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Íz „Anker" élet- és járadék biztosító-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 biztosítottak érték-

papírjai 55,300 ft. Különféle elsőbbségek . . . .
A viszontbiztosító-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.
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Kiadott részvénytőke
Biztosítási 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
» » aláírási biztositékokra

Tartalékalap baleset elleni biztositdsokm
társasulásokra

» haláleseti biztosításokra és nyeremény-
részletre

Alapok az élet-esetre nyeremény-részleitel biztosítot-
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
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Scharschmid Miksa lovag,
es. kir. osztálytanácsos.

Igazgató tanács:
Zichy Ödön sróf ő exc, v. t. tanácsos stb., elnök.
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Legfinomabb

legolcsóbb

Levélpapírok
csinos s legújabb

>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 papírra,

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 (legújabb) ft. 4

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

Kapható: -

LöwingerA.éstársa
papirkereskedésében Pesten,

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

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

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

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

P ; iniiideii részvevőnek esjy ré«ivény-levél fos kézbesittetüi,
| nielv 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 c-aszari ( ír : k vamit-kfilcsfin sorsjegyeknél az é deklettek.

az évenkinti ti" „ kamatok, ni- ly 12«M> frankot tesz ki, s az evenkicti rendes
6 hriMsaihan. mel, 11.30'.OOo'fr mit nyereményt képvisel, teljes élvezetébe
lépnek, s igy sokszorozott irányban nentoak az őH-zew 10 <|b. eredeti
sorsjegy toké-kamatai, hanem *»z arra eso nyeremények ÍN 25 részre fel-
osztva rémesévé válnak.

Az ezen mindenegyes részvény-levelekre évenkint efo 48 frank nyi 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 képvselo t redeti sorsjegyek közvetlen a 30 havi lefizetés bezártával
minden részvevőnek ki fos szolgáltatni,mely felosztott sorsjegyek a 3 % ka-
mat élvezésen kiviil tovább is az évenkint történni szokott MSt hnzashan a
legdú«abb nyereménye!.re játszanak. 1076 (1 — 6)

Ugyanezen jól átgondolt, tervezet áll 50 db. 400 frankos teljesen be-
fizetett 20,0<K> fr&nk vagyis 80OO ft. tevő es. torok sorsjegyekre nézve is, a
befizetést felényire állapítva meg s belyegdij 1 ft. 25 kr., mely tervezet egyide-
jűleg nyittatott meg, s melyre a t. ez. közönséget szives részvétre felhívni ezennel
szerencsém van.

Jókori megrendelés esetében minden érdeklettnek egy állami honvéd jó-
tékíinysasi xorsjegy 100,000, 8»».0O0, 2 a H',000 tt. s több jelentékeny
mellék nyereményekkel ingyért fog adatni, — mely sorsjegyek azonban 3 ft.
50 kron szinte megrendelhetők.

Austeriilz Zsigmond első pénzváltó irodája
Budán, a lánrzhid közelében.

.» IPIT 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. (írói jellemrajzok.)

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

Tankréd lovag meséi. 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. Népszerű csillagásza t-
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.

Parisból. 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 miveiödési 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 Áldorlmre. 10 képpel 1 ft. 20kr.,
kötve 2 ft.

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

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

Ditz Henrik, -i ft., kötve 4 ft. 80 kr.
Dö! linzer 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 Heekeiuist Gusztáv. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Tizcnnvolczaűik évfolyam

Előfizetési feltételek: a Vasárnapi Ujsag es Politikai Újdonságok eityütt: Egész évre 10 frt. - Fél évre 5 frt.
O n n a n Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre $ ft. — í'supan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

B V Hirdetési dijak, a VaNarmtpi tjság 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, Wollzeile Nr. 9.—
Bélyeg-dij, külön minden igtataa után 30 krajczár.

A*pánszláv irányzatú 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 fajú és ajkú.

Mi, kik a nagy-orosz és pánszláv uralmi
törekvéseket természetesen egészen más
szempontból nézzük, mint az emiitett 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
ajkú 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 bűn-
nek s hivei iránt ellenséges
indulatnak bélyegzik, s ö,t sa-
ját népe előtt 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
bűnét mi erénynek nevezzük, Pankovich
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 küldöttek. De a foly-

P A N K O V I C H I S T V Á N .

vást szebben haladó ifjú nem sokáig vette
igénybe jóltevöi 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 kitűnt, 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 múlva
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 bízott ifjú
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 miveiödési 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.
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kötött várakozásoknak minden tekintet-
ben megfelelt, s nagy • mértékben elha-
nyagolt és szegénységgel küzdő egyház-
megyéjének anyagi és szellemi fölvirágoz-
tatására már eddig is igen sokat tett. Pap-
jai anyagi helyzetét tetemesen javította s
ez által lehetővé tette, hogy azok a kiviilröl
jövő s ismeretes csáboknak ellenállhassa-
nak; az ungvári papnöveldét ugy tanulmá-
nyi mint anyagi tekintetben nagy virágzásra
emelte; az elhanyagolt püspökilakot és jószá-
gokat felszerelte s jövedelmezőbbekké tette,
a lelkészek árváinak neveltetéséről és sorsá-
ról atyailag gondoskodott; különösen sokat
tett pedig a népnevelés felvirágoztatására s
a legnagyobb részt iskolák nélkül egészen
szűkölködő orosz-ajkú népet évről évre
több-több iskolával ajándékozta meg, s a
miveltségben oly igen hátra maradt köz-
népet ezzel a szellemi haladás uj ösvényére
vezette, és fölemelni igyekezett a felvilágo-
sodás ama színvonalára, melyen a haza elő-
rehaladottabb nemzetiségei állanak, ápol-
ván bennök egyszersmind saját nemzetiségi
érzésöket s a közös haza iránti ragasz-
kodást.

Ennyi buzgalom s valódi érdem, vala-
mint egyfelől saját egyházmegyéje ragasz-
kodását s az egész vidék tiszteletét megsze-
rezte számára, ugy a felsőbb helyen sem
maradhatott elismerés nélkül. 18'69-ben a
magyar kormány előterjesztésére Sz.-István
rendjének középkeresztjével s a valóságos
belső titkos tanácsosi méltósággal ajándé-
koztatott meg, s legközelebbrőlpedigajelen
év tavaszán a vaskorona-rend nagy kereszt-
jével diszittetett. ü a legnépszerűbb püs-
pökök egyike; s egyaránt méltó a legfelsőbb
elismerésre és hivei szeretetére.

— 6—r—

Pünkösd ünnepén.
Forr a világ mint a tűzkatlan,
Lángját fel a magasba csapja,
S mig ott fényt áraszt, nagy sötéten
Borit be lenn mindent iszapja.
. . . Az eszme küzd s felébb, felébb tör,
De visszarántja a salak . . .
Mint hangyaboly a morzsalékon
Tusáz az ember itt alatt.

Ember te nagy! te szellemeddel
Ki felmagasulsz mint a pálmai
Mi törpe vagy, kötözve gyáván
Silány önzésed szolgajárma! —
Mi átok űz, hogy bolygva bolygasz
Évezrek óta uttalan, —
8 pályád, hol elcsap, messze téren
Vér és könytöl jelölve van?

Mi átok űz, hogy nem találod
Vezérnyomod, vezérösvényed,
S egymásra törsz a rongetegben,
Utad hol a bozótba téved!
S ha felmosolyg a múlt ködéből
Vezérül egy-egy csillagod,
önnön kezeddel oltva fényét,
.lövődet is meggyilkolod?

— Világosságnak lelke szállj le!
Szeretet, béke van tenálad! —
Hints fényt a gyarló porkebelbe,
Ne vessen az több szennyet, árnyat!
Régóta küzd, vív már az eszme,
Hulljon le már iszap, salak!
S a földön is, miként az égen
Fény és derű mosolygjanak!

Illyés Bálint.

Európa asszonyság növeldéje
(vagy: hogy verte mog, é.< zsákmányolta ki a német a fran-

cziát az angol jelenlétében, a ki közönböser. nézte.)

(Véjte.)

A mi a két sebesült ápolását illeti, meg-
engedték , hogy János a szeszélyét kö-
vesse. Jól is igazított el mindent. Minden
csata után átment a folyón, a Lajos fejét be-
kötötte , mert ennek több szüksége volt az
ápolásra, mint Vilmosnak, s kitűnő sherry-
jéből, melyet mindig magával vitt, egy kis
vizzel vegyítve adott neki inni.

— Édes Lajosom, — monda János a
szegény fiúnak, midőn az félhalva igyeke-
zett a lábára állani, — nagyon fáj nekem,
hogy önt igy kell látnom.

— János, én hálával viseltetem ön iránt,
— monda Lajos; de — folytatá, szemrehá-
nyólag tekintve barátjára, — miért nem vá-
laszt el bennünket? Nem látja ön, hogy ez a
goromba állat nálam sokkal erősebb? Soha-
sem hittem, hogy ily jól tudjon verekedni.

— Én nem tehetek semmit, — monda
János. — Ön jól tudja, hogy ön kezdte el,
s már most önnek kell visszalépni.

— Ügy van! —válaszolá Lajos. — Ah! —
monda mély sóhajjal — volt idő... De mind-
egy, János, flastromaiértéstépéseiértfogadja
őszinte köszönetemet.

— Meddig késik még? — lármázott
Vilmos — ellensége vérét szomjazva.

— Éljen a háború! — kiáltá a szegény
Lajos s vakon rohant az ellenségére. Neme-
sen harczolt, de állomását nem tudta meg-
tartani. Midőn egy csapást mért; azt jó erő-
vel adta; csakhogy ellenségének igen keve-
set árthatott, mert csapásai ritkán találták.

Birtokát lépésről lépésre adta fel, el
annyira, hogy utoljára lugasába kényszerült
menekülni, s köveket hajigált az ablakából,
hogy ellensége üldözését meggátolja.

Lajos elejétől kezdve elhibázta dolgát.
Ellenfele erejét a megtámadás előtt kellett
volna számba venni, de ezt tenni elmulasz-
totta, s heveskedéseért megérdemelte, hogy
megverjék. Büntetését kikapta. De mikor
Vilmos, a ki oly fenhangon beszélt békés
hajlamairól, s azt állitá, hogy csak hazáját
(Vaterland) akarja megvédeni, Lajost a
kertjéből is kiűzte, s útjában mindent elti-
port , az ültetvényeket, virágokat, stb. —
ekkor mindenki érezte, hogy a felügyelök-
nek közbe kellett volna lépniök. De ezek
egyet sem mozdultak.

Sándor tiszteletteljes távolságról nézte
a csatát, s kérdezte magában: vájjon melyik
fárad el hamarább?

József a hajszálától a kis lábaujjáig
reszketett, egy szót sem mert szólni, félt
hogy Vilmos visszafordul s ö reá is ujabb
csapásokat mér.

János a boltjában maradt, ugy dolgo-
zott mint egy szerecsen rabszolga, a Lajos
hajójához két uj evezőt készített, arra az
esetre, ha Lajos a folyón át akarna menni;
azt remélte, hogy Lajos e szolgálatáért
nagyszerűen megjutalmazza, s Vilmostól is
a legszelídebb dorgálást nyeri!

— Én nem tehetek máskép, — monda
János, magát mentegetve; — önnek is szi-
vesen csinálok egy kormánylapátot, eve-
zőket is, sőt ha kívánja, még egy hajót is,
de csak oly feltétellel, ha jól megfizeti az
árát.

— Nincs rá semmi szükségem, — vála-
szolá dühösen Vilmos.

Ugy látszik semlegessége által János
nem sok barátot szerzett.

— Eh! jőjön csak — folytatá Vilmos ;
— látja a homlokomon ezeket a forradáso-
kat? Tudja-e hogy honnan kaptam? Azok

a kövek csinálták, melyeket a folyó túlsó
partjáról ön küldött Lajosnak, hogy enge-
inet hajigáljon velők.

— Az engem nem érdekel; ez a semle-
gesség törvénye!

— Semlegesség, valóban! Én goromba-
ságnak hivom!

Erre Vilmos ismét átment a kerten,
Jánost a munkája mellett hagyva, melyért
azonban János nagyon kezdte magát szé-
gyenleni.

— János! — kiáltá Lajos kétségbeesetten
a lugas belsejéből, — János, jöjön segít-
ségére pajtásának ! Nem akarom önnek
azon boldog napokat juttatni eszébe, me-
lyeket együtt töltöttünk, midőn boltjában
kifáradva hozzám jött, szórakozást keresni;
de ön is tehetne most értem valamit; oly
kétségbeejtő helyzetben vagyok, azt sem tu-
dom hova forduljak.

