételnünk szükség volna.

Katonai tehetségét rendkívülinek mondják,
ismeretei a hadi tudomány terén bizonyára az
egyedüliek a Commune hadseregében. Husz éves
korában már irt egy feltünést okozó szakmunkát,
„a katonai fölfegyverzés uj modoráról".

A tábornok kis termetü, gyönge alkatú ember,
de rendkivüli lélokerővel és katonás szigorral biró.
Imponálni tud környezetének s moggyőződésből
küzd az alatt a zászló alatt, melyhez szegődött.

Cluseret-nak érdekes életrajzát nyujtja a
„Daily Telegraph" levelezője, ki őt a párisi had-
ügyminiszteriumban meglátogatta s az életére vo-
natkozó okmányokba bepillantani alkalma volt.

Az idézett levelező a Commune hadügymi-
niszterénél tött látogatásáról igy ir :

A tábornok iró-asztala mellett ült és kezében
angol ujság, a- „Daily Telegraph" április 14-iki
száma volt. Helyet jelölve számomra, igy szólt:
„Nagyon örülök, hogy eljött. En nem vagyok
tolvaj." Ellenkezőjét soha sem állitani, gondo-
lám magamban; mi fogja e különös biztositást
követni. A hadügyminiszter igy folytatá beszéd-
jét: „Fájdalommal olvastam az ön által képviselt

noka szolgált. Akkor is megsebesült. Az amerikai
háboru alatt szintén szolgált.

A rendőri iratokban .többek közt következők
foglaltatnak felőle: 1861. decz. 27-én vizsgálat
rendeltetett Cluseret Pál Gusztáv, Garibaldi
hadseregbeli ezredesre vonatkozólag. Ennek ered-
ménye azon értesités, hogy 1823. jún. 13-án szü-
letett; Afrikában 1854, 65, 57 és 58-ban szolgált,
keleten 1855-ben. Garibaldival 1859-ben szövetke-
zett ; társai előhaladt meggyőződésű emberek, kik a
császári kormány ellen gyülölettel vannak eltelve.
— 1864-ben Amerikában Fermánt tábornok lapot
alapitott, az unio s szabadelvü intézmények fen-
tartására, osztály- és testszinre való tekintet nél-
kül, és azt Cluseretnek vezetése alá adta. Ugyanez
évi deczember 15-dikéről rendőri jelentés fordul
elő róla, hogy New-Yorkban Orsinival szövetke-
zett, hogy mindketten elutaztak Londonba és
hogy Cluseret tbk fivére a császári kabinetben
alkalmazásban van. — 1867. februárban az van
róla bejegyezve, hogy Londonban önkénytesekot
toborz Amerikába. — Márcz. 7-kén jelentés téte-
tett róla, hogy Angliát kettős küldetésben látoa
gatta meg, melyet Mr. Seward bizott reá, hogy -
roformliga és a munkásegyletek közt egyetértést
állapitson meg forradalom létrehozására, névleg a
köztársasági párt javára, valósággal Anglia meg-
károsítására. Mr. Sewardról be van bizonyitva,
hogy felhatalmazta őt, miszerint segitséget Ígér-

jen hajókban, fegyverekbon és emberekben. Ösz-
szoköttetésbe tette magát Mazzinival, Taylor Pé-
terrel, Cremer Odgerrel és ez utóbbi által John
Brighttal. Következésképen Cluseret tábornok a
newyorki feniek központi igazgatósága által meg
volt bizva az összeütközés felidézésével; a feniek
fölkelése azonban nem jött létre. — A rendőri

hadügyminiszter, legközelebb, a Commune in-
tézkedése folytán elzáratott a Mázas-fogház
ugyanazon czellájába, melybe őBergeret táborno-
kot záratta volt, a ki e szavakat hagyta hátra a
börtön falán „Cluseret, ezt megemlegeted I"

Azon gyanu merült fel ellene, hogy diktatú-
rára vágyik, s hogy Párist roppant tömeg pénzért

sokban tartózkodni, biztosabb helyre menekül-
hessenek. Három hét óta harczoltak már a föl-
kelök és a kormánypárti hadcsapatok e hely-
ségben házról - házra, minden talpalatnyi tért
drága honfivérrel áztatva meg és a neuilly-i hid
és Maillot-kapu ágyutelepei, szakadatlanul szórván
a romboló tüzet egymás ellen , a szegény helysé-

A párisi harcztérről. — A neuillyi fegyverszünet letelte előtt egy félórával.

jelentések továbbá fölemiitik Napoleon császár
ellen intézett gunyiratainak czimeit, 1867-ben
azzal vádolták, hogy részes a császár meggyilko-
lására tervezett merényletbon; az washingtoni
franczia követ azonban azt irta a külügyminiszter-
nek, hogy New-Yorkban nyomozásokat tett, s

a versaillesiak kezére akarja játszani. Ugy látszik,
e gyanu is alaptalannak bizonyult, miután egy máj.
16-ról kelt párisi távirat azt jelenti, hogy Cluseret
fogságából kibocsáttatott.

get a bombák és egyéb lövegek mindenféle kigon-
dolható nemével és fajával a szó szoros értelmében
elárasztották. A nem harczoló lakosok életök biz-
tositása végett pinezéikbe menekültek s élelmöket
legtöbbnyire csakis a harczoló katonák jólelküsé-
gének köszönhették, a kik, bármely részen voltak

A párisi harcztérről. — A lakosok kiköltözködése Neuillyből.

önnek eredménye, hogy nem képes hinni a Cluseret-
nek tulajdonított bünös tervek valóságában.

fc Cluseret a franczia-porosz háboru alatt Lyon-
ban tünt fel soczialista zavargásaival, melyek azon-
ban elnyomattak.

Legközelebbről pedig tudjuk, hogy Cluseret,
a már majdnem korlátlan hatalomra emelkedett

A fegyverszünet Neuüly-ben.
A párisiak és versaillesiak között ez év már-

cziusának 25-ikén rövid fegyverszünet jött létre,
mely azonban csakis Neuilly-re terjedett ki, hogy
e sokat szenvedett helység lakói, kik oly régóta
voltak már kénytelenek egészségtelen pincze-laká-

is, készörömest nyujtottak segélyt az elfoglalt ház
szerencsétlen lakóinak.

Minthogy a fegyverszünet csak 7 óráig tar-
tott, azaz: délelőtti 10 órától kezdve délutánit
óráig, könnyen elképzelhető, hogy minő lázas siet-
séggel kapkodták össze Neuilly lakói legszüksége-
sebb háztartási eszközeiket, és mily ánalom^
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méltó össze-visszaságban halmozták fel azokat a
jármüvekre, melyekkel párisi testvéreik jöttek
utánok. A mint elsö képünkön látható, egy sereg-
bámészkodóban sem vals» hiány, kikkel, minthogy
eemmi tenni valójuk nem volt, csakis a kandi
tudnivágy téteté meg az utat Párisból idáig.
Látni akarták, hogy mi történik itt. Ezek távcsö-
vekkel és szinházi látcsövekkel bámulták a tul-
nan látható versaillesi előőrsöket. Az idő négy
óra 45 percz délután, vagyis épen még csak 15
percz van hátra a fegyvernyugvás leteltéig; a nem-
zetőrség hiába igyekszik a tömeget a Párisba visz-
szatérésre birni. Intéseiknek, fenyegetéseiknek
nem sok eredménye volt. De bezzeg apadni kez-
dett a tolongó kíváncsiak serege hat óra felé, mi-
dőn az első ágyulövés a Mont - Valerienről el-
dördült.

A járművek mindenféle fajtája képviselve
volt a neuillyiek podgyászüinak tova szállítására:
a párisi bérkocsik, ambulance-szekerek, omnibu-
szok s a furcsábbnál furcsább ismeretlen elneve-
zésű és rendeltetésű egy, két, három, négy kerekü
kocsik, szekerek, taligák s egyéb jármavek egy-
mást érték Neuilly utczáin s a Párisba vivő uton.
Egy család csekély íiolmiját egy rozzant, mond-
hatnók rokkant taligán szállitja tovább. Egy
kocsiban egy nő ül, ki fejét kezeibe temetve s
leányainak vigasztalásaira mitsem ügyelve, fiának
elvesztését siratá, kit k ét nappal elöbb egy bomba
ölt meg. E szomoru jelenet közepette egy tisztes-
néges körü meglett uri ember lépdegél, kezeiben
két hatalmas kaliczkát czipolve, melyeknek egyike
most is tele van kanári madarakkal. A másikban
egy papagáj berzenkedik, mely azzal mulatja ma-
gát, hogy a legügyesebben igyekszik és próbál
gátja utánozni a bomba sivitó flityölését s a reá
következő szétrobbanást. S. L.

A magyar tnd. akadémia nagygyűlése.
Miután az osztályok értekezletei ég szakgyü-

lései u tulajdonképeni nagygyülés tárgyait előké-
szítették, ez f. hó 16-kán délután tartotta első
ülését. Hallgatóság nem levén jelen, röviden csak
az eredményeket közölhetjük.

A főtitkár Érdy János r. tag és Sir John
Herschell külső tag halálát bejelontvén,mindenek-
előtt a szombaton tartandó ünnepélyes közülés sor-
rendje állapíttatott meg, következőképen:

1.(Lónyay Menyhért elnöki mognyitó beszéde.
2. Arany Jáaos főtitkár jelentése u lefolyt

évrői.
3. Emlék-boszéd Tompa Mihály felett, Szász

Károlytól.
4. A szerves élet haladása és a fajok kihalása,

Rónay Jáczinttól.
5. A physikai világ kommunisztikus irányza-

táról, Szily Kálmántól.
6. Jelentés a jutalmakról s az uj tagválasz-

tásokról.
7. Elnöki zárszó.
E programul megállapitása után következett

&jutalmiügyekeldöntése, következő eredméuynyel:
Nagy jutalom (200 arany) s annak rendes

mellékjutalma (a 40 aranyos Marczibányi dij) az
idén kivételesen kettő osztatik ki. E jutalmak,
hat évi év körben-, mint tudva van, minden évben
más-más tudományágnak hat év alatt megjelent
legkitünőbb irodalmi termékét teszik. Egy év-
ben (talán 1866-ban) nem tartatván nagygyülés,
azóta a nagyjutalom kiadása is egy évvel mindig
hátra sántikált. Hogv ismét rendbe jőjön, most
két osztálynak, illetőleg tudományágnak jutott
annak kiadása. Egyik: a II . osztályból a bölcsé-
szeti, másik: a III. osztályból a mathematikai szak.
Ehhez képest nagy jutalmatnyertek Lubrich Ágost
neveléstudománya, és Kruspér István földmér tana;
mig a mellék- vagy Marczibányi-jutaloinban Do-
manovszki Endre bölcsészettörténete és Pécs Antal
ily czimü munkája: „Az erezek előkészítésének
elvei és gyakorlati szabályai" részesittettek;

a Sámuel-dijat (15 arany) Brassai Sámuel
értekezése: „A magyar bővitett mondat" nyerte,
mint az 1870-ben megjelent tisztán nyelvészeti
értekezések közt az I. osztály által legjobbnak
itélt.

A pályázatok sorában a birálók legnagyobb
dicsérettel emelték ki a kereskedelmi szakokta-
tásról a Dora-alapitványi jutalomra (50 ar.) beér-
kezett pályamunkát. Szerzőjéül Matlekovics Sándor
tünt ki.

A Gorove-jutalmat (30 ar.) a XVI. és XVII.
századbeli hazai iskoláztatásról szóló pályamunka
nyerte el, azzal a kikötéssel, hogy szerző a hiá-

nyokat pótolja. Szerzője Frankl Vilmos eszter-
gomi tanár.

Hölgy alapítványi dijat nyertek: Róma törté-
netével Poór Antal nagyszombati tanár, és légtü-
nettanával Szabó Ignácz egri tanár.

A logikai, embertani, vegytani és ásványtani
kézikönyvekre (szintén hölgyalapitványi dijak)
érkezett pályamunkák kőzül egy sem nyert ju-
talmat.

A pályadijak elitélése s nehány uj pályakér
des megállapitása után az osztályok tagajánlásai
olvastattak el s vétettek tudomásul. Konstatálta-
tott egyszersmind az első elnöki s két igazgató-
tagi hely üressége. Mindezek betöltése, mind az
osztályok által ajánlott tagok fölötti szavazás a
nagygyülés második napjára maradt.

Május 17-kén a választások következő ered-
ménynyel mentek véghez:

Elnökké választatott: Lónyay Menyhért.
Ezáltal a másodelnökség megüresedvén: másod
elnöknek megválasztatott Csengery Antal.

Igazgatótanácsi tagokká megválasztattak:
Toldy Ferencz és Horváth Mihály. Az első

j osztályba rendes tagnak Budenz József, leve-
lező tagoknak Szarvas Gábor és Szénási Sándor,
külső tagoknak Widemann Ferdinánd (Szent-
Pétorv ár tt) és Kreutzwald Frigyes (Észt ország
Uero városában). A második osztályba rendes
tagoknak Rómer Flóris, Szabó Károly és Salamon
Ferencz; levelezőknek Lubrich Ágost, dr. Hajnik
Imre és Domanovszky Endre. A harmadik osz-
tályba levelezőknek dr. Jurányi Lajos, dr. Hoff-
mann Károly, Kenessey Albert és Tóth Ágost,
külső tagoknak Scacchi a hires jezsuita csillagász,
Par latoré Fülöp (Flórenczben), Boissier Edmund
Grenfben és Fenzl Eduárd Bécsben.