— Nagyon sajnálom, Lajos barátom, —
monda János, — de mit tegyek? Az önmeg-
veretésében semmi gyönyörűségemet sem
találom, sőt ellenkezőleg, rám nézve sokkal
előnyösebb volna, ha gazdag és szeretetre
méltó szomszédom volna, nem pedig egy
megsemmisített nyomorult. Lajos, hát miért
nem adja ön meg magát? Ha igy folytatja,
azzal nem nyer semmit. Ha a két ágyast
Vilmosnak adja, mindennek vége lesz; ha
ellenben ennek a megtagadásához mfkacsul
ragaszkodik, ugy Vilmos feldúlja az ön lu-
gasát, vagy az ebéd ideje alatt fogolylyá
teszi önt s éhséggel öli meg.

—»Adjam meg magamat! — monda La-
jos megvetéssel; — s egy szerencsétlenség-
ben levő pajtásnak csak ennyi vigaszt tud
ön adni? Megadni magamat! Hát ön meg-
adná-e magát, ha ez a nagy állat a boltja
elébe állana s feldöntéssel fenyegetné? Azt
mondja ön, nem tanácsol semmi becstelen-
séget? Nem, valóban nem! Azt hiszem, éle-
temben nem tettem semmi becstelenséget;
de habár kedves lugasomat, mely annyi
pénzembe és munkámba került, lerombolva
látnám is; ha virágaimat kitépve, eltaposva
s szétszórva látnám is, János! még ily sze-
rencsétlenségek mellett sem szeretnék önnel
cserélni, önnel, ki egész életét a pénz-csiná-
lással tölti, — nem, a világ minden kincsé-
ért sem! Istenem! ki gondolta volna valaha,
hogy a folyam túlsó partjáról ilyen tanácsot
adjanak!

Ekkor kezdte János észre venni, hogy
az ilyen jelenetek szemlélői nem erezik
mindig jól magukat. — A esengetyü ebédre
hivta őket, a többi növendékeket János is
némi aggálylyal követte. Kedélye nyugta-
lan volt, nem tudta, hogy Európa asszony-
ságnak hogy adjon számot a történtekről.

— Lajos és Vilmos ma nagyon késnek,
— jegyezte meg- az ebéd közepe felé az
asszonyság, midőn távoliétöket észrevette.
— Senki sem tudja hogy hol vannak?

Egy mellette levő növendék ekkor be-
szélte el részletesen az egész történetet.

— János, hát miért nem választotta el
őket? — kérdezé az asszonyság.

— Bocsánat, asszonyom , — válaszolá
János, — én semleges voltam.

— Mi volt ön? — kérdé az asszonyság.
— Semleges, asszonyom.
— Épen ez az, a mi nem egyezik meg

az ön állásával, — válaszolt az asszonyság. —
A többi növendékek felett hatalmat adtam
önnek, hogy szükség esetében cselekvöleg
lépjen fel, nem pedig azért, hogy tétlenül
félre húzza magát. Valóban, egy szopós
gyermek is tudott volna annyit tenni, mint
ön. Ha öntől semmit nem várhat az ember,
akkor helyére akár a kis Györgyöt is kine-
vezhettem volna. Semleges! igazán előttem
e szó a gyávasággal egyértelmű! De külön-

ben is, a világban ezzel semmi állást sem
foglalnak el; vagy az egyik vagy a másik
párthoz kell tartozni. Azt kérdezem, hogy
melyik párthoz állott ön?

Az asztal körül ülök ajkán mosoly vo-
nult el, s a kis fiuk sugdosódni kezdtek; a
tréfát igen kitűnőnek és izlésök szerintinek
találták. Oly nagy élvezet volt rajok nézve
azt látni, hogy egy felügyelöt is megszid-
nak, ámbár tudták, hogy később ugyanezen
felügyelőnek keservesen megfizetik jó ked-
vöknek az árát.

— Mit mondott? — kérdi az asszonyság.
— Nemde azt, hogy mind a két oldalra? De
hát hogy tehette azt János ur?

Minden padról vihogás hallatszott, s
egyszerre kiáltottak fel mondván : „Bocsá-
nat asszonyom, János mind a két Jelt meg-
fejte."

— A semlegesek mindig ezt teszik, —
monda Európa asszonyság. —Mint a piócza
egyikre is, a másikra is ráragad, s egyiknek
sem tetszik. Ah, kétségkívül — folytatá, hang-
ját, a mint ujabb részleteket hallott, fokoza-
tosan emelve, — Lajost megsértette az által,
hogy folyvást azt prédikálta neki, hogy
nincs igaza, s Vilmost viszont azzal, hogy
ellenfelét kövekkel látta el. János, hallgassa
meg a mit most mondok. Már régóta vizs-
gálom önt, s ugy vettem észre, hogy ön a
kötelességet, befolyást, becsületet, egyszó-
val mindent feláldoz azért az élvezetért,
hogy néhány nyomorult shillinget megkí-
méljen. Önnek rósz tanácsadói voltak, ön
egy csomó inast, a kik senkinek sem válná-
nak becsületére, a fejére hagyott nőni; ön
egyszerűen csak azért választotta őket, mert
azon tárgyakból, melyeket ön a többi fiuk-
nak elad, a legtöbb hasznot tudják húzni;
most már láthatja a következését, ön jól
tudja azt, hogyha Ben*) vagy Hugh lettek
volna az ön szolgái, ugy ez a szégyenitö je-
lenet nem történt volna meg. Ön be lett
volna gyakorolva s oly tisztességesen kiál-
lítva, hogy a többi felügyelőknek tisztele-
tet parancsolt volna, s a két vetélytárs nem
mert volna verekedésbe elegyedni. Volt
idő, mikor elég volt, ha ön a kis ujját föl-
emelte, s az egész osztály reszketett; most
már senki sem reszket. Öntől senki sem fél,
s szavára sem adnak semmit. És miért ?
Azért, mert oly gondatlan és önző lett! Ezt
a harczot már kezdetben meg kellett volna
gátolnia. Abban az esetben, ha ez önnek nem
sikerül, a többi felügyelőkkel egyesülve,
még mielőtt erejöket megpróbálták, kellett
volna a két ellenfelet elválasztani. De e
helyett boltjában maradt, részvétlenül, s
hogy a csata tovább tartson , eszközökkel
látta el őket, s ön mind a két pajtása se-
beiből, melyeket egymástól kaptak, hasznot
húzott. Mind a kettőnek rósz barátja volt.
— Eljöhet még az az idő, hogy a barátokra
önnek is szüksége lehet. Reménylem és óhaj-
tom, hogy talál is barátokat, de vigyázzon,
hogy ez a szelid, békeszerető Vilmos ne ta-
láljon (pedig tartok tőle, hogy találni fog) a
folyam partján hajójának egy olyan kis he-
lyet, hol horgonyt vethet, s egy szép reggel
meglepetés által az ön szigetét ne foglalja el.

— Asszonyom, — morogta János,—Lajos
volt hibás. Ö kezdte. Vilmos csak ősapáinak
a kertjét védelmezte.

— Hogyis ne! — monda az asszonyság
megvetéssel; — már miért nem mondja egy-
úttal, hogy ős nagyanyjának a kertjét. Hát
védelemnek találja ön azt, hogy a fiút az
udvar másik oldalába kergeti, s végre azzal
ijeszti, hogy a lugasát is földulja? Mily szé-
gyen! a boxirozásban hat hónapig gya-

*) D'Izraeli Bewjamin. A párt-irányzat vi-
lágos.

korolni magát, és akkor szomszédjának
oly ajánlatot tenni, mely azt felboszantsa,
s ezáltal ennyi lármát és ily sok roszat
csinálni. Lajos hibázott; de kegyetle-
nül bűnhődött, s már most ideje, hogy
segítségére menjenek. — Hogyan! hát ha
valaki valami hibát csinál, már az ne talál-
jon senkit, a ki a bajból kihúzza? Az erősnek
kevésbbé kötelessége a gyengét segíteni
azért, mert az saját hibája által lett szeren-
csétlen? — Vilmosra találhatni egy ment-
séget, hogy a győzelem szomja félig meg-
bolonditotta; de önre, ki mint egy gyáva
semlegesen tartotta magát, önre semmi
mentség sincsen. Ön visszaélt azzal a biza-
lommal, melyet akkor helyeztem önben,
midőn nevelő intézetemben az öt felügyelő
közé kineveztem. Most hivatalától meg-
fosztjuk

— Oh asszonyom! — kiáltanak egyhan-
gúlag a kis fiuk, — kérjük bocsásson meg
neki most az egyszer. Midőn Lajos és Vil-
mos meg voltak sebesitve, János oly jó
volt hozzájok! Vizet adott nekik, hogy szom-
jaságokat oltsák, a homlokukat borogatta,
s a sebeikből folyó vért megállította; s még
egyebet is tett. Kérjük kegyedet, bocsásson
meg neki most az egyszer.

— Jól van! — monda a nevelöné meg-
hatva; — a sebesültekiránti jósága mellette
szól, valami szelídebb büntetésről gondolko-
zom, mert kárhoztatást érdemlő magavise-
lete után is van még reménységem, hogy Já-
nos az intézetben elfoglalt állásának magas-
latára fog emelkedni. Megtanulja, hogy a
kötelességeket, azért mert kellemetlenek,
nem szabad hidegen félrevetni, hogy az, a
ki a helyes tett felelőssége alól kihúzza ma-
gát, valóban igen rósz dolgot követ el; hogy
a valódi nagyság a nehézségek elleni küz-
dés erejében áll. Megtanulja, hogy mily
szomorú dolog, ha bátorságát és ügyessé-
gét dicsérik, s a helyett hogy annak bizony-
ságát adná, azzal a mentséggel gyáván
visszalép „hogy a közbelépésre semmi mó-
dot sem lát," ez nyomorult és elfogadha-
tatlan ok. Ismerje el tehetetlenségét; ismerje
el, hogy nem azaz erélyes ifjú, akinek tar-
tották, hogy bátorságát túlbecsülték, s hősi
hírnevét oknélkül kapta. Miután a többiek
feletti befolyásával dicsekedett, nem volt
elég erős, hogy egy igazságtalan veszekedést
megállítson, s azon borzasztó csapások vi-
harát és annyi sebeket megelőzzön. E
sebek megnyílnak, s hosszú évek során ke-
resztül sem hegednek be. E szegény sebe-
sültek halvány arczárói még hosszasan lehet
leolvasni: „örök gyűlölet az ellenség iránt,
ki bennünket megcsonkított, s megvetésünk
sújtsa azt a semleges barátunkat, a ki legyö-
zetésünket csendesen s nyugodtan nézte ! "

(Angolból.) Sámi Lászlóné.

Piros pünkösd napján.
Az emlékezet a leghűbb és leghálásabb madár,

az embert akkor keresi föl csicsergő, csevegő jó
kedvével, mikor minden, a mihez szivét kötötte —
hűtelen lett hozzá, a kedves, a jó barátok, a sebes
szárnyon röpülő idő, az örök szerelmet esküvő
gyarló, könnyű vérü leány. Az emlékezet akkor
keresi föl a szomorkodót, mikor minden elhagyja,
mikor legjobban erezi, hogy milyen nagyon egye-
dül van.

Hány szomorú arczra csal egy futó és nem
ritkán maradandó derült sugarat a szép, a mesés,
az elfeledhetetlen boldog gyermekkor emlékezete.
Mikor azok a mesevilági szép napok elröpültek,
akkor minden egyes óra abból az időből, mint
ünnepnap tűnik elő a multak moha alól. Aranyos-
nak látszik ott minden; azaz agyon nyomorgatott
játékszer, mit használat után elvetettünk, most
olyan kedves alakban jut eszünkbe; ilyen volt,
olyan volt s még a játszó pajtások rég elfeledett
neve is eszünkbe jut raja.

Hát egyes ünnepünk. Egy karácsony, aranyos*
dióival, almáival, czukor-báránykáival, kis gyer-
tyás fáival; — egy húsvét piros tojásával, öntöz-
ködési örömeivel, kálváriája és szép mécsvilágos
úrkoporsójával, a miket kipödört bajuszu katonák
őriznek fegyverrel; — és egy pünkösd szépen
fölbodzavirágozott ablakaival, rózsakoszorus pün-
kösdölő kis leánykáival, — egész a hófehér meg-
ritkult hajszálak késő koráig elkisér bennünket,
a kik voltunk valaha ilyenekben kedvet, örömet
találó gyermekek.

El nem feledhetjük soha; hisz e kedves ven-
dégek évről évre fölkeresik az ártatlan gyermek-
világot — egész a világ végzetéig, hogy örüljenek
nekik azok, a kik az örömet megérdemlik és sze-
rezzen boldogságot azoknak, a kik már csak a más
ártatlan örömében találhatnak gyönyörűséget.

Itt van megint ogy; egy régi jó ismerős, mo-
solygó arczczal, hogy fölvidul látásán az is, a kit
már csak a múlt boldogság emléke lelkesithet.

Kedves gyermek-ünnep; piros pünkösd óhaj-
tott ünnepe!

Még most is olyan, mint tiz, talán száz esz-
tendő előtt. Olyan barátságosan s ünnepies fény-
nyel mosolyog a nap az égen, s olyan nyilt, jósá-
gos arczczal járnak az emberek a földön.

Ugyanazok a fehér virágos zöld bodza-ágak-
kal fölékesitett szerény ablakok, s a kapu és ajtó-
félen tán épen azon helyre van akasztva egy pün-
kösdi rózsából font szép piros koszorú, a hová egy
félszázaddal ezelőtt valamelyik nagyapánk akasz-
totta a magáét, hogy egy most már tán porladó
nagymama — kis leánykorabeli élőpéldánya —
észrevegye.

Mindenütt zöld ág és piros virág, a hová csak
a szem lát; és mindenütt öröm és boldogság, a
hová a szem be nem lát. Mulatság és vigadozás
hegyen-völgyön, hisz a pünkösd ünnepe az örömök
ünnepe.

Hát a gyermek-világ. Még most is látom.
Négy kis leány korba vosz egy pár pajtásnét;
mind föl vannak virágozva szép piros rózsával, a
mi olyan nagyon jól áll hófehér ruhájukhoz. A
melyik kettőn legtöbb a pünkösdi rózsa, az a kettő
a király és a királyné. Ez a kettő megy a középen;
a többi négy gyermek leányka képviseli a királyi
pár népét.

Igy járnak el házról házra; mindenütt szíve-
sen látják őket s mindenütt szivesen hallgatják
meg azt az egyszerű, szép és régi pünkösdi dalt
és játékot, a melyet isten tudja hány száz év előtt?
melyik eleven eszü gyermek komponált ugy össze.

Az udvaron szépen körbe állanak s kezet
fogva, jobbra megindul az eleven rózsa-koszoru,
énekelve éles csengésű gyermekhangon azt az
ismeretes pünkösdi dalt, a mi ugy kezdődik :

A pünkösd jeles ünnepje,
Szent lélek isten küldöttje,
Erősítse mi szivünket —
Az apostoloknak.

/'•»•'• " "*A- Tüzes nyelvek leszállása
{ « '•..- '•Y , t . Szent lélek 'isten áldása,
\ • - '• Szálljon ránk is, mint leszállóit

Az apostolokra.

Zibordom, zábordom
A pünkösdi rózsa,
Szálljon erre a házra
Az isten áldása.

Azután összefogózik a közepén az eddig le-
sütött szemekkel álló királyi pár és egymással fo-
rogván, összesen dalolják a királyné nótáját.

A pünkösdi rózsa
Kihajlott az útra;
Szedje föl a király
Adja királynénak;
Királyné keblére,
Tűzze a szivére.

András bokrétás
• Feleséges '•'') jó tánezos,

• Jól meghúzd, jól meghúzd
A lovadnak száját,
Ne tipodja, ne tapodja
A pünkösdi rózsát.

A pünkösdi rózsa
Kihajlott az útra,
Levele szóródik
Királyné ölébe;
Az isten áldása
Szálljon raja véle.

András bokrétás
Feleséges, jó tánezos,
Jól meghúzd, jól meghúzd
A lovadnak száját,
Ne tipodja, ne tapodja
A pünkösdi rózsát.

•) Igy is hallottam variálva: „Feleséged)ó tánozos.
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A pünkösdi rózsa |
Kihajlott az útra.
Hullik a levele
Király kalapjára;
Az isten áldása
Hulljon véle raja.

András bokrétás
Feleséges, jó tánczos,
Jól meghúzd, jól meghúzd
A lovadnak száját,
Ne tipodja, ne tapodja
A pünkösdi rózsát.

A háziak körülállják a daloló ártatlan cso*
portot s különösen a háznép gyöngébb-nemü apró-
sága olyan másvilági örömmel hallgatja a szép
királyné nótáját, hogy a távozó „pünkösdölők" után
utcza-hosszant elácsorog, hogy csak minél több-
ször hallhassa, — mig aztán esztendőre — vagy
kettőre maga is kedvet kap a szép királynői ko-
szorúhoz. . . .

Daloljatok csak kis ártatlanok; az az isten
áldása, a miért ti imádkoztok, talán hamarább
leszáll a földre, a hol bizony nagy szükség van
már raja.

Több vidéken a felnőttek is megünnepelik a
pünkösd napot, a szokásos pünkösdi hirály-válasz-
tássál. Hanem ez a népszokás napjainkban már
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kedvezni látszott a szorgalom és ipar e diadalnap-
jának, mert május elseje teljes tavaszi derültsé-
gében és pompájában köszöntött be a többnyire
ködÖ3 és kőszéngőzzel terhelt levegőjű London
lakosaihoz. Valóságos Queensweather (királynőhöz
illő időjárás) volt, miként az angolok mondani
szokták túlságos loyalitásukban, mert szerintök
még az időjárás is, a világnak e legszeszélyesebb
és legkifürkészhetetlenebb tüneménye, annyira
respektálni szokta királynéjukat, hogy minden
ünnepélyesség alkalmával, melyet ő felsége is
meg akar tisztelni becses jelenlétével, a legbarát-
ságosabb arczot igyekszik mutatni. A véletlen
tehát most is kedvezett e loyalis bizalomnak, ám-
bár a királynő nem jelent meg személyesen, hanem
helyette, miként emiitettük, a walesi herczeg nyi-
totta meg a nemzetközi kiállítást.

A szépmüvészetek és ipartermékek e nemzet-
közi kiállításának helyisége London egyik leg-
gyönyörűbb pontját képezi. Kensington város-
részben a művészetek és tudományok számára
nem rég emelt óriási terjedelmű királyi Albert-
csarnok s a „Kertművelő társaság" kertjeinek
keleti és nyugoti hosszában o czélra szintén mos-
tanában épitett uj csarnokok vannak berendezve.
A kertművelő társulat kertjei eddig is kedvencz

kerteket egészen át lehetett tekinteni, hogy ugyan-
azt az ott összesereglett népnek is tudtul adja.

Most még bajos volna átalános képet nyújtani
az egész kiállításról, mert a legújabban lezajlott
európai viharok folytán csakis egy részét, leginkább
a festészeti osztályt, lehetett kellőleg berendezni.
A háború következtében Közép-Európa vasutai
csapat-, élelem- és lőszerszállitással voltak elfog-
lalva s igy a legtöbb küldemény nem érkezhetett
meg a maga idejében. Francziaország, a fejére zú-
dult iszonyú veszedelem és nyomor daczára is,
megmutatta, hogy az ipar-, kényelmi-, fényüzési-
és műtermékek előállitásában a jó és nemes izlés
koszorúja egyedül csak őt illeti. A téréin dúlt ré-
mitő pusztulások és szerencsétlenségek daczára is
8000 font sterl. fordított arra, hogy a kiállításon
külön csarnokban képviseltethesse magát. A ki-
állitott szebbnél szebb és finomabbnál finomabb
mű- és iparczikkek gazdagságát illetőleg Német-
országot még csak hasonlítani sem lehet hozzá.
Hazánk jobban és gazdagabban van képviselve,
mint az 1867-iki párisi kiállításon yolt, de még-
sem egészen ugy, a hogy tőlünk telnék s a művelt
világ megvárhatná.

A londoni nemzetkézi kiállítás kertje a megnyitás napján.

kivesz, melynek szép czélját — a jóviselet, eré-
nyesség, bátorság és ügyesség megjutalmazását —
tekintve, nem kevés haszna volt az azt oly melegen
ápoló magyar népünknek.

A pünkösdi királyság hírét csak a közmon-
dás, mely azt „rövid"-nek mondja — képviseli
napjainkban; s rövidsége csak hasznát mutatta,
miután a folytonos érdekeltségről, s törekvésről
tesz tanulságot, molylyel józan népünk ifjúsága
erényben, szorgalom és józanságban vetélkedett
egymás fölött kitűnni

A fehér virágú zöld bodza-ágakkal még most
is fölékesitik a jó emberek ablakaikat e érdekelt
szivü legények, kis leányok ajtó félt'áira aggatnak
szép ph-os pünkösdi rózsából font koszorúkat.

Kívánjuk, hogy a kis leányok mai nap is jó
szemmel lássák és értsék meg a pünkösdi rózsa
jelentését. Varga János.

A nemzetközi világkiállítás
Londonban.

Az angol fővárosban rendezett nagyszerű
világkiállítást, mely ott ezentúl minden évben
ismétlődni fog, e hó első napján nyitotta meg a
walesi herczeg, mint a királynő személyesitője,
fényes ünnepélyességek között. AT. idő maga is

és divatos látogató helyiségei voltak az angol
főváros lakosságának, s az 1862-diki nemzetközi
kiállítás idegen látogatói valószínűleg máig sem
feledték el azokat a kedves, üditő sétákat, me-
lyeket e szép kertek árnyas fái alatt az épület
szépségeinek és csodáinak hosszas :s fárasztó
szemlélgetése után élvezhettek. A kertek nép-
szerűsége azóta folytonosan emelkedett s egy-
egy szép vasárnap délután ezer meg ezernyi sé-
táló hullámzik föl s alá üditő sétányain. Most
pedig, hogy ismét uj kiállítás nyilt meg közelök-
ben, még látogatottabbakká lesznek mint valaha,
és igen eokan, kiket kifárasztott a képek, gépek és

A Commune vezérférfiai.

aránt e kertek még eddigelé minden angol világ-
kiállítással közvetett vagy közvetlen összekötte-
tésben állottak, mert az első kiállítási palotát is
1861-ben, az úgynevezett „Kristály-palotát" ide
építették a közeibe s 1862-bon szintén azon a
helyen volt a kiállítás.

Rajzunk is e kertek egyik részét mutatja,
hátterében a kir. Albert-csarnokkal máj. elsején,
a kiállítás megnyitásának napján. Mikor a walesi
herczeg az épületben le vő népsokaságnak kijelenté,
hogy a kiállítás ezennel megnyitottnak tekinthető,
kiscretével együtt kilépett a balkonra, honnan a

A párisi Commune, mely két hónapig daczolt
a versaillesi kormány hadsergével, teljességgel
nem oly durva elemekből van összealkotva, mint
sokan képzelték. Igaz, hogy vannak köztök olya-
nok, kik az alsóbb néposztályt képviselik, mint
Bergeret, Avoine, Thoisoz és Assy, a kik közül
az első nyomdász, a második szobrász, a harmadik
aranyműves és a negyedik bányász volt; de van-
nak magasabb műveltségű férfiak is, kik évek
hosszú során át szakadatlan arra törekedtek, hogy
megdönthessék a császári uralmat, s mogalapitsák
azt az eszményi, radikális kormányt^mclynek czélja
teljesen érvényre juttatni a szabadság, egyenlőség
és testvériség nagy elveit.

Ezek többnyire a nyilvános sijtó emberei,
hírlapírók voltak, a kik meglehetős szónoki tehet-
séggel birván, politikai gyűléseken lőttek feltű-
nőkké véleményeik és nyelvük erőteljes voltával.
így történt, hogy a franczia journalistika feltűnő
nagy kontingenssel járult az utóbbi párisi kor-
mányhoz s a Commune tagjai közül, Félix Pyat,

i Delescluze, Paschal Grousset, Jules Vallés és
! Varnot már rég magasabb ran

radikális írók között.
Félix Pyat bizonyára egyik legkiválóbb tagja

a Commune-nek. Határozott s válságos pillana-

foglaltak el

tokban mérsékletet alig ismerő. Csodálatos, hogy
ez a testestől lelkestől radikális republikánus épen
egy bigot royalistának fia. Vierzonban született
1814-ben. Mint szabadelvű politikai hirlapok ra-
gyogó tollú munkatársa tűnt fel először. 1844-ben
egy gunyiratot irt Jules Janin ellen, a miért hat
havi fogságra ítéltetett. 1848-ban a pári.si nemzet-
őrség negyedik légiójának ezredese volt s ápril
havában beválasztatott az alkotmányozó gyűlésbe.
Midőn a hegypárt egyesült a socialistákkal, Pyat
e párt legkiválóbb előharezosainak egyike lett, s az
alkotmány elfogadása ellen szavazott. 1849 június-
ban, mint a „Siécle" munkatársa a nemzetgyűlés
többségének határozatait törvényellenesnek nyi-
latkoztatta; ezért vád alá fogatott, Svájczba mene-
kült s élethosszig tartó száműzetésre ítéltetett.
Svájczból politikai agitácziók miatt kiutasittatott
g Brüsszelbe ment, honnan a decz. 2-ki államcsíny
után a rendőrség Ostendébe vitte, miután a
belga kormány félt, hogy az uj franczia kormány
által ennyire gyűlölt ember megtürésével kellemet-
lenséget szerez magának. De Pyat 1852-ben újra
visszatért Brüsszelbe s 1854-ben Jersey szigetére
mont. Számos politikai czikken és röpiraton kivül

Félix Pyat.

hatalmak szóiitassanak fel a Commune elismeré-
sére. Mint Pyatnak, neki is van lapja: „L Aft-
ranchi." .. .