Szász Károly emlékbeszédéből Tompa Mi-
hály fölött. *)

Vissza kell térnem — 1849 tavaszára. Tompa
költészetének hazafias irányáról nem szóltam még,
— az tulajdonkép e pontnál kezdődik. A nemzeti
küzdelem nagy eposza akkor vetette legmagasabb
hullámait és sietett a dicsőség utján tragikai vége
felé. Különös, hogy a felséges vihar zöngedelme
nem ihlette Tompát magasztos dalokra. Do ő nem
volt vihar-madár, mely az elemek csatája közt
találja jól magát; mig a szabadságharcz Tyrtaeusa,
felséges csatadalait zengé, tulharsogva velök a
romboló vihart, Tompa hallgatott. Az ő ideje még

| nem jött e]. A korszak, moly benne lelje legiga-
j zabb kifejezőjét, — az a nagyszerü bukás után
j volt eljövendő,

Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben állt.

Bekövetkezett az is; a haza nagy tragédiája
befejoztetett, a kard ketté tört és a börtönök meg-
nyíltak; a viharzó életet a halál sircsöudje válta
fel. Mint házába a csiga, minden sziv magába vo-
nult vissza, hogy elnyögje a halált, mert a sziv
mély s nagy menedék. Tompa is igyekezett elte-
metni, legalább elhallgattatni hazafi-fájdalmát; de
az, visszafojtva csak mélyebbre ásta medrét. S mint
a beszorított hang, süvöltve és százszoros erőtelj-
jel, sőt végre utat tört magának: ugy Tompa keb-
lének elfojtott hangjai. Ki nem emlékszik vissza
az első meglepetésre, melylyel a „Gólyát" fogad-
tuk s az alájegyzett egyszerü T. betűben egy-
szerre megismertük a költőt.

Pusztulunk, veszünk,
Mint oldott kéve széthull nemzetünk!

kiáltá fől; s irigylé a madarat, kinek két hazát
adott végzete:

Nekünk csak egy volt, az is elveszett. Még
erősebben, a fájdalom, elkeseredés s gyülölet még
leplezetlenebb hangján szólt a „Pusztán" — mely
csak kéziratban járta végig az országut, haragra
gyujtva minden szivet. S most hosszu sorban kö-
vetkeztek a haza sorsa fölötti gyász azon énekei,
melyoknek megrázó hatását, csak a ki együtt
érezte mindazt, mi a költő szivét tölté, (de mely
magyar ne értette volna?) értheti mög tökéletesen.
Mig Tompa életgyökerén már rágódni kezdett a
halálos baj férge, mig a haza, leveretése tompult-
ságából alig s csak félve kezdé eszmélni, a hanvai

•) Az akadémia ünnepélyes közüléséröl, mely május
20-dikán s tehát lapunk sajtó alá adása után tartatott meg,
kimeritő tudósitást csak jövö számunkban adhatunk. Szász
Károly einlékbeszédéböl azonban alkalmunk van elólegesen
is mutatványt adni, melyet a szerző rendelkezésünkre bocsá-
tott. A beszéd elsö részében Tompa természetköltészete, a
másodikban családi költeményei vannak jellemezve. A har-
madik rész hazafías költészetét méltatja — s ez az, melyet
a beszéd befejezésével együtt közlünk. — Szerk.

lantra ércz-húrok huzódtak fől, melyek kemé-
nyebben szólnak, de egyszersmind mélyebben is
rezgenek, a természet és szerelem hajlékonyabb,
gyöngédebb húrjainál. Emlitsom-e egyenként e
hatalmas énekek czimeit? Felesleges, az. eiőtt a
nemzedék előtt szólván, mely ama kort átélte s
érzelmei és szenvedései emlékét szivébe s arcza
barázdáiba vésve viseli, moly átérzette e dalokat,
s sirt és lelkesedett rajtok.

Tompa lantja ez évek alatt volt a legtermé-
kenyebb, s a termékenység által belerőbenis foly-
vást nyerni látszott. Mintha gazdag ereje felesle-
gét, éveken át eltévé tartotta volna fönn e gyá-
szos, majd a jövő reményein táplálkozó korszakra,
melynek legnagyobb szüksége leend a költő dalára,
hogy vigasza legyen az időnek, mely e nemzetre
sulyosodik. Mi mindnyájan megérzettük őt. Kik
akkor ifjak valánk, — s mint Sforza Lajos egy
bősz éj borzalmai alatt, — megőszülénk, mi tudjuk,
hogy ő csak azt dalolta, a mit mindnyájan érez-
tünk. Milliók szivéből vette a hangot, a szót. S ez
költői legmagasb érdeme, ez koszorújában a leg-
hervadhatlanabb lomb. Mert csak a ki kora moz-
gató eszméit s a százezereket átható érzéseket
birta-ugy kifejezni, hogy bennök mindenki meg-
ismerje sajátját s csak a kifejezés szerencséjét
vallja a költőének; csak a ki egy egész idő érzü-
letének, meggyőződésének s szenvedélyeinek tu-
dott hangot adni, a ki ezáltal mély és állandó ha-
tást gyakorolt kortársaira, mert nemzetek csak oly
fáklya után indulnak, moly a saját sziveikben égő
tűznél gyujtátott meg; csak a ki ily értelemben volt
választott vezére, prófétája korának, csak — az szá-
mithat a költői halhatatlanságra.

Tompa e kevesek közé tartozik. Mint Zrinyi,
ki török bombák lángparittyámak süvöltése közt
irta Szigeti veszedelmét, melyben a hitért, hazáért

I örömmel haló hőst angyalok viszik egyenesen égbe;
mint Bersenyi, a felkelő nemesség buzdító dalnoka
s a romlásnak indult hajdan erős magyar bús
ostorozója; mint Vörösmarty, a (szabadelvü nem-
zeti és reformpárt ép oly költői mint nemes kép-
viselője; mint Petőfi, a forradalom lángajku dal-
noka, ki karddal pengette lantja hurjait s a holt-
testén átszáguldó fújó paripák éles körmei alatt
veszett el; s mint az — kit nem nevezhetek, mert
köztünk ül s szerény homloka fris koszoruját
gyöngédtelen kézzel érinteni nem bátorkodom,
— ugy Tompa is maradandó költői nevet az
által biztosita magának: mert korának hü tolmá-
csa volt.

Ha az irodalom történetirója, kinek én adalé-
kokat alig szolgáltathattam, feljegyezve találja
róla, hogy az iskolából még ki sem került fiatal
költő „Népregéi" akkor szokatlan hatást tettek s
rendkivüli keletnek örvendottek; hogy a Kisfa-
ludy-társaság a „népregék közkedvességü költő-
jét" már 1847-ben sietett tagjai koszorújába
füzni, hogy a Kisfaludy Károly, Vörösmarty és
Czuczor által egyengetett uton megindult uj né-
pies iskola, Petőfi s a Toldi dalnoka mellett az ő
nevével egészité ki triászát; hogy az akadémia,
tizennyolcz évi tetszhalála dermedtségéből ébredve,
1858-ban, első tagválasztó gyülésén kebelébe hivta
meg; hogy az országos Kazinczy-ünnepen az ő
hymnusi szárnyalásu felséges ódáját koszoruzták
hogy 1868-ban, a hat évi időkör költői művei
legjobbikának szánt nagy jutalom koszorújával a
már csaknem haldokló költő halántékait ékesitette
— mind ebben, bár hű és igaz, de csak igen hal-
vány kifejezését találandja a méltánylatnak, mely
Tompa lantját e hazában kisérte s annyiszor meg-
tapsolá.

De ha tanulmányozni fogja ama szomoru kor-
szak belső történetét, ha a rémeket idéző éjféli
óra setétében a fel-felvillanó égi sugárt követi, s
a lassanként szürkülő, majd hasadó hajnal átme-
neteit kiséri szemével, ha keresni fogja a hatást,
melyet e kor eseményei a nemzet lelkületére, ke-
délyére, irodalmára tettek, ha az értelmek és
eszmék után nyomoz, melyeknek csirái ekkor vet-
tettek el, indultak szárba s fejlődtek ki, ha mind
azt, mi egy magához hű nemzetet szerencsétlen-
ségében fölemelt, biztatott, erősített és lelkesite,
megismerni s megérteni igyekszik; s ha mindezt
Tompa dalaiban fogja a legmélyebb igazsággal 8
a legnagyobb erővel kifejezve találni: akkor érteni
fogja a hatást, melyet Tompa korára tett s nevét
a történet ama lapjára jegyzendi elévülhetlenül,
melyen a magyar nemzet kitartásának, magához s
múltjához való törhetlen hűségének nagy emléke-
zete van fölvésve.

S mert e korszak, ez emlék, a magyar törté-
nelemben, viruljon bár e nemzet mint a pálmafa,
vagy jőjenek ismét hasonló megpróbáltatás évei,
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^örökre feledhetlen lesz, azz;l együtt ama kor leg-
hűbb tolmácsának Tompa Mihálynak neve is fenn
"marad, mig csak a Kárpáttól az Adriáig s a nég'
folyam mentén magyarul éreznek és magyaru
beszélnek.

Londoni levél.
London, Brampton Square, május 9.

Britannia és népe nemcsak földrajzilag, de
társadalmilag is el van szigetelve, és ez az oka,
hogy oly sokféle véleményt hallani ez országról,
és annvi előítélet uralg még az itteni viszonyok
iránt. Saját tapasztalataim szerint azt mondhatom,
hogy mind azok, kik Britanniában minta-államot
látnak, a kik ellenséges előítélettel viseltetnek
iránta, egyaránt hibáznak ; itt is, mint rendesen, a
juste milieu arany utja a helyes.

Az itteni életmód, a szokások oly ellentétben
állanak a mi szokásainkkal, hogy eleinte nem va-
gyunk képesek azokba bele találni magunkat, de
rövid idő elég, hogy megizelitsük s nagyrészben
meg is szeretjük. Leírásból, tervrajzokból, könyv-
ből Londont nem lehet soha megismorni; itt kell
egy ideig élni, mig az ember csak közelítőleg is
fogalmat nyer a város terjedelméről. Roppant
kiterjedésének egyik oka az, hogy itt a három
emeletes ház már kivétel; és a legnagyobbrészt
két emeletes házakat egy-egy család lakja. Épen
ez az igen kényelmes és egészségi tekintetből is
fölötte előnyös lakás az, amit az idegen leginkább
megszeret. Ha felveszem, mennyi lakó van Pest
szegényebb város részeiben egy-egy házban össze-
halmozva, mily tisztátalanok az utczák és mily
rosz az ivó viz, és azután itt látom a tisztára sö-
pört szóles utczákat, a nagy kőlapokkal kirakott
járdákat és a jól kövezett kocsi-utat, melyen a
hintó ugy robog el mint golyó a teke-asztalon —
mindig fájdalommal gondolok rá: mily hátra áll
még Pest e tekintetben! Átalában a lakás kényel-
méről — az angol komfortról nekünk fogalmunk
sincsen; itt Londonban a középmódu ember jobban
lakik, mint nálunk aránylag kétszeres pénzért a
nagy ur. Hogy valami nagyon szeretetre méltó
volna az angol nép, azt nem mondhatnám. Nagy
hibája az is, hogy alig találni embert, ki anyanyel-
vén az angolon kivül más nyelvet tudna, és a
nyelvét nem tudó idegen iránt igen zord modoru;
felvilágositást és utasitást, mint például Béosben,
Németország városaiban vagy Brüsszelben, nem
szivesen ad, csak a policeman mentő horgonya az
idegennek.

A világ-kiállitás május 1-ón a Walesi her-
czeg által ünnepélyesen nyittatott meg, mely alka-
lommal a magyarországi királyi biztos Posnor
Károly Lajos és titkára Steinacker Ödön urak ma-
gyar díszruhában képviselték hazánkat. Dicséret-
tel kell. fölemlítenem, hogy az itteni osztrák-ma-
gyar konzul Schaffer lovag nemcsak a kiállitás
szervezése körül szerzett magának érdemeket, de
az itt levő kiállitási biztos és titkárok, valamint a
sajtó képviselői iránt is nagy előzékenységet tanu-
sit. Az alkonzul urat, Spinzio lovagot rendelke-
zésünkre adá, ki a legszeretetreméltóbb módon
vállalá magára a cicerone tisztét, London igen
gyönyörü környezetén Hampton-Court, TVicken-
ham, Richmond városokban.

Noha a kiállitás már 1-én megnyittatott, még
korántsom kész és egész osztályok rendezetlenek
még. A jelen kiállitás, eltérőleg az eddigiektől, nem
országonként, hanem tárgyak szerint van osztá-
lyokba rendezve.