Jules Vallés a harmadik journahsta, a kozok-
tatás-ügy vezetője, a kiről kevés omlitésreméltot
tudunk. Csendes és fel nem tűnő ember volt egy-
kor, noha 1849-ben Ledru Rollin kevés követői
közé tartozott; később iskolamester lett, majd
Hausmann hivatalában nyert alkalmazást. Végre
azonban ismét visszatért a sajtóhoz és londoni le-
velezője volt az „Époque"-nak.

Belescluse az ostrom alatt párisi maire volt, s
mint ilyen azt követelte, hogy a maireknek is része
legyen a kormányzásban, a mi az akkori kormány-
nak nem volt inyére. Parisból követnek választat-
ván, a béke ratifikatiója ellen szavazott, s azért ott
is hagyta a nemzetgyűlést. Azóta igen tevékeny
tagja a Communenek; legutóbb mint hadügymi-
niszter működött.

Cournet és Gamhon-ról keveset mondhatunk.
Az előbbi Eigault helyére lépett, mint a rendőrség
feje; a másik ügyvéd és exbiró, azért híres, mert a
császári kormány alatt megtagadta adója fizetését,
miért elexequálták egy tehenét, amit később ala-

Cournet.

színmüveket is irt, melyek közül pl. a ,,Les deux
Serruires", „Cédric le Saxon", „Diogéne et le
chiffonier" stb. nagy tetszést arattak s angolra és
németre is lefordittattak. 1869-ben, az átalános
amnostia alkalmával visszatért Francziaországba
s a „Rappel"-nek főmunkatársa, illetőleg szerkesz-
tője lett. Legközelebb beválasztatott a bordeauxi
nemzetgyűlésbe s ott hevesen opponált a poro-
szokkal kötött béke ratifikacziójának, melyet ő
Francziaországot meggyalázónak nyilatkoztatott.
Kisebbségben maradván, többekkel együtt oda-
hagyta a nemzetgyűlést, Parisba ment, ott a
Commune s egy ideig a közbiztonsági bizottmány-
nak is tagja volt. Ez idő alatt a „Vengeur"-t
szerkeszté; de számtalan más hírlapot elnyomott.

Paschal Grousset szintén dühös radikális.Korszi-
kai születésű s mégis anti-bonapartista. Ö küldte
Viktor Noirt és Fonviellet Bonaparte Péter her-
ozeghez, hogy hívják ki őt egy korszikai hirlap-po-
lemia miatt. Ez az ügy sokkal ismeretesebb, hogy sem
ismételni kellene. Mint a radikálisok radikálisa
választatott a Communebe s neveztetett ki később
a külügyek delegáltjává. — Itt egy kis józanságot
tanúsított, midőn ellenezte azt, hogy az európa!

Paschal Grousset.

voltak szavaiknak és elveiknek. A Commune nem
volt egyéb egy gyönyörű, csábító arczu, de orosz-
lán körmü syrénnél, s azért maradtak Európa
népei süketek a barrikádok városából elhangzott
zengzotes szavakra, s ezért pár toltak el a szabadság
békés diadalát óhajtók azoktól, a kik a szabadság
épületét erőhatalmi alapokon akarták fölemelni.

A p ó k .
Michélet a genialis franczia író „ A. bogár"

czimü könyvében a póknak egészen külön feje-
zetet szentel. Minden nap, minden órában — úgy-
mond — saját lényegéből kell a póknak hálójához
adni mindazokat a szükséges elemeket, melyek
táplálékául szolgálnak s azáltal az anyagszert,
melyet a szövéshez igényel, meg kell újítania.
Annálfogva kiéhezteti magát, hogy táplálkozhas-
sék, kimeriti magát, hogy megerősödhessék, leso-
ványitja magát ama bizonytalan reményben, hogy
majd ismét meghízik. Élete ezernyi esetlegesség-
nek alávetett sorsjáték.

A póknál a természet az iparra és műszereire

Gambon.

Commane vezérférfiai.

írás utján megtérítettek neki. „La Vache a Gam-
bon" (Gambon tehene) azóta nagy szerepet ját-
szik a párisiak tréfái és élezeiben.

Assi, a „L'Internationale" hatalmas nemzet-
közi munkás-társaság élén áll, kitűnő szerepet
játszott a creuzoti munkás mozgalmakban, s most
a márczius 18-iki felkelésnek egyik első kezdemé-
nyezője volt.

Arnauld ex-vasúti hivatalnok; valamikor a
,)Marseillaise"-be Írogatott. Legutóbb a külügyi
bizottság tagja volt. ' .

Ezek voltak a pansi Commune vezérternai,
a Commune-éi, mely már hanyatlóban van, mint a
meteor, mely lefut az égő láthatáron. Két hétig
tartotta a vörös köztársaság bámulatban és rette-
gésben a világot. A fölkelők bátor, merész eszméi
felvillanyozták a szabadon gondolkozók társadal-
mát, de tetteik irtózatba ejtek. Csodáltuk a prog-
rammot, mely a községek szabadságát, az egyének
egyenlőségét proklamálta, de elitéltük a sajtó el-
leni fanatikus üldözést, s borzalommal fordultunk
el a tömeges befogatásoktól. Rokonszenveztünk
a kifejtett nézetekkel, de nem bizhattunk azokban
az emberekben, akiknek tettei folytonos czáfolatai

Delescluze.

Assi.

volt kiváló tekintettel, hogy azokkal szükségleteit
teljesíthesse. A pók valódi iparos: kötélgyártó,
fonó és takács; sőt elmondhatjuk, hogy a pók nem
csupán fonó, de egyszersmind fonógyár is. Tömör
gömbalakja, mely nyolez lábbal és nyolez éber
szemmel van fején ellátva, bámulatra kelti a szem-
lélőt. A felületes észlelő a pók pohosságából ennek
falánkságára vonna következtetést, holott pedig e
test a póknak tulajdonképi mühelye és szertára ;
oly bőrönd ez, melyben a kötélgyártó a fonalké-
szitéshez szükséges anyagszert tartja.

A fonókészületet — összeköttetésben a belső
szervekkel, — a fonóbibircsók képezik, melyek a
sajátlagos fonóanyagot elválasztják. Eme 4—6
bibircsó a test hátsó részének végén, mint meg-
annyi kis domborulat emelkedik ki. Egyszerű
izomszerve, melynek csupán egyetlenegy rendel-
tetése látszik lenni, képessé teszi arra a pókot,
hogy bibircsóit — részben vagy egészen -— has-
üregébe bevonhassa. Azonkívül a fonóbibircsók
egyikét a másikba ép ugy be s kitaszíthatja, a
mint azt mi zsebtávcsöveinkkel tehetjük.

A póknak végtagja szitaszerü, mely tömérűeK
finom likacscsal van Ellátva. Eme likacson át jo

A



278

ki a t •••arcok tömlői.laku sokágú szervében készülő
fonóanyag, rendkívül finom szálakban.

Ha a pók végtagját a fonóbibircsók alsó részé-
nél többé-kevésbbé bevonja, mindannyiszor, amint ]
a likacsok eltakarvák vagy megnyilvák, ahhoz ké-
pest hol több, hol kevesebb fonóanyagot bocsáthat
testéből ki. A pók azáltal, hogy fonóbibircsóit ki-
tolhatja, vagy bevonhatja, képes hol gyöngébb,
hol erősebb szálakat ereszteni, úgyszintén azok-
kal bölcsen gazdálkodni, hogy veszély esetén a
hosszura nyújtható szálon biztosan menekülhessen
a földre alá.

A bel izomszervnek a fonó-anyagot termelő
tömlőre gyakorolt nyomása elegendő, hogy bizo-
nyos üvegszorü csepp azonnal ezernyi nyilasból
toluljon ki. Minden likacs egy-egy finom sugárt
bocsát át, mely szállá alakul. De mind az az ezer
meg ezer szál egygyé olvad vagy egygyé fonódik
rögtön, és mégis ez ezerszeres szál még mindig
oly finom, hogy csupán tizennégyezer ekkép sodrott
szál •szükségeltetik ahhoz, hogy oly vastagságot
nyerhessen — mint az embernek a haja szála! Az
imigy gyártott kötélen semmi göb, vagy egyenet-
lenség nem észlelhető. A mikroskópon át a legtö-
kéletesebb simaságot és egyenletességet láthatjuk
azon. A szálnak rendkivüli finomságát az optikus
(látszerész) arra használja föl, hogy a mikroskóp
üvegén azt keresztben fesz:ti ki, mely a legcseké-
lyebb hoszviszonyok megállapítására szolgál.

A fonóanyag, a meddig az a pók belsejében
van, m ulós folyadékhoz hasonlit, mely a légen
merevséget nyer, a nélkül azonban, hogy ezáltal
ragacsosságát teljesen elveszitené. Ha ama folya-
dék egyetlen nagy nyilasból tolulna ki, akkor a
szálnak a légen való kiszáradására s merevedésére
több idő kellene, mely az al a gyorsasággal, a
melylyol a szál készül, nem állana összhangban. De
miután ezer meg ezer szálacska több felől kerül
ki, melyek a lég befolyásának minden oldalról ki
vannak tévő, mindjárt a képződés pillanatában
a szükséges szilárdságra jutnak.

Hogy azonban e kis művész fonni tudjon,
múVíerre is van szüksége és ez — a lába. Mindig
hét izből áll ez, néha rendkivül hossru s szőrrel
van benőve; élesszögü karmokban végződik ez,
melyeket egész csomó sörte közé vonhat a pók
tetszése szerint be, mi ez állatkát képessé teszi
arra, hogy sima lapon nesztelenül futhasson; mert
ragacsos nedv árasztja el a talpsörtéket, melyok
erősebb nyomásra rögtön megtapadnak, gyors
futás közben ellenkezőleg csak alig érintik a
talajt. Ott azonban, hol a karmok fésiiszerüleg
alakulnak, az ezzel kifejtett erőhöz bámulatra-
méltó ügyesség is társul. A folyadék a fonó kéz-
ben rögtön alakot nyer.

Sok ember előtt feltűnhetett az is, hogy ké-
pes a pók két — meglehetős távol eső l'át háló-
jával összeköttetésbe hozni? Az egész egyszerű
dolog. Enyhe időben, midőn lágy szellő lengedez,
szépen felcsücsül valamelyik ágnak a hegyére, hat
első lábával erősen megkapaszkodva.Midőn ekkép
biztos alapon érzi magát, elkezdi egész kényelme-
sen eregetni a szálakat, melyek a szellőtől ide-oda
lengedve végre a másik fát is elérik és ragacsos
sajátságuknál fogva megragadnak. A "pók finom
érzéke megérzi ezt a szerencsés körülményt. Meg-
erősiti a szálat a kiindulási pontnál s elkezd azon
f i s alá futkosni mint felülmulhathn kötéltán-
ezos. Ugyanily módon még egy másik kötelet is
feszit ki, melynek az a czélja, hogy e két kötél
közé szőhesse függőlegesen hálóját. Ha az alap
ekkép megelégedésére rendén van, csak ekkor
kozdi meg snjátképen a hálószövést.

A művészileg készült háló páratlan a maga
nemében. A háló a pókra nézve valóságos villany-
sodrony, mely a legcsekélyebb érintésre megmoz-
dul és jelzi a vadnak megérkeztét, még a legki-
sebbikét is. Mozdulatlanul trónol a pók hálójának
kellőközepén lefelé fordított fővel, vagy leselkedik
rejtekéből, honnan összekapcsoló szálak vezetnek
az elhagyottnak látszó rablótanyához, melynek
szálai közé a légy bebonyolódik, hasztalan kísé-
relvén meg a keserves haláltól való szabadulást.

A púk ravaszságához járul még ereje és mérge
is. Már csupán tekintete elegendő arra, hogy a
szegény bogarakban rettegést idézzen elé. Két-
ségbeesetten^ igyekeznek a ragacsos hálómüvet
szétszakgatni, míg nem a vérszomjas pók áldoza-
tára rohanva, azt teljesen védtelen állapotba he-
lyezi, s ekkor méreggel telt fogaival halált mond a
tőrbe került fogoly fejére.

Ama méreg, melyet a póknak méregmirigye
kiválaszt a bogaraknál okvetlen halált idéz elé.-
Egyetlen egy harapása elég arra, hogy még a
nagyobb bogarakat is mogszéditse. Meg-megujitott

rohammal támadja a pók alélni kezdő áldozatát
meg, mig végre lassú rángások jelzik a kiszenve-
dett állatkának elszálló életét.

A gerinczesekre kevesebb hatást gyakorol a
pók mérge; azonban a nagyobb fajtáké még az
emberre is ártalmas lehet.

A póknak sok ellensége van, kik egész had-
járatot folytatnak ellene. A gyik alant leselkedik
rá mint inyencz-csemegére, mig fent a fákon a
mókusnak gourmand sovárgása ellen kell magát
védenie; még az undok béka is vágygyal tekint a
pókpecsenyére s olykor a majom is ráfanyalodik.
A madarak a pókot hatalmas orvosi szernek te-
kintik. A fülemile, hasonlóan mint valamennyi
nagy énekes és énekesnő, kik egészségi szempont-
ból a gyógyászathoz gyakran folyamodnak, ko-
ronként a pókot használja labdacsul, lévén ugyan-
az a hatása ez arkanumának, mint a legjobb
rebarbarának vagy jalapának.

Az ember is ezrenként pusztítja a pókot mint
alkalmatlan bogarat; vannak emberek, kik meg-
eszik, így Lalande franczia természetbarát mint
nyalánkságot élvezte azt és azt állitá, hogy ize a
mogyoróéhoz hasonlit.

Apókok sötétségkedvelő állatok.Sötét zugok
legkedvesebb tartózkodási helyük, s épen mint a
macskafaju ragadozók, az éjét használják fel és
aknázzák ki rablókalandjaikra.

Egyébiránt a pók szörnyű ideges állat, m'nt
akármely elkényeztetett delnő. A legcsekélyebb
zörej ájulást idéz nála elő, s ilyenkor a magasból
könnyen alápottyan. Azonban a dclnőktől abban
különbözik, hogy a társas életet nem kedveli.
Magányban él s hálója: vára, szentélye. Ha vala-
mely szomszéd pók oda betolakodik, élet-halál-
harezra kell készülnie. Ha több pókot összezárnak,
az erősebb a gyöngébbet rendesen fölfalatozza.

Nyár kezdetével azonban a nőstény pók meg-
engedi, hogy a hím őt rideg magányában fölke-
resse s hódolatát kifejezze. Csak remegve közelit
a félénk férj az iszonyatos feleség felé,"vastag két
csápját kedélyesen mozgatva, mint valami gaval-
lér, ki bajusza sodorgatása által akarja a figyel-
met magára vonni.

Ha a hím azt sejti, hogy nem szívesen látott
vendég, gyorsan tovainal, mert tudja, hogy ilyen-
kor nagy veszély fenyegeti. Sőt még ha udvarlása
kegygyei fogadtatik is, kénytelen a férjeknek eme
legszerencsétlenebbiko szivének szerelmét azonnal
ismét odahagyni; mert még mielőtt eszmélné is,
már erős harapást ejt rajta a nőstény s rendkivüli
étvágygyal fogyasztja el a póruljárt hímet.

Azonban bármily kegyetlen legyen a pók
mint feleség, annál szeretetroméltóbb anya aztán.
Ritka önfeláldozással neveli és táplálja magzatait.
Hátán czepeli ezeket, helyükbe hordja a tápszere-
ket s tanítja őket futkosni, járszalagon vezetgetve
mindeniket. Ha veszély jelenkezik, bámulatos se-
bességgel vonja föl vagy össze a szálakon gyer-
mekeit: ezek ilyenkor hátára kúsznak fel s az
anya megvédeni igyekezik kodves csemetéit, mi
ha nem sikerül, inkább magát dobja a veszély
karjába. Sokan tapasztalták már, hogy a pók,
midőn kicsinyeit meg nem mentheté, hősiesen
állta útját az óriás hangyának, mint bátor amazon
esvén el az egyenetlen harezban.

Számos észlelődés igazolja, hogy a pók rend-
kivüli gonddal van tojásaira és magzataira. A
hálótszövő pók nem hagyja el többé tojásait, ha-
nem híven őrzi azokat, mig ki nem kőinek; mert
az idegen pókok nagy sovárogva vadásznak e
tojásokra.

Az oly pókok, a melyeknek hálójuk nincs,
tojás-zacskóikat magukkal hordozzák és hősiesen
védik azokat.

Rövid hetek alatt az apró pókok kibújnak
tojásaikból s elhagyják csakhamar az anyai hajlé-
kot, hogy saját hazájukat másutt alapítsák meg,
s helyet csináljanak az ujabb költésre.

Oszszel, ha az erdő elsápad vagy lázas pirban
égnek lombjai, ha a levelek egymásután nesztele-
nül hullanak alá s az éji derek a virágok nyári
életének véget vetnek, és midőn a késői őszirózsa
és az örökzöld a kertnek egyedüli díszei, a pókok
is elhagyják nyári kéjlakaikat s szárazabb tájakra
költöznek, mig a tavasz eljő, s ekkor a téli szál-
lást szintoly sietve hagyják oda.

Azonban gyakran nagy utat kell tenniök,
hogy szárazra vergődhessenek s ezt gyalogjában
kényelmetlen, gyakran lehetetlen volna végezni.
Mit tesznek ilyenkor? Fölkusznak valamely ág
vagy falevél hegyére s több ölnyi hosszú szálat
eresztve himbálják magukat a légben, mig a szellő
őket tova nem ragadja. Milliónként kelnek ekkép
légi útra.

Dr. Ohlert észlelete szerint ily légutazástik:
gyakran a messze tengerekig tart.

J)anún pedig azt tapasztalta, hogy a száraz-
földtől 60 tengeri mérföldnyire is beléghajóztak
s a hajók fedélzetére ezrenként ereszkedtek k\
mindenik a saját szálán utazva.

E szálakból, melyek őszszel léghajókul szol-
gálnak a pókoknak, képződik az a fehér selyem-
szerű szövedék, mely őszszel a légben kóvályog s
a magyar ember ,,ökörnyál"-nak, a német pedig
„fliegende Sommer"-nek (röpülő nyár) nevezi.

U-i,

Az akadémia ünnepélyes közülése.
— Május 2ü-dikán. —

Az előlegos értesítést, melyet lapunk múlt
számában adtunk, ki kell egészitenünk.

Az akadémia e: évi közüléso egyike volt a
leglátogatottabbaknak s egyszersmind a legérde-
kesebbeknek.

D. e. 10 órakor az újonnan választott elnökök,
a főtitkárral s az első osztály titkárával az emel-
vényre lépvén, mig a nagy számmal egybegyült
tagok helyeiket foglalták el, Lónyay Menyhért
elnök kezdé megnyitó bőszedét.

Miután dicső elődeiről az elnöki székben me-
legen emlékezett meg, az akadémia főhivatását: a
nemzeti érzelem ébresztésében s fejlesztésében

j körvonalozta s négy évtizedes életében négy kor-
I szakát különböztette meg, 3 mindeniknek törek-
j véseit és eredményeit vázolta. Az első tisztán a

nyelvmivelés; a második a tudomány mivelésének
megkezdése; a harmadik a közbejött forradalom
után a nemzetiség fenntartása; a negyedik az
egész erővel megindult tudományos kutatások
korszaka. A jelen időpontról többi közt igy szól:
„Az alkotmányosság ezen ujabb korszakában, mi-
dőn az isteni gondviselés megengedé érnünk, hogy
nemzetünk szabadon intézkedhetik ismét saját
ügyei felett, tehát megmutathatja élet-és fejlődési
képességét, — az akadémiának kötelessége jó pél-
dával előre menni s irányt adni, kettőztetett erő-
vel munkálni a tudományok terjesztésén. A czél,
melyre törekednünk kell, még távol áll; elérni
sok munkát, fáradságot és időt igényel; mert mi-
után nyelvünk érdekében már-már el is értük a,
czélt, nem elég a tudpmányos ismereteknek ma-
gyar nyelvbeni terjesitósével a tudomány mai
színvonalára emelkedni tudni és a folytonos hala-
dás mellett azzal lépést tartani; de itt az ideje,
hogy oda törekedjünk, a hol más művelt nemze-
tek állanak, melyok a tudományok előrevitelén
munkálkodnak."

Beszéde befejezésébon emlékezteti az akadé-
miát, hogy a következő 1872. évszázados évfor-
dulója lesz irodalmunk újjászületésének, Bosse-
nyey s a magyar testőr-ifjak kezdeményei által.

Arany János titkári jelentése az akadémia
múlt évi munkásságáról kiterjedt az osztályok,
szakbizottságok, egyes tagok összes működésére,
tömött összeállitást adván az akadémia egész bei-
életéről. Mi itt beszédének magas emelkedésü
bevezetését s befejezését közüljük:

„Tisztelt közönség! — kezdé Arany — Ha
jelentésom az akadémia lefoly évi munkásságáról
ezúttal szerényebb eredményeket mutatna is fel:
valóban nem lenne méltányos panaszt emelni ez
intézet, vagy ennek egyes tagjai ellen. Oly világ-
eseményeknek voltunk tanúi, csaknem résztvevői
a leviharzott esztendő folytán, melyek a szerény
tudóst épen ugy megdöbbenthetek ,,czirkulusai"
közepett, mint a közélet emberét tanácskozó asz-
talánál. Mindabban, a mi történt, az emberiség
évezredes haladásának egyszerre tagadását véltük
látni; s a tudomány férfiát kétely zsibbaszthatá:
vájjon a mit az ismeretvágy, messze múltban ele-
nyésző századok óta, hangyaszorgalommal, vastü-
rolemmel összehordott, nem fogja-e ismét elsöpreni
dúló vihar? vájjon a fáklya, melylyelő az emberi-
ség utait megvilágítja, nem fog-e ezentúl csupán
kanóczul használtatni minden eddigi építmény
elhamvasztására ? Csoda lett volna-e, ha a nyelv-
tudós döbbenve áll meg rokonitó munkájában,
látva, hogy müvét az erőszak országok hódítására,
népfajok irtására kezdi kizsákmányolni? ha Klio
eldobja tollat, midőn népvándorlások^ iszonyait
ismétlődni tapasztalja? ha a jogtudós botrán-
kozva veszi észre, annyi szép elmélete után, az
ököljog visszatértét ? ha a bölcselem épen válasz-
tott népe tettein kénytelen pirulni, ha végre a
mennyiségi s természettudományok minden dicsői-
tett fejleménye, óriási haladása kiválóan arra for-
dittatik, hogy a rombolás eszközeit tegye ellenáll-

liatlanokká? Mert kinek volna kedve építeni,
mikor a föld köröskörül hatalmasan reng, s
eddigi építményét roskadozni látja?

„Azonban nincs okom ily mentséghez folya-
modni, s ha szerény vázlatom ép oly szerény ké-
pet állitna elő intézetünk munkásságáról, azt,
megszabott időm rövidségén kivül, csupán az elő-
adó gyöngeségének kérem betudatni."

A jelentés vége, az akadémia ez évi halottai-
ról szólván, következőleg tér át a legnagyobb
veszteségre, b. Eötvös halálára: „De ha elszámlált
veteránjainkra nézve a megválás keserűségét eny-
hiti némileg emberi sorsunk közös érzete, a meny-
nyiben földi korunk véghatárát megközelitve lép-
tek át az enyészetbe: mit szóljak ama legnagyobb
fájdalomról, melyet még nem érintettem, hogyan
emlitsem e nevet, melyet tőlem, mint az év króni-
kásától e teremben minden arcz, minden kebel
számon kérni látszik, a február 2-dikán élni —
nem, csak közöttünk lenni megszűnt báró Eötvös
József elnökünk nevét? Avagy megkisérthetemo,
e hivatalos vázlat körében, jellemezni akarni benne
az állam- és hazafit, a költőt és tudóst, az emberek
és emberiség hőkeblü barátját? "Nem — elég le-
gyen nekem, itteni minőségemben, a dicsőült
minden nemes tulajdonainak csupán forrására
mutatnom, melyekét szóban kifejezhető: magasz-
tos eszményiség és szerető szív. Ez immár a vég-
enyészeté, s a hozzá kapcsolva volt szivek, mint
elhalt növény testvérszálai, fájdalmasan csügged-
tek vissza: eszményisége fenragyog s biztosítást
nyújt az emberiségnek, hogy a mig oly irányú
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Párisi levél.*)
Paris, 1871. május 9.

Utóbbi levelem óta uj csapások zúdultak a
szegény Francziaországra. A tényeket ismerik
önök a hírlapokból. De talán nem lesz érdektelen
ismerniök egy oly ember némely benyomásait

emberek, mert ha azok volnának, semmi aem gá-
tolná, hogy ki ne raboljanak.

De né higyjenek önök e részben a tuízó hi-
reknek. A Commune minden tette, minden intéz-
kedése merénylet a tulajdonjog ellen; de más
rablás nincs is a városban, mint a mit a Commune
rendel el, bizonyos szembeötlő rendszerességgel;
egyesek vagy rabló-társaságok kevés vagy épen

á nem távozott el Parisból s mint szemmel-látot- s e m m i merényletet sem követnek el a házakban
takról szólhat a falak közti eseményekről és ál- ; raktárakban stb., mint ily nagy városban a leg-
lapotokról.

Mik az indokai ennek a még gyűlöletesebb
mint nevetséges lázadásnak? Vannak kétség kivül
köztök olyanok is, melyeket csak sokkal később
fogunk megtudni s most csak találgathatunk. De
annyi bizonyos, hogy a montmartro-i ágyu-ügy
csak ürügy vagy alkalom volt, s ha a polgári háború
ezt akkor nem találta volna meg a kitörésre: kitört
volna egy hó, két hó múlva bizonyosan; kikerül-
hetlen volt; s őrizkednünk kell a nemzetgyűlést
és a Thiers-kormányt vádolni (a mint vádolták),
hogy ők okozták volna eszélytelenségök által e há-
borút. Ha a nemzetgyűlés Parisba jött volna Ver-
sailles helyett: ma már nem léteznék.