A kiállitási épület roppant terjedelmü és a
South-Kensington Horticultural Gardens körül
képez rendes négyszöget. E gyönyörü kert leirá-
sát és topográfiáját jövő levelemre hagyom.

A kiállitás kép- és szobor-csarnoka, továbbá a
porczellán és egyéb edénytárgyak, végre a terra-
kotta-, sy derolíth-, ceramicq-művek képezik a legki-
tünőbb osztályait. Sajnálattal kell mondanom, hogy
eszakmák közül csakis egyikben: a festészetben
foglal el Magyarország kitünőbb helyet, a szobrá-
szat igen gyengén van képviselve Kugler és Du-
naiszky által. Herendről Fiseher gyönyörü porczel-
lán tárgyai pedig e majdnem egy angol mérföld hosz-
szaságu porczellán-csarnokban egészen elvesznek.
Annál örvondetesb, hogy még i g e n fiatal műipa-
runk jeles darabokat mutat fel, melyek a külföld
elismerését is Felköltik; ide tartoznak többi közt
azok az albumok, melyeketPosner és Mangold urak
állitottak ki, több faragványos szekrény pesti ipa-
rosoktól, Heksch fogorvos mű-fogsorai stb. A szi-
nezett fotográfiában (chromofotografie) p^dig
Pest foglalja el az első helyet Európában — Bor-
sos nagy színezett arczképe (Eszterházy grófné),

Strelisky arczkép-gyüjteménye, Schrecker mintái
a magyar szépek albumából mind bámulást ébresz-
tenek, mert sem a bécsi, sem a franczia e nemü mun-
kák nem közelitik meg azokat.

Egy angol photographiai gyors-sajtót állitott
ki, mely a legszebb fekete lenyomatokat késziti
rendkivüli gyorsasággal és az ugynevezett „retou-
che"-t feleslegessé teszi. Óránként több mint 60
tiszta lenyomatot készíthetni e géppel. A találmány
igen korszerű, a sajtó tulajdonosa a „Fine Art
Printing Company." Azonban gépet és használati
utasitást csak annak ad el, a ki egy bizonyos or-
szágra nézve megszerzi a pátens tulajdonjogát, a
mi nem kevéssé nehezíti a találmány terjedését.
Azt hiszem, jövő levelemig a tárgy-jegyzék már
elkészül és akkor a kiállitás fő tárgyairól részle-
tesben fogok irni. H.

Pesti tavas/J lóversenyek.
— Máj. 10., 12., 14-kén. —

A hány ország és nép, annyiféle jellege van
a közmulatságoknak ; a spanyol bikaviadal az an-
golt oly hidegen hagyná, mint ennek kakasviadala
amazt. A hány város, annyi szokás. A nyilvános,
különösen szabad ég alatti mulatságok közül egyik
sem tarthat méltóbb igényt a kosmopolitsiiczimre:
a lóversenyeknél — ezek ma már mindenütt el
vannak terjedve, és „gyep"-re minden nevezete-
sebb város mellett és minden tisztességes (!)
budgetben találunk. De azért nem kevésbbé kü-
lönböző az érdekeltség foka, melylyel különféle
országok, városok népe a versenyek iránt visel-
tetik. Angliában valóságos nép- vagv épen nem-
zeti ünnep és a winner of tho Derby-price (a nagy
Derby-dij nyerője) a parlament első szónoka vagy
a lord-kanczellár nimbuszát is — legalább nehány
napra — homályba boritja s csak kevésbe mult
nehány év előtt, hogy John Bull afeletti dühében,
hogy a Derbyt franczia ló nyerte el, háborut nem
izent a csatornán tuli szomszédnak. A német és
olasz nem sokat törődnek a sport-tal; urak és ka-
tonatisztek, arisztokráczia és kavalléria monopo-
lizálják e mulatságot, rajtuk kivül már nem sokan
érdeklődnek a futások iránt, kivéve talán a per
iróniám u. n. jockey-klubbok zsidóbankár tagjait,
kik ilyenkor adják — a sportsmant, máskor —
Wechsel-reiterek, kik. ekkor műértőleg birálják a
Steeple-Chase nyaktörő ugrásait, pedig gondolván
magukban, hogy milyen kicsiny itt a legmagasb
akadály — a börze hullámzásaihoz, a legnagyobb
bukás — a börzei bukásokhoz képest; hanem hat
a nélkül nem lehet az ember „cavalier."

Nálunk és talán még a francziáknál is az ér-
dekeltség az emlitett két véglet közt középen áll;
ha szép az idő és hozzá ünnepnap van, népünnep-
nek nevezhető, mint az idén a 3-ik nap, melyen
mintegy 20,000 ember fordult meg a Rákoson, de
a magyar munkás, iparos vagy kereskedő (bocsá-
nat! nem a nagyjából valók it értem , ezek nagy-
része ott parádézik — a másik aristokraczia olda-
lán) — nem hagyja el dolgát, nem szünteti meg
munkáját, mint az angol, egy pár szép ló és jó lo-
vas kedveért, — de ha nincs egyéb dolga s az idő
is kihajtja házából, (vasárnap csak nem ülhet ott-
hon, ha künn anap süt,) elmegy szivesen a Rákosra,
néz, vitázik, még fogad is (legalább egy pohár
borba,) érdeklődik az ügy iránt, a győztest meg-
tapsolja, sőt a lovak és lovasok iránt magával ha-
zulról hozott rokon- vagy ellenszenvvel — visel-
tetik, igy pl. átalános volt az öröm a felett, hogy
az a porosz nem vitte el a 600 aranyat is; ha Ivi
gróf nyert — elnevezik: „mégis csak derék em-
ber"-nek, bizalmas modorban beszélnek róla, vagy
a Mikii grófról vagy a Lajos herczegről — szóval
csak ugy sincerisálnak ilyenkor a mi derék pol-
gártársaink a sportvilág nagyságaival — mint
akár a többi gróf.

A közelebb mult versenyek a pesti gyep kró-
nikáinak hagyományai szerint a legérdekesebbek
közé sorolhatók. Az idő a két első napon kissé
szeles, az utolsón igen szép — ez évben ez az első
valódi tavaszi nap volt. A közönség érdekeltségé-
nek, legalább a laikusok nagy tömegének az idén
is voltak tárgyai a versenyekben és azok körül.
Ez utóbbiak kőzül hiányzott ugyan a királyi ud-
var, versenyeink e fényes látogatói, és idegen ven-
dég sem sok volt a versenytéren látható, de volt
egy pár miniszter, és a méltóságos főrendek — egy
hajdani insurrekezióhoz méltó számmal jelentek
meg, lóháton, kocsiban, 1, 2 és 4-es fogatokon , sőt

idéki arezokban és alakokban sem volt hiány.
A főírdekeltség — mint rendesen — az idén

s az 1000 és 600 aranyos államdijak körül forgott,

. melyekro futhat minden faju és nemzetiségü ló. E
tulságos nagylelkűségnek, mint már nem egyszer,
most is a magyar itta meg a levét, gróf Renard
(porosz a róka, csak a neve franczia) egyébiránt
gyönyörü lova: „Adonis", az első dijat, meg hozzá
a gr. Károlyi István „tétversenyének" diját 3520
frtot nyeregbe rakva — Bismarcktól eltanult an-
nektálási tehetséggel — repitette visszahozhatla-
nul Borossiának homoklepte sikságaira. Oh ezek
a poroszok! no de legalább Renard gr. másik lovát
,,Florington"-t, fényesen megvertük aBatthyány-
Hunyady-féle 200 aranyos dijban; ez is jobb —
még egy verésnél.

Legtöbbet futott és legtöbbet nyert az idén
is, mint rendesen kitünő lovasunk, a fenntisztelt
Ivi gróf (van-e ki e nevet nem ismeri? ha van -
hát kedvéért megnevezzük! Szapáry Iván grófot).
Kétszer volt második: ,,Vanity"- és „Comus"-
8al, négyszer első: „Verbéna"-vál, „Comus"-sal;
a gátversenyben és steeple-chase-ben (nagy aka-
dályverseny árkokkal, falakkal, erdővei) hires
„First Lord"-jával. E két utóbbi dij már rendes
jövedelemforrásai közé tartozik, mint Szigligeti-
nek az akadémiai száz arany. A jól ismert czégek:
„Captain Blue" és a Lissai consortium (gr. Szé-
chenyi Béla nov alatt ,,Cadet"-tal), valamint a ki-
tünő lovairól nagy hirü kladrubi ménes (ez utóbbi
több lóval), valamint egyes jeles lovaraink (bocsá-
nat a szóért grófok, herczegek és egy. pár Herr
von) gazdagon voltak a programmon és eléggé a
futásokban képviselve.

Átalában alig volt futás a 15—18 között,
mely egy vagy más okból ne nyujtott volna a
kulisszákon kivül állónak is érdeket. Az érdekelt-
séget a legvégső határig feszítő, döntő perczek
által igénybe vett időn kivül az ájtatos néző
gyönyörrel legeltethette szemét a páholyok szép-
ségein , kik ilyen alkalommal először szokták
bemutatni saison-toillete-jöket, s ha kivált az
első napon — dideregtek is, de legalább nem ment
kárba '— a legujabb divat szerint szabott öltözék.
Oh hiuság! a te neved asszony (inclusive leány).
Viszontlátásig az őszi versenyeken bemutatandó
őszi divatig! 2'. L.

A párisi község harczosai.
Mielött a poroszok Párist bekerítették s os-

tromolni kezdették volna, a franczia hajóhadból
számtalan tengerészt rendeltek be a főváros vé-
delmére illető hajóikról. Az erődök oltalmazását
kizárólag rájok bizták. Nagy kedvenczei voltak a
párisiaknak s rettenthetetlen bátorságuk és kitar-
tásuk mindenütt a magasztalás és csodálat állandó
tárgyaivá lőnek. A községi forradalom alkalmával
jó nagy rázok a vörösek pártjára állott és most
Lullier polgár apró ágyunaszádjainál szolgál-
nak vagy pedig a védsánezok hatalmas lövegeit
kezelik.

A párisi község hadseregének mégsajátságo-
sabb alakjait képezik a lovas katonák, a kik most
gvalog és tüzéri szolgálatot teljesítenek a kom-
munista kormánynak. Rajzunk egy ilyen gyalog
huszárt tüntet föl, nélkülözhetetlen segédével és
bajtársával, egy párisi gaminnal együtt a legjavá-
ból, ki neki az ágyu megtöltésénél s kiseprésénél
megbfcsülhetetlen szolgálatokat tesz.

Es itt helyén valónak tartjuk nehány szóval
a párisi gaminökról is megemlékezni. Miként
Hugo Viktor s előtte s utána százan is már el-
mondották, gaminja, e szó és fogalom valódi ér-
telmében, csakis Párisnak van. Mik a többi nagy
városok schusterbubjai és egyéb utcza-gyerekei a
p írisi gaminokhoz képest? A gaminok valameny-
nyi párisi forradalomban mindig fontos és kiváló
szerepet játszottak. Sohasem érzik magukat in-
kább elemökben, mint mikor az idősebbeknek (a
kik közül sokan szintén gaminok voltak) a zür-
zavar és rendetlenség előidézésében segédkezet
nyujthatnak. Különösen készek és alkalmasak
torlaszok épitésére s nagyban hozzájárultak ama
sokszerü akadályok előteremtéséhez, melyeket
Párisban minden lépten-nyomon le kellond küz-
deniök a versaillesiaknak, ha t. i. egyszer bejut-
hatnak.

Ezt az épitészeti s egyátalában vállalkozási
hajlamot a községi kormány még többre és na-
gyobb dolgokra is fölhasználta s értékesiteni tudta
Páris jelenlegi kormánya, mert a 10, 12, legfeljebb
15 éves fiu gyermekeket százával használja föl a
védsánezokon és körfalakon támadó rések betöl-
tésére. És valóban ez apró emberkék oly hő vágy-
gyal égnek a harr/ok után, hogy naponkent
számtalan jelentkezőt kell a község tisztjeinek
visszautasitniok.



Ilyen különböző elemekből állanak a párisi
kormány védelmezői! „Egyébiránt akármit mon-
danak is e harczosokról" — irja egy londoni lap
tudósitója, — „kitünően harczolnak biz ők mind-
nyájan és a versaillesiak aligha megtarthatják be-
vonulásukat oly hamar, mint a hogy fenyegetőztek.
Volt idom és alkalmam a közvélemény s a mellett
saját tapasztalataim után is helyes itéletet szerezni
és azon következtetésre jutottam, hogy azok, a kik
a községet nem igen kethelik, a versaillesi kor-
mánynyal sem sokat törődnek s Páris lakói közül
igen sokan, kik nem pártolják a fölkelőket, mégis
több hajlammal és jóindulattal viseltetnek ezek,
mint a versaillesi nemzetgyülés iránt." 8. L.