A felkelés okai, szerintem, nagyon sokfélék;
s különben ellenséges erők szövetkeztek benne.
Meg vagyok győződve, hogy a bonapartista elem,
sőt bonapartista pénz is belejátszik a dologba;
egy hölgy, kit ismerek, s ki a legnépesb városne-
gyedek egyikében lakik, ablakából látta márczius
20-dikán reggeli 6 órakor, a mint előkelőén öltö-
zött fiatal emberek, kik egészen a császárság
jeunesse áorée-jához tartozóknak látszottak, pénzt

tek s ismét eltűntek, bizonyára nem mulatságból
jöttek Parisba. S végre biztosan tudom, hogy már
három vagy négy hét óta a franczia bankból a meo-yetésr"
felkelők semmit sem kaptak. Pénzök mindamellett °
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szellemek születnek — s adja isten, szülessenek] osztogattak ki egy csomó rósz kinézésü ember kö-
minden korban! — mint Eötvös, addig az anyag zött. A császárság ügynökei több izben megjelen-
és erőszak diadalán s nemünk jövőjén — daczára
az előadásom kezdetén érintett kórjolenségnek —
kétségbe esnünk nem kell. Elveszthetünk egyese-
ket, nagyokat, pótolhatlanokat, kikkel nagy tettek
egész sora száll sírba: de Eötvös sírjából egy
szellem sugárzik fel, mely arra készt, elmélkedjünk
s emelkedjünk!"

A főtitkári jelentés után Szász Károly Tompa
Mihály fölött emlékbeszéde következett, melynek
egy részét már múlt számunkban közöltük.

Ezt Rónay Jáczint érdekes előadása követte:
,. A szerves élet haladásáról s a fajok kihalásáról."
Értekezése bevezetéséül a természet egyes földtani
korszakait vázolja, jellemezvén azok növény- és
állatvilágát. Ezután áttér tulajdonképi tárgyára.
Szerinte a most uralkodó iskola, mely a fajok és
szervezetek folytonos tökélesbülését hirdeti, téves.
Egyes fajok, mindig egész fejlettségükben éltek;
azon nézet, miszerint léteztek volna egyes ősfor-
mák, melyekből, a? összes életszervezet fejlett,
nem indokolt. Ö a természetben mindig teljesen
kifejlett fajokat vél megismerhetni, melyeket al-
sóbb vagy magasabb ranguaknak lehet nevezni,
a szerint, a mint magában befejezett szervezetük
nagyobb vagy kisebb mértékben tökéletes, így
p. o. a tüdővel lélegző magasabb fajú a kopoltyús-
nál. A. fajok kihalásainak okait pedig abban látja,
hogy egyes fajok nem tudtak alkalmazkodni a ter-
mészet változó viszonyaihoz, az éghajlati, talaji
életfeltételekhez. A lét versenyét, azon elméletet,
mely szerint az orősebb fajok győzedelmeskedné-
nek a gyöngék felett, megingatja azon észletet,
hogy a letűnt földtani korszakok magasabb rendű
állatvilága kipusztult; mig épen a kisebb fajok,
sugárállatok, kagylók stb. fenmaradtak. Nem a faj
orősebb vagy gyengébb szervezetében látja tehát
életképességének tanujelét, hanem azon képesség-
ben, mely szerint a természet változó életfeltéte-
leihez tud alkalmazkodni. Es nemcsak az állatvi-
lágra nézve áll ez igazság; a nemzetek élete és
mértéke is aláesik. Nem az ősi dicsőség az —
mondja végszavaiban Rónay — mely a népeket
fenntartja, hanem azon képesség, melylyel az élet
változott feltételeinek is megtudnak felelni.

Rónay előadása után Szily Kálmáné követ-
kezett „a természeti világ kommunisztikus irány-
zatáról" — a természeti erők felosztását, végső
kiogyenülését s akkor a világegyetem kihalását
igyekezve bizonyítani, de itt-ott nagyon is merész
következtetésekre ragadtatva.

Végül Gyulai Pál tett jelentést a jutalmazá-
sokról, uj pályakérdésekről s a történt tagválasz-
tásokról, miket olvasóink már ismernek múlt szá-
munkból. Erre az elnök, néhány szóval zárta be
az ülést.

Az ünnepélyt diszlakoma követte, melyet az,
uj elnök adott Frohner szállodájában, s melyre a
tagok nagy része hivatalos volt.

rendesebb időben is megesik. Sehogy sem állna
módomban fegyveres embereket megakadályozni,
hogy kí ne raboljanak, ha kedvök tartaná; de
erre nincs eset s azon nem is aggódom soha. Ha
azonban a Commune még hat hónapig kezében
tartja a hatalmat, meg vagyok győződve, hogy
rendeletei által utolsó garasomból is ki leszek
fosztva.

Egyéni szabadság itt nem létezik, kiváltkép
a szólás- és sajtó-szabadság épen nem. Márczius
22-kén a Rue de la Paix-n egy békés jellemü
tüntetésben vettem részt, egy háromszinü zászló-
val; ránk tüzeltek s kevésbe múlt, hogy engem
is nem találtak a számos áldozat között. A hírla-
pok közül csak a Commune közlönyei állanak
fönn, két vagy három mást kivéve, mint a Moni-
teur, a Journal de Paris, melyek az ellenzéket
képviselik. Huszonkét mindenféle árnyalatú hír-
lapot tiltottak bs s nyomtak el a,Debats-tól kezdve
aTemps-ig. A falak tele vannak aggatva borzasztó
és gyalázatos torzképekkel, de senki sem veszi.
Egészben véve Paris népességének alig egytized-
vagy legfölebb hatod-része áll a Commune-pártján,
ezt a választások is megmutatták. Do még annyi
vereség után is marad 50,000 dühöncz, kik utolsó
csepp vérig készek harczolni.

Egyszóval: szerencsétlenek vagyunk, de nem
vetésre méltók; s szenvedéseink Európa hasz-

nom hiányzik. Néhány nap alatt, remélem, meg-
bukik a fölkelés, de nem pénz-hiány miatt bukik
meg. Nekik millióik vannak. Honnan veszik a
pénzt?

Némelyek porosz pénzt gondolnak. Ea azt
nem hiszem. Miért dolgoznék Bismarck Paris buká-
sára, melynek eredménye Francziaország bukása
lenne, a mi lehetetlenné tenné az 5 milliárd meg-
fizetését? Aztán az iparos Németországban sem
hiányoznak kommunisztikus elemek, az ilyes ra-
gály terjedése nagyon veszélyes lehetne. Annyi
nagyon igaz, hogy a poroszok, meg lévén győ-
ződve a nemzetgyűlés győzelméről a végén is,
engedték, sőt tőlök kitelhetőleg előmozdították,
hogy minél több francziát öldököljenek le saját
honfitársai; s mint bizonyost állíthatom, hogy
márczius utolsó napjaiban Schlotheim tábornok-
nak a Communo iránt csaknem jó indulatu sürgö-
nye, mely Paris falain mindenfelé ki volt füg-
gesztve, egyike volt a legfőbb okoknak, melyok a
felkelőkbe bizalmat öntöttek s őket Versailles
ellen menni fölbátoritották. Még ma is, hasonló
előzményekre támaszkodva, a fölkelés vezetői a
poroszok semlegességére számitnak.

Azt sem kell elfelejteni, hogy az „Internatio-
nale" is egyikéé polgárháború hatalmas rugóinak.
A társadalom ellen intézett ez óriási küzdelem
levoretése ama titkos intézményre nézve is bor-
zasztó vereség lesz.

A mi itt foly, valóban a demagógia, az átalános
social-demagogia harcza; ezt jól megjegyezzék s
a helyett, hogy lenéznék Francziaországot, mint
az angolok teszik, inkább higyjék el, hogy mi a
polgárisult társadalom ügyeért szenvedünk.

Csaknem valamennyi tábornoka a lázadásnak
idegen. Dombrovski, Cluseret, Okolovski, Roma-
nelli, Pisani, Delhi Cecilia, Vroblevski, stb. Ma-
gában a Commune-ban Fraenkel, Babbych, szin-
tén idegenek, örömmel látom, hogy magyar egy
sincs köztök.

A mi a felkelők tömegét illeti, — leszámitva
aköztök levő egynéhány ezer bűnöst, — az többet
ér mint vezetői. Szerencsétlen tévelygők, kik azt
hiszik, hazafias szolgálatot tesznek, mikor Fran-
cziaország szivét szaggatják, s magukat köztársa-
ságiaknak tartják, mikor a köztársaságot megölik.
Nagyon vitézek, nagyon is vitézek, a mellett jó
férjek, jó apák, tisztelik a nőket; fiatal húgom
egészen egyedül járhat Paris utczáin bármerre, a
nélkül, hogy bárki egy illetlen szóval bántaná.
Csak volnának jobb tanácsadóik s tudnák jobban
felfogni a helyzetet — ez az egy bajuk! Nem.gaz-

*) Ez eredeti levelet ugyanattól a franczia barátunktól
kaptuk, kinek egy érdekes közleményét a poroszok Parisba
bevonulása alkalmával adta lapunk. A levél irója, mint e
soraiból is kitűnik, a párisi „rend-párt"-hoz tartozik.

Sxerk.

nára fordulnak.
Azt kérdik tán tőlem: meg fog-e állni a köz-

táraság? Nagy próféta volna, a ki erre megfelel-
hetne. Egyelőre csak hogy megéljünk, s elég lesz
ha megélünk. Épen most tanulmányozom Horváth
Mihály „Huszonöt év történetét' s azt kérdem
magamban, leszünk-e mi is oly ügyesek, mint önök
voltak, hogy a demagógia és a reactio közt meg
bírjunk állnni? ' S-E.

A hribóczi fatcinwlom.
A Rómer Flóris derék tudósunk által szer-

kesztett „Archaeologiai Értesitő" egyik közelebbi
számában beregmogyei ruthén fatemplomokról
igen érdekes tanulmányt közölt Lehoczky Tiva-
dar. Midőn az általa bemutatott rajzok egyikét, a
hribóczi templom rajzát átveszszük, ezélszerünek
véljük magát a tanulmányt is főbb vonalaiban
megismertetni.

Előre bocsátván, hogy a miveltség és jóllét
mértéke, molylyel valamely nép bir: a faluk, lak-
helyek s átalában az építmények külsejéből is első
tekintetre megítélhető, ez átalános igazságot ha-
zánkra s különösen Beregmegyére is alkalmazza.
Említve a különbséget, mely a gazdagabb alföld
s a szegényebb felvidék falui közt van, — csak
magának Beregmegyének is — úgymond — al-
sóbb, termékenyebb részén , a borsovai völgyön,
különösen 1848 óta a jobblét szembetűnően mutat-
kozik, ;mig a havasok alján még mindig a régi
elhagyottság s szegénység látható. Pedig kétség-
telén már a XVhogy ott fent a Verchovinán,

ázadban nagyobb számban voltak a papok, mint
a megye alsóbb részein. Igaz, hogy e lelkészek, a
fenmaradt úrbéri jegyzékek szerint „batykok"
(atyák), maguk sem voltak a köznépnél sokkal
műveltebbek, s csak annyiban különbözők azoktól,
hoo-y a cziril betűket ismervén , az egyházi szer-
tartásokat végezték, de a közéletben a többi föld-
höz ragadt jobbágyokkal versenyt dolgoztak; mi
több, a földes uraságnak évenként jobbágyi szol-
gálmányul 1—2 nyestet, vagy e helyett váltságul
1—2 forintot is adni tartoztak. Ez állapot igy
tartott, mig a keleti szertartásuak a római katho-
likusokkal nem egyesültek, minek jó következ-
ményei leginkább 1692-ben Lipót király intéz-
kedései folytán keletkeztek

Csodálatos,hogy a vallási „Unió" előtt sokkal
több ruthén pap volt e vármegyében, mint később,
különösen 1798 után, midőn egy vegyes, világi
és egyházi tagokból alakult bizottság a lelkész-
ségek állapotát rendezés alá vette.

Az 1798-ban működött rendező bizottság a
munkácsi és szent-miklósi uradalmak területén &•
parochiát talált és állapított meg; fÉff8"™™1

jelentéséhez csatolta a lelkóazi lakok éa



281
280

i

mokról felvett leltárt, is, melyből kitűnik, hogy a
69 templom közül csupán 4, tudnillik, a munkácsi,
szolyvai, kálniki és szent-miklósi (ez eredetileg
r. k.) voltak kőből építve, de ezek közül is a há-
rom előbbi oly szűk és romlott állapotúak, hogy
ujak építtetése véreményeztetott.

Azótn, különösen a forradalomig, csak gyéren
keletkeztek a régi fatemplomok helyein kŐépü-
letek, dejmégis annyira, hogy egy hiteles feljegyzés
szerint, a munkácsi egyházmegyében (mely akkor
469 anya- és 1009 fiókközségből állott) 1813 óta
1862-ig 40 uj kőtemplom építtetett. Azóta ez
állapot tetemesen megváltozott, mert, nem emiit-
vén a most 376 anya- és 1065 fiók községből álló
munkácsi egyházmegye más vidékeit, csupán a
Beregvármegye területén, a beregszászi főesperes-
ség alatt álló 8 alkerületben levő 77 anya és 239
fiókközségben találtatik 47 kő és 30 fából készült
anya- és 29 kő és 31 fa-fióktemplom, s e szerint e
században e fenálló 76 kőtemplom közül nem ke-
vesebb mint 72 emeltetett, mi több, legnagyobb
részben a forradalom óta, s jelenben is több emel-
kedőben, munka alatt van, mint a podheringi,
szuszkói, leányfalvi, nagy-mogyorósi, stb.

S épen azért, mert a régi fatemplomok egy-
más után nyomtalanul eltünedeznek a föld színé-
ről s azoknak emléke is lassan-
lassan teljesen el fog mosódni az
omberek emlékezetéből: egy ilyen-
nek hű képét látni s megőrizni
mindenesetre érdekes lehet.

Megvallom, — mond Lehoczky
— engem mindig érzékenyen meg-
hat, valahányszor egy ily, több-
nyire- terebélyes vén fák árnyéká-
ban, magaslaton emelkedő és kü-
lönben kellemes látványt nyújtó
fatemplomnál megállók s annak
bár kicsiszerü, de sajátlagos szer-
kezetű és régi korra mutató idomát
szemlélem; de még inkább meghat,
ha a nyilt árkádon vagy csarnokon
ál az alacsony kör- vagy góthives
ajtaján, annak belsőjébe belépek.

E többnyire faragott négyszegü,
yagy mint a szuszkói-mii hasított
széles gerendákból igen ügyesen
összerakott templom egy kajából
s a román stílnek megfelelőleg, az
ennél jóval kisebb és alacsonyabb
szentélyből áll, melynek mindig
keletfeíé végződő része vagy a
nyolezszög három oldalával, vagy
egyenes, sőt néhol kerek záradék-
kal végződik. A templomok rende-
sen igen csekély terüek, a hajó 3 —
4, a szentély pedig 1 — 2 öl hosszú
és ugyanoly széles, azonban a di-
szesen faragott, 1 hüvely knyi vas-
tag, cserépalaku deszkácskákkal
fedett pikkelyes fedelén tul emel-
kedő, kúpokkal ellátott hajó bol-
tozata majd csúcsíves, majd göm-
bölyű, sőt néhol behajlítással dí-
szített. '

A nyugati oldalról nyiló egyet-
lenegy ajtó többnyire díszesen fa-
ragott s vastag keretén cziril-
betükkel az építés ideje s a mes-
ter neve vannak bevésve. Az ajtó
felett emelkedik a torony, mely szintén külön-
böző alakú, majd vastag, alacsony, majd ismét
karcsú és igen magas, néhol nyolez, másutt elen-
ben csak Tk'gyszögü; a karzat árkádjai felett
emelkedő czövökön azután fényes golyó s azon
a hármas kereszt mindenhol pompázik. Sok he-
lyütt hasonló diszü, de alacsonyabb toronykák a
hajó közepéről kidudorodó kúpon s a szentély
felett is magaslanak, mik a muszkák építészeti
módjára emlékeztetnek.

A nyugati toronyra közvetlen az azt befödő
aisak alatt, többnyire szintén régi korra emlékez-
tető, hajdan létezett erőditési tornyokat utánzó
idomban készített széles karzat alkalmaztatik,
melynek deszkái alsó végokon többnyire csipke-
szerüleg diszitvék. A karzat árkádjai feletti sisak
csak a megye alsó részén levőknél emelkedik igen
nagy magasságra, fent a torony teteje többnyire
hagymaszerű dudorokkal díszített.

A templomban sem karzat, sem székek nin-
csenek; oszlopok azonban vannak, melyek faragott
virágokkal és más czifrázatokkal épen oly dúsan
diszitvék, mint az ilconostázia (képes fal), melynek
aranyozott vagy festett arabeszkszerü keretei közt
R szentek képei behelyozvék.

A szentélyben levő elrejtett oltár szintén bír

faragásokkal, valamint a feléje nyiló elfüggönyzött
fő- és két mellékajtó is. A templomok alig 1 — 2 Q
lábnyi terjedelmű ablakocskákból nyernek vilá-
gosságot, melyek többnyire csak a déli és keleti
oldalon vannak.

A torony kiszökő karzatában csüngnek a ha-
rangok, melyeket a bejárat alatti előcsarnokból
vagy folyosóból szoktak kezelni. Hajdan deszka
kopogtató helyettesité az érezharangot, mely
deszka két oszlopon külön állott* de ma már a
legszegényebb község is harangot szerze magának
s annak vidám hangjára kedvtelten vet magára
keresztet aprója, nagyja.

A régi fatemplom, többnyire a falu legemel-
kedettebb részén, magas dombon, nehezen megkö-
zelíthető helyen áll,mig körötte czinterem,temotő
terül el, miért is a halottak emlékére egyes, sok-
szor díszesen faragott kereszteket szoktak kívülről
a templom oldalára függeszteni.

Az uj kőtemplomokat azonban már alkalma-
sabb helyekre épitik, s a régi elhagyatott, elpusz-
tított fatemplomok helyein kegyeletből és emlékül
meghagyják a régi oltárul szolgált négyszegü
követ, s azonkívül sok helyütt (mint Kis-Lohón)
keresztet és fakápolnát is emelnek mellé.

Bizonyos , hogy a régi templomokat, melyek

Hrihoezi g. k. fateroplom. (Beregmegyében.)

200 évig is fentartják magukat csekély igazitás
mellett,*) legrégibb idő óta , hazánkban egyenlő
stil szerint (s csak a község vagyonához mért cse-
kély díszítési különbséggel) építek; er idom ha-
zánk kárpátaljai tájain átalán dívott; ugy a
Szepességen, Liptó- és Sárosvármegyékben, mint
a Tisza bal és jobb partján, Máramaros-, Ugocsa-,
Szatmár- és Beregvármegye területein.

Egyveleg.
** (Francziaország háborúi.) Valaki kimuta-

tást állított össze arról, hány háborút viselt Fran-
cziaország az utolsó öt században. E szerint a
XlV-ik században Francziaország negyvenhárom
évet tölte háborúskodással, betudva azon öt évet
is, melyekben polgár-háború volt; ez idő alatt
tizenháromszor az ország határain kivül, huszon-
ötször pedig a határokon bolül csatározott; na-
gyobb csata volt tizennégy. — AXV-ik században
hetvenegy háborús évet számlál a franczia, mely
időből tizennyolez év polgár-háborúra esik, tizen-
ötször az ország határain kivül, negyvenhárom-

•) A nagy-bisztraí 1759-ben kijavíttatott smaiglan áll.

szor a határokon belül csatázott, oz idő alatt
nagyobb csata volt tizenegy. — AXVI-ík század-
ban nyolezvanöt évet töltöttek a háborúskodással,
ez évszámból harminezhárotn év polgár-háború
esik, negyvennégyszer az ország határain kivül,
nyolezszor pedig határokon belül csatáztak,
nagyobb csata volt huszonhét. — A XVII-ik szá-
zadban, hatvankilencz évük tölt el háborúskodás-
sal, ez idő alatt, tizenhét évig tartott a polgár-
háború, s ,a francziák ötvenkétszer az ország
határain kivül csatáztak, nagyobb csata volt har-
minczkilencz; s végre a XVÍII-ik században há-
borúskodással töltöttek ötvennyolez évet, betudva
a hét évet is, mely idő alatt ötvenegyszer az ország
határain kivül csatáztak, nagyobb csata volt
kilenezvenhárom. Tehát az összes ötszáz évből
esik hetvenöt év polgár-háborúra, hetvenhat év
az ország határain belül, és százhetvenöt év a
határokon kívüli háborúskodásra; és igy Fran-
cziaországnak volt összesen háromszáz huszonhat
évig háborúja, száz nyolezvannégy csatával.

** (A vadállatok Kelet-Indiában.) A madrasi
kerület lakosai sokat szenvednek az alligátorok
miatt. Egyetlen kerületben 1870. év folytán az
alligátorok egy embert, 13 tehenet és 14 bivalyt
emésztenek föl. A kormány minden 8V2 lábnál

hosszabb elejtett alligátor után a
malabári partvidékben 10 rúpiát
(20 ezüst garas) fizet jutalmul. Ben-
galiát a mérges kígyók háborgat-
ják nagyon. A bordwani kerület-
ben rövid idő alatt 30.000 rúpia
osztatott ki a megölt mérges-ki-
gyókért. Milyen nagy lehet azok?
nak száma, akkor látjuk, ha meg-
gondoljuk, hogy minden bemuta-
tott kigyóért a kormány csak 2
annust (3 ezüst garas)fizet. Behar-
ban a farkasok pusztitnak iszonyú
mérvben; miután kiirtásukat a nép
között uralkodó babona teszi lehet-
lenné. A hinduk szerint, a mely
falu határán farkasvér ontatik, azt
okvetlenül szerencsétlenség fogja
érni. Tscheng-Bakar mellett a vi-
déket különféle vadcsorda, vesze-
delmes elefántok széltében-hosszá-
ban pusztítják. A tigrisek is na-
gyon elszaporodtak. A kormány
folyton fizet az elejtett tigrisekért
jutalomdijakat, s jelenleg nagyszerű
hajtóvadászatokat terveznek.

** (A németek a zsidók maradé~
kai.) Ezt igyekszik bebizonyítani a
Mainzban megjelenő „Israelit" czi-
mü lap, a „germán" szót Japhet leg-
ulősb fiának, Gomernek nevétől
származtatva. A biblia egyik leg-
régibb fordítása, a „Targum Je-
rushalmi" ugy szól Germaniáról,
mint oly országról, hol Gomer utó-
dai telepedtek le. Megjegyzendő
továbbá, hogy Gomer legidősb fia
a biblia szerint Askenas volt, és
hogy zsidó nyelven e névvel jelölik
átalában Germaniát. Az askánok
pedig egyikét képezték volna Ger-
mania egyik legősrégibb uralkodó
családjának. Ebből világos, hogy
Gomer utódai „gomran" vagy,,ger-

man" név alatt Askenas vezetése mellett Germa-
niának nevezték a helyet, a hol letelepedtek, s igy
a németek zsidók maradékai>

'* (Hyacinthe atya a Vatikánról.) Hyacinthe
atya, ki két év óta nevezetes szerepet játszik az
egyházi életben, legközelebb Rómába érkezett s
régi ismerőséhez Merode gróf bibornokhoz fordult,
hogy számára kihallgatást eszközöljön ki a pápá-
nál. „Óhajtom — momlja a levél, — hogy a szent
atya által magánkihallgatáson fogadtassam s előtte
egész lelkemet kitárhassam. Azon magatartás, me-
lyet az egyházat ért válságban elfoglalnom kellé,
kétségkívül fájdalommal tölté el a szent atyát, de
nem vonhatott el tőle minden érdeketoly férfiú iránt,
kit egykor jóságának bizonyítékaival tisztelt meg,
s ki nem szűnt meg magát egyik fiának tekinteni."
Merode ur e kérelemre tasadólag válaszolt, miro
Hyacinthe következő nyilatkozatot intéze hozzá:
,,Egykor a jó pásztor az eltévedt juh után sza-
ladt s gyöngéden vállain hozta vissza azt. Most
az eltévedt juh (mert ön engem ilyennek tokint)
keresi a pásztort s ön visszautasítja. Mily kü-
lönbség az evangélium és a Vatikán közt. —
Hyacinthe."
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Irodalom és művészet.
— {Uj könyvek.) Heckenast Gusztáv kiadó-

hivatalából ismét egy sereg uj könyv száll ki a
nyilvánosság vásárterére. Az első, mely figyel
münkot megragadja „A hontalanok", regény, vagy
mint az ismeretlen álnevű szerző Galantai A. E.
nevezi: genre-képek a természet után. Két kötet.
A legkevesebb mit róla mondhatunk, hogy felette
érdekes olvasmány. A cselekvény főfonalát egy
színésznővé lett főrangú hölgy kalandos története
képezi, melyben az olvasó kétségkívül rá ismerend
egy a közelebbi években nagy zajt ütött s közön-
ségesen ismeretes eseményre.) De a való a regény
mezébe van burkolva » a történet a költői igazság-
szolgáltatás megoldásáig vezetve. A légkör, mely-
ben a regény mozog, a társadalmi élet ellentétes
sarkpontjaiból van véve; a fő-rangu világ legma-
gasb, és a kóborló vándorszínész- s komédiás-élet
legalantibb rétegeiből; az erkölcsi magasság s a
mély sülyedés és elaljasulás ellentétei vannak egy-
mással szembe állitva. Az ismeretlen szerző ugy
latszik közeli, talán közvetlen szemléletből ismeri
mind ez ellentéteket, s meg kell vallani, nem
közönséges irói tehetséggel van felruházva. Bár
az általa megoldásra kitűzött lélektani föladat:
egy szennytelen női léleknek csupa szeszélyből
vagy ffrde hajlamból a mély sülyedésbe s abból a
legnagyobb bünhödésbe taszítása, a valószinüt-
lenségig merész, megoldásában mindazáltal oly
ügyességet tanúsított, hogy azt lélektanilag is
hihetővé tette. A jellemzésben, az alakok, körvo-
nalozásában s olykor torz- és túlsó színezésében a
szerző a Boz Dickens modorát követi, de több haj-
lama van a frivolra és sikamlósra, mint a nagy
angol irónak. Nyelve egyszerű, természetes, itt-ott
festői s a sok „azon" „ezen" szabálytalan hasz-
nálatát leszámítva, elég szabatos. Ha Galantai
A. E. alatt oly író rejlik, kitől még semmi sem
jelent meg (mert hogy nem kezdő író, az bizonyos),
akkor csak szerencsét kívánhatunk, meddő regény-
irodalmunknak ez uj munkáshoz. — A csinos ki-
állítású két kötet ára 2 frt 40 kr.