Egyveleg.
** (Lakviszonyok Pesten.) A lakviszonyok szo-

ros összefüggésben állanak a közegészségi állapot-
tal. Statisztikai kimutatás szerint Pesten van ossz.
64,000 szoba, jut tehát egy szobára átlag három
lakó; mig Belgium városaiban három ember két
szobát vesz igénybe. De még ezen pesti átlag-szá-
munk sem áll fon minden városrészben; a belvá-
rosban és Lipótvárosban például csak két ember
lakik egy szobában, de a többi vá-
rosrészekben már négy. Azon áta-
lános igazság, hogy Pesten legro-
szabb esetben is csak négy ember
lakik átlag egy szobában, azon való-
sággal ijesztő részleteket takarja el,
hogy több mint 33,000 ember lakik
hatod-heted magával egy szobában,
8-ad vagy 9-ed magával, mintegy
17,000, sőt hogy azok száma, kik
több mint 10 embtrrel kényszerül-
tek egy szobában elférni, 13,000-re
rug! De vannak pinczelakások, hol
egy szobába husz egyén, és még
több is szorul; mig másrészt vannak
Pesten 10—15 szobából álló házak,
melyekben összesen csak 5—6 ember
kényelmeskedik. — Pe3ten 21,000
emberéi pinezelakásban, tehát arány-
lag több, mint az e tekintetben alig
jóhirü Berlinben. A Teréz- és Jó-
zsef külvárosban ma minden hete-
dik-nyolczadik ember pinczelakó!
Ea ezen városrészekben ismerhetjük
föl a járványos betegségeknek vész-
teljes fészkeit is.

= („ Vázlatok az angol képviselő-
házból") czimü érdekes angol köny-
vet ismertet a „Reform." E köny-
vet a mostani alsóház „egyik hall-
gató tagja" irta, a ki Zenó azon
megjegyzését tartja szeme előtt,
hogy „az embernek két füle, de
csak egy nyelve van", meg a zsol-
táriró mondását: „Még a bolond is,
ha hallgat, bölcsnek tartatik; s az,
a ki zárva tartja az ő ajkát, a bölcs
ember hirét nyeri meg." Ez a hall-
gató angol azt találja, hogy a kö-
vetek házának rettenetes átka a fe-
csegés, az üres, hiába való fecsegés.
A sokat beszélők osztályába sorozza
a miniszterelnököt, Mr. Gladstone-t

reggel
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sünkre is; és nemcsak most, mert már 1847-bon
megírta Garay:

Országgyűlésről nem tudok,
Oh nem tudok mást dallani:
Hogy többet kéne tenni ott,
És kevesebbet szólani.

{Erdei óra.) A vadásznak, bármily kora
induljon is el az erdőbe, nem szükséges

órát vinni magával, ha szárnyas barátainak hang-
ját ismeri. A fülemile után, mely egész éjen át
énekel, a pintyőke adja az elsö jelt, és pedig reg-
gel egy és fél órától kettőig; a feketefejü poszáta
két órától két és fél óráig énekel; ekkor három
éráig a fürj veszi át szerepét, három órától két-
negyed négyig pedig a vöröshasu poszáta trillúzik ;
négy óráig a fekete rigó énekel, felöttől ötig a
czinoge, öttől félhatig a veréb csiripel. A fekete
rigót, mely minden dallamot könnyen eltanul, a
Loirementén gúnyolódó madárnak nevezik; egy
franczia kivitte, hogy kantonjában minden rigó a
„Marseillaise"-t fütyölte, s ezt az által eszközlé,
hogy egy rigót, mely kalitkájában az emlitett dalt
megtanulta, szabadon bocsátott.

** (A világ egyik legrégibb fája.) A hires és
nagy terjedelmü hagenaui erdőségben van egy
tölgy,melyet a világ legrégibb fájának mondanak;

Lovas katona mint tüzér s ágyutisztogató gyerköcz Párisban,

sábokat, olyan hoszszu ivet adna ki, mely fölérne
si legmagasabb torony hogyéig. Mr. Gladstone
mindig a legnagyobb buzgósággal kész megma-
gyarázni a legvilágosabb javaslatnak legkisebb
részletét a leggyengébb tehetségnek. Érzékeny
természete igen fájdalmasan érzi a nem sikerülést
vagy a bírálatot, s bár most utóbb politikai erejé-
nek tudata több bizalmat adott neki, s képesité
őt, hogy egy-egy alkalomszerü megveretést na-
gyobb nyugalommal türjön el, mégis egy ügyes
ellonfélnek jól irányzott szúrása képes neki
nyugtalanságot és kínokat szorozni. S akkor
:tztán oly bősége ömlik a szavaknak, hogy
ember bámul, keble hogy nem szakadt le afattok,
Ez levén a ház első tagjának büne, egyátalában
nem csoda, hogy a kisebb „fények" is szabadon
eresztik nyelvok gyeplőit. A mult ülésszak alatt
végzett határozatok elég fontosak voltak, s tán
épen elegendők is egy év munkájaként: de meny-
nyivel többet lehetett volna végezni, ha kevesebb
beszéd történik vala! Valószinüleg még két-három
sürgős törvényjavaslaton keresztül mehettünk
volna." »

Ez a megjegyzés illik a mi országgyülé-

körülményeknél fogva, melyek közt a tölgy van,
még magasb kort is elérhet. A fa ugyanis egy
ereszkedő helyen állván, a szél ellen védve van,
mig más részről a viz, mely rendesen kövér trá-
gyát is hord magával, minden oldalról bőségben
folyhat hozzá. Már nemcsak a törzs, hanem a fő
ágak is, mind üresek, de a fa mind ennek daczára
frisen zöldéi, és oly erősen áll, hogy az egész kör-
nyéken a tartósság, és változatlanság mintaképéül
szolgál.

(Gambetta.) A Francziaország viharaiban
az : üstökös csillag módjára fel- és letünt férfiúról a

marseillesi „Republicain" szerkesztője Naquet
Gusztáv érdekes adatokat közöl, melyeket Gam-
bettától magától, az 1868-diki választások alatt
vett. Gambetta idézett levele igy hangzik: „Páris,
1868. decz. 27. Ön tőlem arczképemet és életrajzi
adatokat kér. Iparkodtam kivánságának eleget
tenni, s elmentem egy fényképészhez, ki önnek
meg fogja küldeni művészete eredményét. A mi
az én érdekes személyiségemet illeti, igen meg
vagyok akadva, mert mint a tisztességes asszo-
nyoknak, nekem nincs históriám. Kevés az, a mit

mondhatok: Születtem 1838. ápr. 2-kán; komoly
klasszikai tanulmányokat tettem; minden elnyer-
hető sikert és érdemdijt elnyertem. Párisban jó
és alapos jogi tanulmányt végeztem és ügyvéd
lettem, nem hogy gyakoroljam e hivatást, hanem
hogy kitartó munka által sajátommá tegyem a
szónokias müvészetét, és obben eszméink terjesz-
tésére a küzdelem egy eszközét nyerjem. Távol
vagyok ugyan e fegyver teljes birtokától, de éle-
sítem azt napról napra; és ha a haza nemtője ne-
kem kedvez, tán nem leszek hiábavaló harczosa.
Tizenöt év óta minden törekvésem a tanulmányra
van irányulva, kivált azon politikai és socialis
eszmék kutatására, melyeket a franczia forradalom
élesztett fől és alapitott meg. Nem mondhatnám,
hogy a forradalom minden következményeit elsa-
játítottam, de azt hiszem, magamévá tettem min-
den észszerü alapelvet és a legégetőbb és legszük-
ségesebb megoldandó föladatot. Minden napnak
megvan a maga föladata, teljesítsük mi kortársak

.a mienket és készitsünk elő utódainknak egy
regenerált, önmagával rendelkező, megrendithet-
len alapon véglegesen szervezett Francziaorszá-
gon és hagyjuk ő reájok, hogy lehető megállapo-
dás és reakczió nélkül vezessék azt az igazság és
a jólét kikötőjébe. E kettős feladat ép annyi

merészséget, mint vigyázatot igé-
nyel; szükség lesz ép ugy tudo-
mányra, mint erélyre. Ön bizik jel.
leniembe; remény lem, hogy meg fo^
győződni arról is, hogy nem vagyok
tán teljesen méltatlan a tudomány
emberének nevére. Leon Gambetta."

** (Virágos nyelvü kritika.) Nils-
son Krisztina, a hirneves énekesnő
Sok babért aratott amerikai utjában
s a kritikusok kitettek egymáson
tehetségei magasztalásában/ Mind-
nyájukat legyőzte azonban egy In-
dianában megjelenő lap, mely az
ünnepeltről többek közt igy szól;
„Mint fényes napsugár jött 9 a kri-
tikusi sziv ágaira esett, mint a távoli
vízesés hullámzó zenéje lépett ró-
zsák ágyára." A biráló szeretett
volna „neki palotát épiteni már-
ványból és aranyból, melyet szivár-
ványok vesznek körül, gyöngy és
holdvilág-kapuk zárnak be és illatos
rózsák árnyékolnak be."—No ilyen
nyelvhez hát még sem szoktak a mi
művészeink.

** (A vad mennyisége Magyar-
országon.) A „Vad. és Versenylap"
táblázatos kimutatást közöl a mult
évben elejtett vadak mennyiségé-
ről. Számos vidékről, néhol egész
uradalmakból hiányzanak a lőjegy-
zékek, de azért a kimutatás mé^is
elég érdekkel bir. Lőttek 381 szar-
vas fővadat, ebből legtöbbet, 62 da-
rabot a gödöllői uradalomban ; lőttek
106 dámvadat, 881 őzet, 7 zergét,
421 vaddisznót, 17,964 nyulat, ebből
a legtöbbet, 3000-et Debreczen vá-
rosa vadászterületén; továbbá lőt-
tek 19 siketfajdot, 24 nyirfajdot,
297 császármadarat, 5065 fáczánt,
ebből legtöbbet 1046 darabot Er-

dődy Ferencz gróf pöstyéni uradalmában; lőttek
11,000 fogolyt, 9000 fürjet, 289 vadludat, közel
2000 vadkacsát, 93 túzokot, 1400 erdei, ugyan-
annyi vizi szalonkát. Kártékony vadakból elejtet-
tek: 27 medvét, ebből 17-et gr. Schönborn mun-
kácsi uradalmában; 30 farkast, 5 hiúzt, 127 vad-
macskát, 1421 rókát, 53 borzot, 24 vidrát, 132
nyestet, 800 görényt, 2053 menyétet, 138 sast stb.
A lőtt vadak összege 103,746 darab.

# % (Fiatal emberek kisorsolása.) Páratlan az
a vállalat, melyre közelebb egy pár amerikai em-
ber vetődött. A „Milvankeer Journal" jelenti,
hogy junius l-jén Racineben nagy hangverseny és
kiházasitó sorshuzás lesz. Ez utóbbi nyeremény
öt csinos, erkölcsös és képzett fiatal ember. Egész-
ben 50,000 sorsjegy adatik ki két-két dolláron s
a befolyó összeg a házasulandók közt egyformán
osztatik fel. Sorsjegyeket fiatal nők vehetnek. Ki
vannak zárva mindazok, kiknek kettőnél több
férje volt, kik 30 évnél idősebbek, vagy még nin-
csenek 17 évesek. Ki vannak zárva továbbá azon
nők, kik oly feketék, hogy a korom fehér vonást
hagy bőrükön, valamint azok is, kik „a női jogok-
ról" felolvasásokat tartottak. Irásbeli megrende-
léseketsorsjegyekre elfogad Racineben a sorsjáté-
kot intéző társaság.
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Irodalom és művészet.
** (A „Hivatalos statisztikai közlemények")

5-ik füzete is megjelent. Tartalmát kizárólag
Magyarország népiskoláinak részletes kimutatása
képezi megyénként és az iskolák jellege szerint.
Az összeges kimutatás szerint a tanköteles gyer-
mekek száma Magyarországon és Erdélyben 6—12
év között 1.624,484, éspedig836,316fiués 788,166
leány; 13 — 15 éves között a tankötelesek száma
673,793 és pedig 343,984 fiu és 329,809 leány. Fő
összeg 2.284,741, de tényleg csak 1.152,115 nyert
oktatást. Népiskola van Magyarországon és Er-
délyben 13,798. Megjegyezzük, hogy nehány me-
gyéből még hiányzanak az adatok, s igy e tekin-
tetben a népszámlálási nagy munkától kell vár-
nunk pontos kimutatást.

— (Debreczenben) Telegdy Lajos kiadásában
megjelent: „Egyházi beszédek különféle alkal-
makra ; irta Könyves Tóth Kálmán, laczházi reform,
lelkész s a solti egyházmegye főjegyzője." Közel
200 lapon 29 egyházi beszéd, legtöbbnyire ünnepi
s egyéb alkalmakra. K. Toth Kálmán, kit a „Va-
sárnapi Ujság" olvasói ismeretterjesztő czikkei- és
közleményeiből ismernek, s kinek élénk és szaba-
tos tollat kétségkivül méltányolják, a ref. egyházi
szónokok ujabb nemzedékéből a legkiválóbbak
egyikének van elismerve. Jelen gyüjteménye is
irodalmi jártasságról, alapos tanultságról és nem
mindennapi szónoki tehetségről tanuskodik; s ugy
hiszszük szives fogadtatásban fog részesülni az
illetékes körökben. Ára a csinos kiállitásu tömött
kötetnek 1 ft. 20 kr.

** („A bolygó zsidóból,") Sue Jenő egykor vi-
lághirü, de mindig érdekes regényéből, egyszerre
ismét öt kötetet (VI—X) kaptunk Szabó Antal
és Pleskott Henrik fordításában. Reméljük, hogy
e nagy irányregény, melynek forditását már egy-
szer a negyvenes években megkezdték volt, de
abban hagyták, ezuttal teljesen át lesz • ültetve
irodalmunkba, a mit Sue-nek nálunk is kétségkivül
nagy olvasó-közönsége minden bizonynyal szivesen
veend. A könyv Köhlerné^ nyomatik Lipcsében,
de Lauffer V. bizománya. Ára füzetenként 80 kr.

** (Lauffer Vilmos kiadásából) vettük még a kö-
vetkező munkákat:. ,Buksy uram életrajza" vadász-
történet. Irta b. Ukerman Aladár, tizenkét réz- s
ugyanannyi fametszettel. Humoros elbeszélés ifju
és felnőtt vadászok számára; képes czimlappal s
csinos kötésben. Ára? — „IL Izabella, Spa-
nyolország elűzött királynéja, vagy a madridi ud-
var titkai." Történeti leírás Spanyolország leg-
ujabb idejéből. Born György művéből forditá
Tabódy Józsof. Első kötet. Ára 80 kr. — „A pá-
paság története." Wéber Gyula (Julius W. a De-
mokritos irója) után; napjainkig lehozva. A meg-
jelent elsö kötet Nagy Leo haláláig (461. kr. után)
terjed s ára 80 kr. Az egész munka 10—ll kö-
tetre fog terjedni; de füzetes kiadásban is megje-
lenik, mintegy 30 füzetben, egy-egy 30 kr., s mint
igérve van, még ez évben be lesz fejezve.

** (Kézi térképek.) Hoffmann és Molnár (Eg-
genberger-féle) könyvkereskedése ismét kettővel
szaporította csinos kiállitásu s közhasználatra
szánt kézi térképei számát. Ezek: Európa és Er-
dély kis térképei. Erdély, a kis ország, ugyan-
akkora lapon mint a többiek, tehát aránylag na-
gyobb mérvekkel, egészen kielégitő a földrajz
tanulóinak. Európa térképe bár kisebb arányok-
ban, de azért elég világossággal tünteti föl föld-
részünket, annálinkább mert rajta az országok
(mint Erdélybon a megyék és székek) nemcsak
határaik megjelölésével, hanem egészen különböző
színezetekkel vannak egymástol megkülönböz-
tetve. Egy-egy ily térkép ára, csinosan összehaj-
tott zseb-alakban s szinezett czimlappal. csak 20 kr.

** (Zichy Mihály) Szent-Pétervárott, egy ép
oly nagy, mint genialis festvényen dolgozik, mely-
nek egy vázlatát fényképben Pestre megküldé.
Tárgya ez: „ha Krisztus ma jelenne meg a föl-
dön!" Egyfelől a Krisztus helytartója, a pápa
tartja roppant fény nyel egy ünnepi menetét, másfe-
lől pedig a Megváltó jelen meg, egyszerüen, dics-
körrel feje körül. Az ebből támadt zavar képezi e
festvény életteljes mozgalmát. A pápa környeze-
tén látszik a kellemetlen hatás, ellenben más oldalt
a szegények örülnek, ujjongnak, s Krisztus szere-
tettel nyujtja feléjük kezét. E képeta művész An-
golországba fogja küldeni.

T A R H Á Z.
•• {Török tragédia.) Murád Effendi „III . So-

lim szultán" czim alatt török szomorujátékot irt.
Most e mű lefordittatván németre, Laube, a bécsi
várszínház egykori igazgatója s jeles dramaturg,
nagy méltánylattal emlékszik meg róla s oly „te-
kintélyes darab"-nak mondja, mely „rögtön elő-
adható, lévén benne igen sok eszme s ügyesen van
scenirozva is." Nem ártana talán magyarra is le-
fordítani.

** (Nehány szó az „Olvasó-terem11 tisztelt gyűj-
tői S előfizetőihez.) Miután szétosztott iveinknek
egy része az idő rövidsége miatt még be nem
küldethetek, engedve lelkes gyűjtőink kivánságá-
nak, lapunk megindulását május hónapról áttettük
nehány héttel későbbre, junius hó első hétfőjére.
Hogy azonban tisztelt előfizetőink mindamellett
se veszítsenek, a május hóban elmaradt négy szá-
mot rendkivüli érdes mellékletekkel pótolandjuk.
Azon kérelemmel tudatjuk ezt tisztelt előfizető-
inkkel, legyenek szívesek e nehány hét le folyásáig
türelemmel s azon meggyőződésben lenni, hogy
kétszeresen fogunk törekedni, hogy nagy erők
gyámolitása mellett meginduló lapunk teljesen
megfeleljen kitüzött czéljának. Fent tisztelt gyűj-
tőinket arra veszünk bátorságot kérni, szivesked-
jenek iveiket s a pénzt, lapunk kiadójának Hecke-
nast Gusztávnak kiadó-hivatalába utasítani, folyó
május hó végéig, hogy a lap szétküldése elejétől
fogva pontosan történhessék. — Vachott Sándorné,
mint az „Olvasó-terem" szerkesztője. Heckenast
Gusztáv kiadó-hivatala, Pest, egyetem-uteza
4-ik szám.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tud. akadémia) Ill-ik osztálya-

május 15-ki rendes heti ülésében Szabó József az
ásványok olvadásáról értekezett; Kondor Gusztáv
csillagász Magyarország több helyén tett magne-
tikai észleteit adá elő; Xántus János jelentést tett
a kelet-ázsiai utjában gyüjtött természettudományi
és népismei tárgyakról, a melyek immár rendezve
vannak a nemz. muzeumban, s az érdekes gyüjte-
mény pünkösd után a közönség számára megnyit-
tatik. Végül Than Károly tett jelentést a margit-
szigeti hő-viz elemezéséről, melynek főalkatrészét
a, szénsav képezi 52O/O erejéig, s a chlor 21°/0-val.

** (Az országos m. gasdasszony-egyesület) máj.
17-én a Köztelek kiépítése ügyében tartott rend-
kivüli közgyülésén elhatározá, hogy a meglevő
épületet 3 emeletre épitik ki, s a költségek fede-
zésére eladnak 1054 Q ölnyi telket, melyet most
Rock, Robbey és társai birnak bérben.

** (A kanizsai kereskedelmi és iparbank) kö-
zelebbi közgyülésén Csengery Antalt választá
meg olnökeül.

** (Az orvosok és természetvizsgálók) központi
választmánya azt a javaslatot tette, hogy az aradi
nagygyűlést aug. 28-ától szept. 2-áig tartsák meg.
Az üléseken kivül kirándulások vannak tervben
Radna, Lippa, Világos, Déva, Vajda-Hunyad s
más helyekre.

** (A pesti kereskedő ifjak társulatának) évkönyve
az 1869, 70 és 71-iki évekről közelebb jelent meg.
Ez évkönyvből megemlitjük, hogy a társulat 1866.
febr. 11-ikén gyült össze, mint önállóan szervezett
testület. A választmány igyekezett, hogy a társu-
lat ne pusztán üres gyülhelv legyen, hanem mű-
velődési kör s e czélból felolvasásokat rendezett;
a könyvtár és alaptőke javára táncz-ostélyeket s
egy műkedvelő előadást is tartottak. A társulatnak
a szükségben levő pályatársak segélyezésére szánt
alapja egyetlen tag által sem vétetett igénybe. A
társulatnak, melynek jelenleg Keleti Károly elnöke,
200 tagja van.

Egyház és iskola.
** (A debreczeni ref. egyházban) máj. 14-kén

véghez mont lelkész választásról irják: A választás
vasárnap az egyházi isteni tisztelet után a városház
nagy termében történt, hol Könyves Tóth Mihályt
Komlóssy Imre egy szép beszéddel ajánlotta, me-
lyet lelkesedéssel fogadtak. Barcsay István Tóth
Sámuelt ajánlá. K. Toth Mihály 859, Tóth Sámuel
155 szavazatot kapott. A nagy többséggel megvá-
laszt ottK. Tóth Mihály multjáról érdekesnek tartjuk
fölemlíteni, hogy szabadságharezunkban nemcsak
szóval, de midőn a sulyosb napok elkövetkeztek,
tettel is küzdött, majd mint tábori lelkész követ-

; vén csapatainkat, buzditva és lelkesítve azokat,
i majd mint katona olvadva be azokba. A jók javá-
I vál szenvedett aztán ő is börtönben. Később, mi-
| don már kiszabadult, soká el volt tiltva a lelkészi
pályától, mert féltek attól a pillanattól, midőa
szószékre lép. Hiába választották meg. K.-Sz.-
Miklósra, Szentesre lelkésznek, S.-Patakra ta-

j nárnak: nem lehetett elfogadnia. Alig 10 éve,.
hogy végre Debreczen városának sikerült őt visz-
szahelyezni lelkészi állomására. De nem fogadta el,
mert üresen akarta azt hagyni Balogh Pétor ké-
sőbbi superintendens számára, ki róla a sulyo*
napokban oly atyailag gondoskodott. Most tehát
Debreczen visszaültette e helyre.

** ( A pesti egyetem) orvosi kara mult héten
ünnepelte alapításának százados évfordulóját. A
szokásos isteni-tisztelet után Rupp, az orvosi kar
dékánja adta elő a kar történetét. Ezután Pauler
miniszter emelt szót, s miután beszédében a
kar tanárainak érdemeiről megemlékezett, kije-
lenté, hogy ő Felsége e napnak emlékére Stockin-
ger, Lippai és Lenhossék tanárokat kir. tanácso-
sokká, Rupp dékánt s kir. tanácsost pedig a
vaskorona-rend lovagjává nevezte ki.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (Magyarország bortermeléséről) Lukich Géz.*,

törvényszéki vegyész érdekes előadásokat tartott
Pozsonyban; egyik adata szerint: Magyarország-
ban 1.106,300 hold szőlő van, melyen 28.000,947
akó bor terem.

x* (A „Haza" életbiztositó bank) máj. 17-ki
közgyülése minden részvény után 10 ftnyi oszta-
lékot (a befizetett tőke-6%%-át) szavazott meg.

1? (A Somogymegyei lókiállitás) szept 4-kéa
lesz Kaposvárott, ez alkalommal állami jutalom-
dijak osztatnak ki. — Balaton-Szántódon pedig
máj. 22-én szántásversenyt rondeznek.

Mi ujság ?
** (Az országgyülés) 2-ik ülésszakát máj 17-én

egy kir. leirat berekesztettnek nyilvánitá, s az új-
nak megnyitását máj. 19-re tüzte ki. Az ország-
gyülés hir szerint még jún. 8-áig folytatja ülése-
zéseit, a delegácziók azonban már 27-én meo-nvif-
tatnak Bécsben. °

** (Sopronmegye főispánjává) Draskóczy
Gyula neveztetett ki.

** (József főherczeg) közelebb a felvidéken
tett körutat; Rózsahegyen, hol az ott székelő hon-
véd zászlóalj laktanyáját tekinté meg, s Liptó-
Szt.-Miklóson ünnepélyesen fogadták. Liptóból
Szepesmegye felé folytatta utját a főherczeg.

** (A honvédmenház) bizottmánya a Pesten
épitendő menház épitésére nyilvános pályázatot
nyit: kik ezen épület elkészitésére vállalkozni
kivánnak, felhivatnak, miszerint ebbeli irásbeli
ajánlataikat f. é. máj. hó 31. napjáig Vidats János
bizottmányi elnök üzleti irodájában (Pesten két
nyul-utcza 8. szám) beadni sziveskedjenek, hol az
épület mikénti felállitása körüli részletek , vala-
mint a felépítendő menház tervrajza is bármikor
megszemlélhetők.

** (A pesti vakok intézetének) kormányzó bi-
zottmánya az intézet 40—50,000 ftnyi készpénzét
pesti házakra és vidéki fekvőségekre kölcsönadni
elhatározván, azt a megfelelő jelzálogbiztositék
mellett, a kölcsönkérők rendelkezése alá bocsátja.
A fölszerelt folyamodványok az intézőt kormányzó
bizottmányának elnökéhez, Pestmegye első alis-
pánja Beőthy Lajos urhoz bérmentesen intézendők.

** (Magyarország fővárosában) pár hét mulva
(talán jún. 15-én) a szinpadon el fog némulni a-
magyar szó két hóra. Ugy látszik, hogy a nemzeti
szinház szünideje évről évre hosszabb lesz. Eleinte
egy hóból állt, azután az épitkezések miatt hat
hétből, most pedig két hóra van nyujtva, holott az
egyetlen magyar színháznak nem volna szabad el-
némulni Pesten. A magyar előadások ez időben
(mikor legtöbb az utazó és látogató Pesten) a bu-
dai arénába szorulnak, s Latabár színtársulatára
van bizva, hogy két hóig állja meg a positiót, mig
a többiek pihennek, vagy szerteszét vendégszere-
pelnek. Latabár Budán a jövő hó közepén kezdi
meg az előadásokat. Ugyanez időre a pesti „Va-
riétes" szinház olasz daltársulattal kecsegteti a
közönséget, mely már csak azért is többet fog érni

is. „A mult ülésszak folytán 178-or állott talpra,—
irja— s beszédei körülbelől 80 hasábot tesznek a
„Times"-ban. Ha egymás folytában raknák e ha-

e fa árnyai alatt (a néprege szerint) Arbogast már
a nyolczadik században kunyhót, illetőleg kápol-
nát épitett. Az erdészek véleménye szerint a szó-
ban forgó fa körülbelül 1300 éves. A kedvező
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* nemz. szinházban jelenleg működő olasz operá-
nál, mert primadonnája Desirée Artőt, az európai
énekesnők egyik legkitünőbbikc.

*• (Különböző félfogás.) A könyörületes „Ma-
gyar Állam" hasábjain fölemlítve a párisi apácza-
históriát igy szól: „Attól tartunk azonban, hogy
laptársaink' itt is oly kudarczot fognak vallani,
mint a szegény krakkói karmelitanőknál, kikről
kitünt, hogy csak az emberszeretet kötelességét telje-
sitették, 8 ha vád erh'Jtto öket, ugy az csak a tulsá-
gos önfeláldozás vádja lehetett," — már t. i. azért,
hogy a szerencsétlen Ubrik Borbálát évek hosszu
során egy piszkos lyukban elzárva tartották!

** (Ritka fanatismus.) Évek előtt Pozsonyban
egy ifju ember zsidóvá lőn. A mózesi vallás teker-
vényes hitigazságaiban hosszas évek során okta-
tást nyervén, egész lélekkel ragaszkodott uj vallá-
sához. Később egy bécsi orthodox zsidó házában
alkalmazást nyervén, ennek leányába szeretett.
Derék, jó viseletű fiatal ember volt, s igen tehet-
séges s szorgalmas az üzletben; azt hitte, hogy
jogosan kérheti főnökétől a leány kezét, kinél vi-
szonszerelmet talált. Azonban a főnök nem felej-
tette el iroda vezetőjének keresztyén eredetét és
megtagadta kérelmét. Idővel az ifju ember egy jó
nevü czégtulajdonosává lőn, és ujra megkérte a
leány közét; azonban az apa hajthatatlan maradts
elátkozta leányát, ha az egy volt keresztyénhez
megy nőül. A leghiresebb rabbik mentek az or-
thodox zsidó házába, hogy őt esküje alól fölmentsék,
«le mind hiában! Nem maradt egyéb hátra, mint a
l 'ányt nagykorúvá jelenteni ki, hogy választása
szerint férjhez mehessen. De mit tőn az atya? Azt
mondá, hogy leánya meghalt, gyászt öltött és régi
szokás szerint egy kis zsámolyra ült, hogy hét na-
pon át sirassa. — Ea ez a X I X . század második
felében történt.

, % (Öngyilkos katona.) F . hó 16-án d. u. 5
órakor, midőn a Budán állomásozó József főher-
czeg gyalogezred czéllövészetről hazafelé jött,
egyszerre kivált a sorból W. önkéntes s elmaradt
40—50 lépésnyire társaitól. A semmi roszat nem
gyanító társak csakhamar egy lövésre fordultak
vissza, mely közelükben hangzott, de a? önkéntest,
ki egy lövéssel véget vetett életének, meg nem
menthették. A szerencsétlen még egy negyed óráig
élt, de szomoru tettének indokáról fölvilágositást
nem adott.

** (Eredeti jelenet.) A muzeum-kert köztudo-
saás szerint rácsosai van körülvéve s este a kaput
becsukják. Pénteken este kapuzárás után egy a
muzeumban lakó fiatal ember ott sétált a muzeum-
kertben, közel a rácsozathoz s épen egy jó szivarra
gyujt, midőn a rács másik felén, ÜZ utczáról meg-
szólítja egy alázatos hang, hogy legyen szives
neki egy kis tüzet adni. A tüz levén nz, a mit az
ember legkevésbé1 szokott megtagadni, az illető
kinyujtja szivarját a rostélyon. Az akasztófivi-
rága pedig, :i ki a tüzet kérte, egy 17—18 éves
csavargó, szép csendesen elveszi a szivart s hi-
degvérrel bedugja w szájába. Azzal búcsúzóul egy
füstt'elleget fú az ámuló önkénytelen jótevő sze-
mébe s azz-.il szép csendesen elballag. — A lefőzött
«mber meggondolva a vasrács magas és felül szuró
voltát, más szivart vett elő s arra gyujtott, azon
kemény elhatározással, hogy többé nem ad bezárt
rácson keresztül tüzet senkinek.

** (A Fertő-taváról) most meg azt irják, hogy
•van ugyan viz benne, de nem oly sok, mint irták.
Nevezetesen JizUj-Mexikó gyarmat nemcsak hogy
nincs viz alatt, de egész vidáman füstölnek ke-
ményei.

'** (Arany lakodalom) volt közelebb Szegeden;
Krizanics János és Molnár Ilona Szegedvárosnak
becsületre méltó házaspárja e hó 7-én tartá meg
házassága 50-ik évfordulóját, ugyanekkor vezet-
ték oltárhoz gyermekeik, János városi rendőr és
Imre aráikat. A megható ünnepély vasárnap reg-
geli 6 órakor tartatott meg, nagyszámu közönség
részvéte mellett.

* * (Koporsó, m int Procrustes-ágy.) Vorarlberg-
foen e<ry ember meghalván, midőn bele akarták

tenni a koporsóba, ugy találták, hogy ez rövid. A
derék németek, jámbor, istenfélő férfiak, nöm jöt-
tek zavarba és eegitottoTc a. dolgon. Nem ám ugy,
hogy más koporsót szereztek volna, — hanem a
hulla lábait egyszerüen lefürészelték, sugy tették
az igy megkurtitott holttest mellé.

t (Halálozások.) Párisból Auber Dániel, hi-
res zeneszerző halálát jelentik. Daczára agg
korának (1782-ben született) utolsó napjáig soha
sein volt beteg s élénk kodélye csakis Francziaor-
szág legutóbbi eseményei alatt tört meg. A „Fekete
dominó", „Fra Diavoló" s a „Boldogság elsö
napja" czimü kedélyes dalművei nálunk is eléggé
ismertté tették nevét. — Herschl János báróban, a
világhirü csillagászban, Angliának is megvan a
maga vesztesége, ki a napokban hunyt el tudomá-
nyos buvárlatainak közepette. H. Frigyes Vilmos
hires csillagász fia volt. 1792-bon született, s már
fiatal korában a Herschl család kedvencz tudomá-
nyára, a csillagászatra adta magát. Tudományos
érdemeiért Viktoria királyné koronázásakor lett
baronet. — Náraji Szabó Sándor, vasmegyei bir-
tokos s egykor több megye táblabirája, (Szabó
Miklós volt igazságügyminiszteri államtitkár, most
k:r. itélő táblai elnök atyja) 77 éves korában el-
hunyt Nárajon. — Majthényi Adolf, az esztergomi
fő káptalan kanonokja és sas vári fő^speres Eszter-
gomban elhuuyt. — Kocsis Mátyás, volt városi biró
a pesti Ferenczvárosban, élte 70-ik évében meghalt.

Nyilt-tér. *)
— Á0 ,,Anker" élet és járadék biztositó tár-

saság f. év, május hó 8 an gr. Zichy Ödön elnök-
sége alatt tartotta m jg 12-ki rendes közgyülését.

„ Az 1870. évben az üzlet forgalom 49.9 millió
vol. tehát több 9.6 millióval az 1869. év-nél.

A forgalomból a következöket látjuk: Zálog-
üzlet lo.j millió, pénztári 23., millió, ingatlansá-
gok üzleti mozdulat 1.5 millió, készpénzi váltó
üzlet l.j millió, és az év végén a tárczában volt
0.4 millión felül.

Az összes évi bevételek nem kevesebbek, mint
4.8 millió frt, melyekből a különböző tartalék tő-
kékhez 3.5 millió tétetett.

íly tények után helyén van, ha az illető igaz-
gatói jelentésben a mult évi üzlet, növekedéséről
van szó, moly szerint 7433 uj ajánlat után 9.7 mil-
lió ösKxtíg biztosíttatott, <Se 3609 ft. járulékokra
szóló kötvény kiállíttatott.

Leszámitva a tett változásokban, megsemmi-
sítésekben, avagy megszüntetésekben előforduló
összeget, mult év deczem. hó 31-én 85,762 kötvény
88.5 millió biztositott összeggel és 54,989 ft évjá-
radékokban volt érvényességben.

A díjbevétel a lefolyt évben összesen 2.3 mil-
lió volt. Tekintve az 1869. 2., milliónyi bevételt,
látjuk, hogy a díjbevétel is 0.2 millió forinttal
növekedett.

A halálesetek — ugy m. a mult évben — is
kedvezők voltak azért, mert a valószínűségi szá-
mitás után halálesetekert kelletett volna 454,098
frt 19 krt fizetni, de csupán 426,589 ft 92 kr lőn
kifizetve.

Megemlítésre mértó, mikép a díjtartalék és a
biztositási pénzalap ismét 0.5 millióval szapor.tta-
tott, és igy 4.4 millió forintból áll.

Az 1869. évről áthozott jelentékeny nyere-
ménynyel együtt sokkal nagyobb eredményt lehe-
tett volna kimutatni, de a társaság czélszerübbnek
látta, azokat az előbbi évekből fenmaradott jutalé-
kok leírására felhasznál ni, és igy a mult évi tiszta
nyereségi összeg csak 111,169 frt, melyből 90,000
frt osztal.'kképen használtatott (részvényenként
120 forint) és 21,169 forint ismét az 1871. évre
vitetett át.

A nyereménybeni részesüléssel biztositottak
számára az 1865. évi díjfizetés után 15",0 oszta-
tik ki.

*) E rovatban közlött ozikkekért csupán a sajtótörvé-
nyek irányában vállal felelősseget a Szerk.

Nemzeti szinház.
Péntek, máj. 12. Elöször: „A phrenolog." Eredeti bo-

hózat 1 felv. Irta Justus. — És „Egyetlen leány.'' Vigj 1
felv. Irta gr. Fredro; ford. Radnótfáy.

Szombat* máj. 13. XVI. olasz operai előadásul: „A ke-
gyeneznő." Opera 4 felv. Zenéje •• szerzette Donizetti.

Vasárnap, máj. 14. „A nők az alkotmányban," Eredeti
vigj. 3 felv. Irta Tóth Kálmán.

Hétfő, máj. 15. „A phrenolog" Bohózat 1 felv. Irta
Justus. — És „A titzahdti libácska." Vigj. 1 felv. Birch-
pfeiffer után irta Bulyovszkyné.

Kedd, máj. 16. XVII. olasz operai előadásul: „Lam-
mermoori Lucia." Opera 3 felv. Zenéjét szerzette Donizetti.

Szerda, máj. 17. „A csa-ska nb'ic." Vigj. 3 felv. Duma-
noir után Feleki M. (Molndrné-Kocsisovszky Borcsa assz.
föllépteül.)

Ctülörtök, máj. 18. XVIII. olasz operai előadásul:
,,Borgia Lucretia." Opera 3 felv. Zenéjét szerzette Donizetti.

Szerkesztői mondanivaló.
— A. S M. A kis vers, ha egy pár helytt kifejezései-

ben világosabb volna, valóban „beillenék" lapunkba vagy
bárhova. Igy azonban önnek érdekében is vélünk tenni, ha
nem közöljük. íly érzés — s erö — a milyen e kis vers
után önben látszik lenni: jobbxkat is igér még.

— Tisza-Földvár. A szerelmi dalok (I. II.) bár elég
csinos külalakban, de igen csekély költői tartalommal bir-
nak. Közlésük által .sem olvasóinknak, sem önnek nem ten-
nénk jó szolgálatot.

— R.-Keresztnr. Sz. K. ,.Az én eszményeim" ösz-
sze-szedett vonások, — azok is elég közhelyekből — de
Semmi goidolat nem füzi őket össze. Eszményei tehát nem
sokat érnek, eszméi pedig ugy látszik, nincsenek is.

-- Pest. P. I. A görög lörténetirókról szóló nagyter-
jedelmü dolgozat nem lapunkba való közlemény.
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SAKKJÁTÉK.
599-ik sz. f. — Czenthe Józse f tő l

(Miskolczon.)
Sötét.

: * • • • •

a b e d e f g h
Világos.

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond.

Az 594-ik számu feladvány megfejtése.
(.Lehner Hermann-tól Bécsben.)

Világos. Sötét.
1. e 2 - e i . . . . d4—e3:(a)
2.
o.

1.
2.
3

1.
2.
3.

Vfl-b5
Fb4-d2

Vfl—dY
Vd3 -d6

• . > . •
Kh4—g5
Vf 1 - a l

matt.

W

matt.
(b)

matt.

x

2.

1.
2.

e3-e2

d4-d3(b)
Kf4-e5

Kf4-e5
d3-d3

HeJyesenOitfitték mrg: Ve»z:>rémben:Fülöp József.
— Harasztiban: gr. Festetics Benno. — Miskolczon: Czenthe
József. — Jászkiséren: Galambos István és László —
Czegléden : Galambos Károly. — Nagy-Szalontdn: Kovác*
Albert. — Viszneken. Kiszelák Sándor. — Gyb'rött: Pávek
Antal. — H.-Hadháxon: Györössy Mihály. — Karczagon:
Kacsó Lajos (az 593. sz. f. is). — Verböczön: Nagy Idái
Ferencz. — A •pesti sakk-kör.

Ilónnpi-és
hetilap

2 1
22
28
24
25
26
27

Vauar
Hétfő
Kedd
Szerd.
Csőt.
Pént.
Szóm.

Katholikus és

HE
protestáns

naptár

Május
A fi Hosphius
Julia, Lenke
Dezső püsp.
Janka
Orbán püsp.
Nerei Fülöp
Pazzi Magdol. t

A 6 Exandi
Ilona

l Dezsér
Janka

| Orbán
'Nerei Fülöp
' Báda, Gyula

Hold változásai.

T l - N A
(iüröft-orosz

9
10
l l
12
13
14
15

naptar

Máj. (ó)
V, 6 Izaiás
Simeon
Motius vért.
Epiphan
racomius
Izidor
Glyceria

PTÁR.
Izraeliták

naptára

Sivan R.
1 Hivnn R.
2
3 Zorobab.
4
5
fi punk. ün.
7 S. 2 űnu.

Első negyed 27-én 2 óra 18 ]
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1
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í>2
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J a p

kél

ó. p.
4 17
4. 16
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4 14
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1
nyüg.

6.
7
7
7
7
7

4 12(7
4 l l 7
délután
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f.
81
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P .
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29

ó.
5
6

29 7
2 7

501 8
57 |1O
42Í11

1 d
i l

P.
:i6
13

0
64
55

1
l l

nyüg.

6.

9
10
l l

P-
39
34
21

este
0
0
1

1
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T Á R T A L O M .
Érdi János (arczkép). — Temetőben — Európa asz-

szonyság növeldéje (folyt) — A Dürer-kiállitás Bécsbeír
— Dombrovski és Cluseret (két arczképpel)- — A fegy-

| verszünet Neuillyben (két képpel). -- A magyar tud. aka-
j démia nagygyűlése. — Londoni levél. — Pesti tavaszi ló-
versenyek. — A párisi község harczosai (képpel). — Egy-

i veleg. — Tárház: Irodalom és müvészet. — Közintézetek,
j egyletek. — Egyház és iskola — Ipar, gazdaság, kereskedés.

— Mi ujság? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondani-
való. — Sakkjáték. —Nyilt-tér. — Heti-naptár.

Felelő* sierkes*tó: Nagy Miklós. (L.magyar-utcza 21.sz.)

HIRDETÉSEK.

Margitsziget.
Alólirt igazgatóságnak van szerencséje a t. cz közönség tudomására hozni: hogy a

Margitszigeti gyógyfürdő f. hó 14-én megnyittatott
A fürdőház közvetlen szomszédságában épült szálloda f.évi junius I-ső napján adatik a fürdő-

vendégek használatának át.
A tökéletesen felszerelt szobák napi ára szolgálattal együtt 3, illetőleg 2 ft. o. ért., megren-

delések mától fogva elfogadtatnak az igazgatósági irodában (Pest, Árpád-utcza 7-ik szám).
A fürdővendégeknek a meleg forrásvizén kivül, megfele.'ő ár mollett mindennemü ásványviz

rendelkezésére áll. .
Az orvosi segélyt a fürdő orvos dr. Kétly Károly ur nyivjtj, a kiállandoan a szigeten iog lakni.
A szálloda közelében épített, s junius 1-én megnyitandó vendéglőben orvosi rendelet szerint

is lehet étkezni.
A fürdőt használni akarók kényelme tekintetéből az ó-budai, óránként induló helyi

közvetlen a fürdőépület mellett kötnek ki.
Pest, 1871. május 10-én.

A Margitsziget igazgatósága.1070 (2-8)

„Hungaria" érint nagy szálloda
Kávéháza Pesten,

, május 20-kán inegnylttatott.
Miről midőn a nagyrabecsült közönséget értesitjük, egyuttal felkérjük, minél tömegesebb ^

Ilátogatásra, biztosítván mindenkit, hogy a tisztolt látogatók igényeinek teljes kielégitésére mindent'

I megkisértendünk.
Mély tisztelettel

ILLMER is1075 (1)

Dr. Pattison-féle

liöszvoiiyviilliijíi
»legjobbnak elismert gyógyszer a kftszveny
s trsnzok minden nemei ellen, u. m. a m ,
null-, nyak- és fossfajdalmak: továbbá
fej-, kéz- és térdkőíizvpny, taasz.akea-
tas, gerincz és ágyék fájdalmak stb. ellen.
— Egy nagy csomag ára 70 kr., félcsomagé
40 kr., és kapható Pesten: Tftrök József
gyógyszerésznél, király-utcza 7-dik sz.alatt;
Aradon: Brnckmayer F.; Pozsonyban :
Henriéi F. gyógyszerész;Temesvárit: P«-
flier gyógyszerész; Makón: Weil Márk;
Budán: Pichler Viktor, udvari gyógysze-
rész; Eperjesen: Schmidt Karoly, gyógy-
szerésznél. 1007(4-4)

=Figyelme7itetés!=
Több évek óta, aliöhö(tes, rekedt-

gég s beszédközbeni Hzájki«záradás
ellen a legjobbnak bebizonyult szer az
aráblai gummi, - cznkorral.

<Pf- Az ebböl készitett (iummi-
czukorkák kaphatók:

l>ent-Bnda és Pozsony minden
gyógyszertárai és nagyobb füszerkei-es-
kedéseiben; továbbá Győrött: Kinder-
mann J.; Bi.-Váradon: Janky A.; Te-
mesváron: Babussnik A.; Aradon:
Strobl P.; Fiperjesen: Galloczig J. v. ;

Zágrábban: Sándor Alex. uraknál.
Egy skatulya ára «O kr.

A „VICTORIA
biztositó-társaság

alólirott pesti vezérügynöksége tisztelettel jelenti, miszerint

jégbiztosítás] díjtáblázatát ;
e folyó 1871-ik évre már kibocsátotta s mind vezérügynökségi irodájában (Pest- '
belváros, régi posta-utcza, 2-ik szám), mind pedig vidéki fő- és alügynökségei,
valamint kerületi felügyelői által jegbiztositási ajánlatokat elfogad. "

Különösen figyelmezteti alólirott vezérügynökség a tisztelt gazdaközön- ',
séget ezen nevezetes e lőnyre, mely szerint mindazon biztositó félnak, a ki ,
jég ellen kukoriczát, gabonát, repczét, egyátalában az ismert három elsö ,
(1., 2., 3.) terményszakasz valamelyikébe sorozható földterméket biztosítván ̂
ugyanazon alkalommal épiileteit is e társaságnál biztositja, az ezen épületekért H
járó tüzbiztositási dijakból «

10%-i, azaz: tizszáztóli dijelengedést nyujt. \
Eszközöl pedig e társaság ;j

a) tüz ellen biztositást. «
"b) jég ellen biztositást, g
c) vizen és szárazon utazó szállítmányok biztositását, <j
d) emberéletre biztositást, azoknak minden szokásos módozatával. ?

Kelt Pesten, 1871. ápril 24-kén. 5

A „VICTORIA" biztositó-társaság I
io67(3 3) vezérüsynAksége Pesten.

Mellbetegeket
értesitem arról,

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

gyógyittatnak.
Rendelvényi órák:

délután 2-től 4-ig.
Báfvány-utcza 6. szám, %, emelet

(ezelött váczi-ut 21 ik szám.)
1046(7-50) E R N S T L.,

homaopath-orvos és szülész.

Legujabb

iiöi-
ruha-kelmék

bámulatos olcsón!

iBamburffer Adolf]
üzletében

ÜST, zsibárus és uri-J
utcza sarkán.

P P Minták kívánatra j
küldetnek minden-
, felé I n s y e n t

bérmentve.

Legjobb szer
mindennemü mellfájdalmak s köhögés, re-
kodtség, légcső, torokdi'), nyakfokély s gyo-
morhurut; — továbbá aranyér, torokgyik s
torokgyuladások, görvély, idült csipősség s
csúzosfájdalmak ellen

a pannonia mell-növénynedv.
Ugyanaz, rendkivüli gyógyerejét illető-

leg — a bécsi és pesti magas orvosi-kar ál-
tal törvényesen megvizsgáltatván, s a bécsi
cs. kir. magas helytartótanács végzése foly-
tán engedményezve, — igen üdvösnek ismer-
tetett el. ' 1061 (4-0)

Az átalános jólét érdekében a szegények
különösen tekintetbe fognak vétetni Ua ger
St07,a feltaláló s készitöné által Budán, or-
szágut fő-utcza 26 dik szám alatt.

Es?y flveg ára 1 forint,
s mindenkor frisminőségben kapható a fel-
találónőnél; továbbá a fóraktárban Pesten,
Tftrftk József gyógyszerésznél király-utcza;
Me*stáros Alajos Feruncztér; a városi
gyógyszertárban; Dietrik és Gottschlig
cs. kir. udv. thea kereskedésében; V«rg»
L. Józseftér; Budán : a „római császárhoz"
czimzett gyógyszertárban vizi város; Buda-
vár: az udv. gyógyszertárban. — Ajánlom
egyszersmind az általam feltalált gyomor-
erősítő s az et vágyhiányt s emésztést azon
pillanatban előmozdító

pannonia növény-boromat,
mely a hányás és hasmenés ellen védőJeghat.

I'iKJ' (ÍVOK ára 70 kr.;

pannonia mollnövény-cznkorkák.
Egy r«otiia(( ára 30 kr.

Föntebb emlitett szerek, hathatősságra
nézve semmi más gyártmányokkal össze nem
hasonlíthatók.

Cres flvegek 6 krval vétetnek vissza.
A bizonyítványok száma az ezerét felülha-
ladja, s melyek bármikor megtekinthetők.

Van szerencsém ezuttal a t. cz. közönsé-
get arról értesiteni, hogy férjem Hager
Leopold ker. gyakorló seborvos Budán, or-
szágut 27. sz alatt,minden idült betegségek
gyógyítását elvállalja, s az e téren szerzett
tapasztalataira támaszkodva, — magát tisz-
telettel ajánlja. - Szegények, ingyen gyógy-
kezelésben részesittetnek. - Rendelési iao.

li 8 -9 s délutáni 4 -5 óra közt.
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Íz „Anker" élet- és járadék biztositó-társaság
1870-dik évi mérlegszámla.

C s e l e k v ő
A részvényesek alapszabályszerü kezessége
Pénztár állomány
Hitelintézet . .
Tárcza . .
Ingóságok
Alapitási költségek
Kölcsönkövetelések biztositó-levelekre

» tőzsdeszerüleg adományozott érték-
papirokra

Kölcsönkövetelések jelzálogra a mellékeit részletezés
szerint

Ingatlanok: Ankerhof'ésegy háza Józsefvárosban Bécsben
Épitési telek első vételári részlete
Értékpapírok az 1870. deczimber 31-ki árfolyamban a

mellékolt részletezés szerint
Az élet-esetre nyeremény-részlettel biztositottak érték-

papírjai 55,300 ft. Különféle elsőbbségek . . . .
A viszontbiztositó-társaságok fizetései
Előrefizetett tőzsdodijak és más a jö\ő üzletév terhére

eső előrefizetések ,
Különböző követelések

ft.

700,000
202,775

25,997
413,090

9,536
40,000

373,633

1.313,852

1.301,232
1.096,027

100,190

467,189

47,748
82,677

132,074
182,902

6 488,934

kr.

85
38
90
24

33

41

13
76

61

63
41

30
44

39

8 i e n v « d ö.
Kiadott részvénytőke
Biztositási alap haláleset-biztositásokm

» » v i s z o n t b i z t o s i t á s o k r a . . . . . . . .
» . » é l t - t - e s e t i b i z t o s í t á s o k r a . . . . .
» •> életjáradékokra
» » aláirási biztositékokra

Tartalékalap baleset elleni biztositdsokm
társasulásokra

» haláleseti biztosításokra és nyeremény-
részletre

Alapok az élet-esetre nyeremény-részleitel biztositot-
tak részére •

Atalános tartalékalap
Az ingatlanok terhe tetése
A viszontbiztosító társaságok fizetése . . . . . .
Kamatok és osztalékhátralékok
Fentartott halálesetekre tartalékok . . . . . . .
Különféle adósok
Nyereség 1870-re

ft.

1.000,000
2.448,408
.105,965

86,948
285,622

8,220
2,500

377,682

73,189

49,702
94,500

4,900
109,906

18,996
73,117

638,103
111,169

6.488,934

33
68
75
80
56

22

53

81

35
30
32
64
87
23

39

Megvizsgálta és helyesnek találta:
A vizsgáló választmány

Cels F., Flesch Hermann, Lechner Rudolf.

Igazgató :
Dr. Badart Narciss.

1073 (l)

Látta:
Az ország fejedelmi biztos:

Scharschmid Miksa lovag,
cs. kir. osztálytanácsos.

Igazgató tanács:
Zichy Ödön sróf ő exc, v. t. tanácsos stb., elnök.
l?artigÖdftngrófőexc.,v.t. tanácsos, az urakháza tagja, alelnök.
Hoyos Rudolf", cs. kir. kamarás.
Wenítig-lngenhein János b.
Marquis de Ville Henrik.
Villars Sándor b., ?zász k. követségi tanácsos Drezdában.
Lovag Dr. Winiwarter József,udvari és törve:.yszéki ügyvéd.

A főkönyvivé:
Fenz.

Igazgató- helyettes:
Pontzen Tódor.

1062(4-0)

Legfinomabb

legolcsóbb

Levélpapírok
csinos s legujabb

>íonog$i*aittim»ií k a l
ellátva

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

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

kőnyomat ft. 1 — 1.40
100 db. legfinom. bristolpapirra ft. 1 20
100 db. a la minute . . . . kr. 50—80

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

Nyomtatványok.
1C0O db. postai szállitó-levél . . . ft. 3
1000 » vasuti szállitó-levél . . . ft. 6
1000 » vAltó ft. 4, 6 és 8
1000 » számla ft. 8, 5 és 8

Kapható: -

Löwinger A. és társa
papirkereskedésében Pesten,

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

Szelvénvt-k, arany- .•» ezüst beváltás.r Szokatlan ritkaság!
A szerencse'nek nemcsak Kezet nyujtani, - hanem kettős irányban minden

j | KoczKfiziatás nélkül értékpapírokra és sorsjegyszámokra együttesen játszani, pá-
] | rosulva a legkellemesb reményekkel tőke en kamatok okvetl* n megnyerését
j í az alább következö jól átgondolt tervezet szerint magának biztositani!'

j€sak 15 ft. havonkint! befizetéssel s egyszcrniindeii-
korra 2 ft. 50 kr. bélyfgdij

P ; minden részvevőnek esjy ré«ivény-levél fos kézbesittetüi,
| melv által minden részvevő az előjegyzett

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

i s ípöOW¥sz í r^~
Emu czászári t ir k va^nt-kfilcsfin sorsjegyeknél az é deklettek.

az évenkinti S% kamatok, ni- ly 12«M> frankot tesz ki, s az évenkinti rendes
6 hriMsaihan. mel, 11.30'.OOo'fr mit nyereményt képvisel, teljes élvezetébe
lépnek, s igy sokszorozott irrtíiyban nentoak az ŐH-zew 10 <|b. eredeti
sorsjegy toké-kamatai, hanem *MZ arra esö nyeremények ÍN 25 részre fel-
osztva régiesévé válnak.

Az ezen mindenegyes részvény-levelekre évenkint efo 48 franknyi kamat,
valamint a befizetés tartama alatt tett nyeremények azonnal felosztatnak, s az
ilyféle részvény-levélre eső 4 db. 4OO "frankos teljesen befizetett és 1600
frankot képvselft t redeti sorsjegyek közvetlen a 30 havi lefizetés bezártával
minden részvevőnek ki fos szolgáltatni,mely felosztott sorsjegyek a 3 % ka-
mat élvezésen kivül tovább is az évenkint történni szokott MS hnzashan a
legdú«abb nyereményedre játszanak. 1076 (1 — 6)

Ugyanezen jól átgondolt, tervezet áll 50 db. 400 frankos teljesen be-
fizetett 20,0<K> fr&nk v(l<>yjs *M>on ft. tevő cs. torok sorsjegyekre nézve is, a
befizetést felényire állapítva meg s belyegdij 1 ft. 25 kr., mely tervezet egyide-
jüleg nyittatott meg, s melyre a t. cz. közönséget szives részvétre felhivni ezennel
szerencsém van.

Jókori megrendelés esetében minden érdeklettnek egy állami honvédjó-
tékíinysasi xorsjeiry 100,<MM>, 8»».0O0, 2 a H',000 rt. s több jelentékeny
mellék nyereményekkel ingyért fog adatni, — mely sorsjegyek azonban 3 ft.
50 kron szinte megrendelhetők.

Austeriilz Zsigmond elsö pénzváltó irodája
Budán, a lánrzhid közelében.

Vidéki megrendelései; gyorsan és pontosan teljesittetnek.

A galandórzot (Bandwurm) meggyógyítja (levélileg is) dr. Bloch, Bécsben
Praterstrasse 42. szám alatt. 1074 (1 2) '

Alper Lajos kiadványai
(Pest, váczi-utcza 18. szám, „Nemzeti

szálloda".)
Xagy szellemek. (Irói jellemrajzok.)

Irta Szana Tamás. 1 ft. 50 kr., kötve
2 ft. 20 kr., diszkötésben 2 ft. 60 kr.

Tankréd lovag mesei. Regényes el-
beszélések. Irta Kvass-ay Ede. 2 ft.,
kötve 2 ft. 60 kr.

Az elegiaról. Koszoruzott pályamű.
Irta Aigner Lajos. 1 ft., kötve 1 ft.
60 kr., diszköt. 2 ft.

A csillagos ég. Népszerü csillagászat-
tani ismeretek. Irta dr. Császár Ká-
roly. 104 ábrával. Kömény kötésb. 3 ft.

Történeti beszelyek. Trta E. Derva-
rics Kálmán. 1 ft. 20 kr., kötve 1 ft.
80 kr.

Párisból. Irta Asbóth János. 2. kiadás
80 kr., kötve 1 ft. 40 kr.

Toüra/eok. Beszélyek. Irta Hollós
László. 1 ft.

\ sziv életéből. Irta Környei János.
2. kiadás 1 ft., kötve lft. 60 kr., disz-
kiadás 2 ft.

Az emberi nem mivelödési története.
Irta Torkos László. 1 f ., kötve 1 ft.
60 kr.

Pecso vics-világ Magyarországon.Tör-
téneti rajz. Irta Ormtídi B. 80 kr.

Tüskés dalok. Irta Borongó. 20 kr.
Vázlatok a magyar emigrátió életéből.

Irta Áldor Imre. 10 képpel 1 ft. 20kr.,
kötve 2 ft.

Lehet-e reformpárt ? John.
A sociaUs kérdésről. Irta Lugossy

Béla. 1 ft.
A magyar mezőgazdaság. Irta dr.

Ditz Henrik, -i ft., kötve 4 ft. 80 kr.
Döllinírer a pápai csalatkozhatlanság-

ról. 20 kr.
Az egyház és a házasság. Egyház-

tört. tanulmány. 60 kr.
A tanügyi reformról. 60 kr.
A zsidó nep és irodalom története.

Irta dr. Cassel Dávid. 80 kr.
5 A felekezeti iskoláztatás veszélyei.

Irta Bánhegyi István. 1 ft.
Nevelési beszélyek. Irta Honthy

László. 1 ft. 1078(1-2)

Kiadó-tulajii,,nos Heckenast Gusztav. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Tizennyolczadik évfolyam

Elöfizetési feltételek: a Vasárnapi Ujság es Politikai Újdonságok eityütt: Egész évre 10 frt. - Fél évre 5 frt.
Onnan Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — í'supan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

B V Hirdetési dijak, a Vattnuinpi Ujság és Politikai l'jdoiiságekat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajczárba; háromszori vagy
többízöri igtatásnál csak 7 krajczárba számittatik.— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Breabni: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és HaasensMii és Vogler, Wolteeile Nr. 9.—
Bélyeg-dij, külön minden igtatáa után 30 krajczár.

A*pánszláv irányzatu orosz és russophil
lapok közelebbről ismételve emlegették s
élénk megtámadások tárgyává tették egy
magyar püspök nevét, s elkeseredetten szól-
tak felöle, mint az oroszság veszélyes ellen-
ségéről, holott épen oly egyházmegye élén
áll, melynek népe nagy részben orosz vagy
ruthén faju és ajku.

Mi, kik a nagy-orosz és pánszláv uralmi
törekvéseket természetesen egészen más
szempontból nézzük, mint az emlitett la-
pok, már csak e dühös megtámadások által
is épen az ellenkezőről lehettünk meg-
győződve , mint a mit ama
mérges kitörések velünk elhi-
tetni akartak. Ök egy ruthén
ajku magyarországi nép püs-
pökét saját népe, hivei gonosz
ellenségéül akarják feltüntetni
azért, mert népét a nagy-
orosz birodalmi törekvések el-
len gondosan óvja s ezredéves
hazájuk, Szent-István birodal-
mának hűségében, kapcsában
megtartani igyekszik, — mert
nem hagyja elfeledni nekik:
hogy orosz ajkuságuk daczára
is Magyarország állampolgárai
s szerencséjükre innen laknak
a Kárpáton s egy alkotmányos
haza szabad intézményeinek
részvevői, államjogokkal biró
szabad polgárok; ök, a pán-
szláv izgatás lapjai, egy ma-
gyar-orosz püspökben ezt bün-
nek s hivei iránt ellenséges
indulatnak bélyegzik, s ö,t sa-
ját népe elött mint árulót de-
nuncziálják. Mi ellenben azt
hiszszük, hogy a püspök, ki
ezt teszi, s teszi erélylyel, ki-
tartással, buzgalommal, sze-
retettel: épen ezzel bizonyitja
be, hogy nemcsak jó hazafi,
hanem a maga népének is igazi
és leghívebb barátja.

A püspök, a kiről szólunk,
kit a russophil lapok oly erős megtámadá-
sokban részesítenek, de a kinek felrótt
bünét mi erénynek nevezzük, Paukovich
István, munkácsi görög szertartásu katho-
likus püspök, kinek arczképét s életrajza
főbb vonásait ma mutatjuk be olvasóinknak.

P a n k o v i c h I s t v á n .
Pankovich 1821-ben született Zemplén-

megye Velejte községében, nemes, de va-
gyontalan szülőktől. Nagyon korán maradt
árvaságra, mert atyját egy-, anyját három
éves korában elveszte. Vagyon és szülői
gond nélkül maradván, talán csak az olva-
sás és irás elemeinél maradt volna tanult-
sága, ha hamar feltünedező tehetségei egy
pár jótékony pártfogó figyelmét reá nem
vonják, kik neveltetése s kitanittatása gond-
ját magukra vállalták, s öt, falusi iskolái
végeztével a kegyes-rendiek sátoralja-uj-
helyi gymnasiumába küldötték. De a foly-

P A N K O V I C H I S T V Á N .

vást szebben haladó ifju nem sokáig vette
igénybe jóltevői segélyét. Mihelyt abba a
korba jutott, hogy kisebb gyermekek tani-
tása által maga kereshette meg önfentartása
eszközeit, azonnal saját erejére támaszko-
dott s azon végezte a megkezdett gymna-

siumi tanulmányokat Szathmárott. A papi
tudományokat a görög szertartásu katholi-
kusok ungvári seminariumában végezte.

Mint pályavégzett papnövendék, ki a
tudományokban való előmenetelén kivül
megnyerő modora és mivelt társalgása által
is kitünt, a b. Vécsey családhoz ajánltatott
nevelőnek, majd 1850-ben a kassai jogaka-
démiánál az államtan és bányajog tanszé-
kére alkalmaztatott. De tanársága csak át-
meneti állapot volt, mert egy év mulva
áldozárrá szenteltetvén, ismét a magánne-
velőség terére lépett s gr. Nákó Kálmán

nevelését vállalta magára. E
minőségében, részint a felsőbb
körökkel való huzamosb érint-
kezés, részint s főleg növen-
dékével tett nagyobb utazások
nagymértékben nevelték szel-
lemi látkörét, s az élet és a
tapasztalás zománczával von-
ták be az alapot, melyet ki-
terjedt olvasottság és tanul-
mányok által szerze magá-
nak. Beutazta Nyugat-Európát,
azonkivül Egyiptomot, északi

. Afrika és nyugati Ázsia nagy
részét; magáévá tette az ösz-
szes mivelt nyelveket s meg-
ismerte a népek és társadal-
mak életét és viszonyait, és
ugy tért vissza mint világot
látott honfitársaink egyik leg-
miveltebbike.

Ez utazásokkal egyszers-
mind a gondjaira bizott ifju
gróf nevelése is be volt fe-
jezve s Pankovich most, mint
a felekezeti papok egyik leg-
kitünöbbike, az akkori m. kir.
helytartósághoz tanácsosulje-
lesen az iskolai ügyekben elő-
adóul neveztetett ki s ugyan-
akkor a körtvélyesi czimzetes
apátsággal ruháztatott föl.

Helytartó - tanácsosi állá-
sában nem maradt soká, mert

innen már 1866-ban munkácsi püspökké
neveztetett ki, s ezzel az ország legfon-
tosabb egyházmegyéi egyikének állíttatott
élére, hol ugy vallási és mivelödési mint
nemzetiségi tekintetben sok és nagy í ól-
adat várt reá. Ö c feladatoknak s a nozz.i

22-ik szám.

Pest, május 28-án 1871.