A többiről rövidebben szólhatunk.
„MeseJcönyvecsJce" czim alatt egyszerre egész

gyűjteményt veszünk, melyben a legkedveltebb
ifjúsági iratokat, mint Don Quichotte-ot, Eobin-
zont, Genovévát stb. találjuk. Eddigelé 7 füzet
jelent meg, mindenik egy vagy két történetet tar-
talmazva, nyolez-nyolez nagy nyolezadrét íven,
igen diszes színes borítékban s számos a szövegbe
nyomott csinos fametszettel. Egy-egy füzet ára
50 kr. íme a hét füzet tartalma: I. Don Quichotte
kalandjai. I I . Mokandah, vagy a fiatal indián fő-
nök. III . Csontos Siegfried. Szép JMeluzina. IV.
Robinzon Crusoe élete és kalandjai. V. Oktávián
császár. Erneszt herczeg. VI. Fortunatus és fiai.
VII. A Xa-Xa barlangi lakat. Szent Genovéfa
története.

A „Kis Nemzeti Muzeum"-ból, mely legked-
veltebb íróink válogatott müveiből ad olcsó gyűj-
teményt, ismét két kötet jelent meg a 15. és 16-ik,
és pedis Jókai Mór válogatott beszélyeivel. A
két kötetben következő müvei foglaltatnak köz-
kedvességü regényírónknak: A Bárdi család. A
jó öreg asszony. A kalóz-király. Pethi Farkas
leányai. Bacsó Tamás. A Hargita. A khánok
utódja. Történetek egy ócska kastélyban. Valdi-
via. — Egy-egy kötet ára csak 50 kr.

„Magyar hölgyek." Történelmi élet- és jellem-
rajzok Zsilinszky Mihálytól. Az igen szép kiállí-
tású kötet tartalma: Lorántffy Zsuzsána. Szécsy
Mária. Zrínyi Ilona. Bethlen Katalin. Cserey
Ilona (az idősb Wesselényi Miklós neje s az ifjab-
biknak anyja.) Jól választott alakok a történelmi
szerepet játszott magyar hölgyek közül. A szerző
melegséggel kezeli tárgyát s a nemes női és honleá-
nyi érzések felköltését és ápolását tűzte ki czél-
jául. Magyar leányok és anyáknak egyaránt ajánl-
ható olvasmány. Ara 1 frt.'

„Magyarország teendői a csalhatatlanság ki-
mondása után.li Irta Bocskay Brutus. Ismét egyike
a csalhatatlansági és pápasági kérdést radikál
szempontból tárgyaló röpiratoknak, melyeknek
legújabban ép oly kevéssé vagyunk szűkében,
mint az ellenkező ultramontán irányuaknak. Meg
kell vallanunk, a legtöbben nélkülöztük a vitatko-
zás higgadtságát, az alapos tanulmányokat, min-
denek fölött pedig az emelkedett tárgyilagosságot.

T A R H A Z.
A kérdés azonban fontosabb s az egész modorn
társadalomra és czivilizáczióra nézve sokkal életbe
vágóbb, mintsem a higgadt és elfogulatlan vitatást
óhajtanunk ne kellene. Azt hiszszük a szenvedé-
lyesség első rohamainak csillapultával, az is megjő.
S akkor a mostani röpiratok s egyéb dolgozatok,
— mint emez is — egyes használható anyagokat s
adalékokat fognak szolgáltatni az eldöntéshez.
Bocskay röpiratának ára 80 kr.

„Magyar Alkotmány- és Jogtörténelem" czimü
gyűjteményből a Ill-ik kötet jelent meg. Tartalma:
A Szent-István-féle alkotmány; első rész: Alakulási
és virágzási korszak. Irta Dr. Hajnik Imre, jog-
tudor, a győri kir. jogakadémián ny. r. tanár és
helyettes igazgató. A tudós szerző (kit a m. aka-
démia legközelebbi nagy gyűlésén tagjává válasz-
tott) ismeretes alaposságával és világosságával
tárgyalja a magyar alkotmány keletkezése és vi-
rágzása korszakát s ugy szakférfiaknak, mint min-
den rendű hazafiaknak tanuságos és érdekes olvas-
mányt nyújt. A szorosan jogászi szempontokból
államtudományi magaslatra emelkedve, tiszta ké-
pét tünteti föl a magyar állameszmék megalaku-
lásának, fejlődésének és megszilárdulásának. A
mű nagy nyereségnek mondható jogtörténelmi iro-
dalmunkban s folytatásának és befejezésének öröm-
mel nézhetünk elébe. A jelen kötet ára 1 ft. 10 kr.

Szeniczey Gusztáv törvény - gyűjteményéből
(„Az 1870-diki törvények, és az azok életbelép-
tetése s végrehajtása tárgyában kibocsátott mi-
niszteri rendeletek gyűjteménye hivatalos adatok
után") a harmadik kötet harmadik füzete jelent
meg, melylyel a mű (az 1870. évre) be van fejezve.
A füzet végén a harmadik kötet tartalomjegyzéke
8 betűrendes tárgymutatója könnyítik a könyv
használatát. Ára a jelea füzetnek 30 kr.

Ballagi Mór „Teljes Magyar Szótárá"-ból
a 13-ik füzet jelent meg, mely Éipakodik-Szétesik
szavakat foglalja magában. A nyelv-kincs legtel-
jesebb gyűjteményének mondható e mű, mely
sokkal kisebb téren mint az akadémia nagy szó-
tára, de a legszükségesbet nem kisebb teljességgel
foglalja magában s immár végéhez közeledik.
Minden füzet ára 50 kr.

Karner „Kereskedelmi tankönyvei" közös czim
alatt jelennek meg a leggyakorlatibb, tömött s
világos előadásu tankönyvek, melyekre a magyar
kereskedő-tanulónak csak azért is mulhatlan szük-
sége van, hogy végre a kereskedelem magyarrá
tételének óhajtott czéljához valamennyire köze-
ledjünk. E tankönyvek elseje: „Az egyszerű és
kettős könyvvitel kimerítő tankönyve, iparosok, kis
kereskedők és gyárosok használatára; fordította
Már P. P. kereskedelmi akadémiai tanár. Ára 2 ft.

Gyógyszertan állatorvosok és mezei gazdák
számára. Irta Galambos Márton, orvostudor s a
pesti m. kir. állatgyógyintézetben tanár. Valóban
hézagot pótló mű, mely elméleti alapossággal gya-
korlati hasznosságot köt össze, adván több százra
menő magyar és latin vény- (recept) mintát a házi
állatok minden előforduló betegségeire. A legna-
gyobb nyolezadrétben, szép vastag papiron, 27
ivre terjedő nagy munka ára 4 frt 20 kr. Nélkü-
lözhetlen segédkönyv ugy állatorvosoknak, mint
minden mezei gazdának s állattenyésztőnek. Nem
szorult ajánlatra.

•* (Orosz beszélyek.) Oroszból fordította
Fincziczky Mihály. Első kötet. Az orosz beszély
irodalom kitűnő termékeiből ez érdekes gyűjte-
mény első kötete hármat ad, mind kitűnő Íróktól.
Turgenev Ivántól: „Első szerelem," Kukolniktól:
„Iván őrmester" s a szellemdús Sollogubtól: „Vasúti
élmények," a három novella czimei. Fincziczky,
azon kevesek egyike, kik nálunk közvetlenül ere-
detiben foglalkoznak az orosz irodalommal, elis-
morést érdemel ez élvezhető fordításokban nyúj-
tott művek kiadásáért. Óhajtjuk, hogy vállalata a
közönség részéről pártolást nyerjen s lehetővé
váljék azt minél több k'ötetre szaporítania; mert
az orosz elbeszélők művei az európai szépiroda-
lomban kétségkívül magas rangot foglalnak el.
Turgenevet, ki francziául is ir, a legjobb beszély-
s regényírók közé számítják; mig Sollogubot
elegancziája tünteti ki. A jelen kötet, mely Ung-
vártt (a magyar oroszság fővárosában) nyomatott,
szürke papírja daczára is csinos kiállításúnak
mondható; 16 ivet foglal magában tömött, de vi-
lásros nvomás8al. Ára 1 ft.

** {A hét folytán) még következő uj könyvek
küldettek be szerkesztőségünkhöz: Vajdics János
nagykanizsai nyomdász két kiadványa, komény
kötésben. Egyik: „Halljuk a szép szót!", magyar
felköszöntő (toaszt) könyv, szerkesztek Vajdics
József és Bátorfi Lajos, második, bővített kiadás,
ára 1 frt 50 kr. A másik „Kebelhangok," név- és
születésnapi, újévi stb. köszöntések, versekben ok-
levelekben, irta Hoffmann Mór, ára 1 frt. —
Csáthy debreczeni könyvárus kiadásában Bán-
hegyi István másod-tanfelügyelő „ABC" köny-
vének második, javított kiadása jelent meg, Wursfc
elvei nyomán; ára kötve 16 kr.

** („Egy nagy lélek története") czimü regé-
nyes korrajzra nyit előfizetést Ember György-
nagyváradi néptanító; művéhez egy agg tanit<>
naplójegyzetei s levelei szolgáltatták az anyagot
s az a tani tó pálya küzdelmeit igyekszik festeni.
Előfizetési ár 1 frt; s a szerzőhöz Nagyváradra
beküldendő.

** („Grey Johanna") czimü történelmi rajzot
adnak ki a ploesti magyar egyház javára, elő-
fizetés utján. Az előfizetési határidő július végéig
van meghosszabbítva; és pedig 1 írtjával példá-
nyonként, Kolozsvárra tiszt. Szász Gerő úrhoz, &z
erdélyi protestáns lap szerkesztőjéhez küldendő-
be. Á hazafias czél is megérdemli a csekély áldo-
zatot, s azért ajánljuk azt olvasóink figyelmébe és
pártolásába.

** (A temesvári török konzul) „III . Selim"-
czimü tragödiáját Erődi Béla török nyelvből
magyarra fordítja.

** (A „Magyar számüzöttek lapja.") Liptay
Pál irja New-Yorkból a „Főv. Lapok"-nak, hogy
sikerült megszereznie a „Magyar számüzöttek
lapját." E lapot az azóta Győrökön elhunyt
Kornis Károly szerkeszté, s az 1853. okt. 15-én
kezdé meg pályafutását, összesen azonban csak
hat száma jelenhetett meg. Az első számban van
a szerkesztő hosszas beköszöntője s több magyar
menekült elfogatásinak s elitéltetésének leírása.
Van a lapban szépirodalmi csarnok is, melyben
Petőfitől és Czuczortól is olvashatók újra lenyo-
mott költemények. Vannak benne Csernátonytól
„Mákvirágok" stb. Érdekes tudni, hogy a nyom-
dában, hol a lapot kiállították, nem lévén magyar
betű, a magánhangzók kettős pontjait és vonásait
minden példányba tintával irták bele, ami eléggé
unalmas foglalkozás lehetett.

** {A Petőfi-szobor ügyében) azon értesülést
vettük, hogy a bizottmány a legközelebbi napok
ban összeül s határoz a pályázat felett, melyre a
hazai szobrászokat felhívja. Á terv-mintákra 1200,
800 és 500 frtos pályadijat akarnak kitűzni. A
gyors intézkedést mindenesetre óhajtanunk kell,
ha el akarjuk érni, hogy a legnagyobb magyar
költő születésének 50-dik évfordulóján szobrának
legalább alapja letétessék.

Közintézetek, egyletek.
** (Magyar tud. akadémia.) Caengery Antal

másodelnök a május 22-iki összes ülésben foglalta
el először elnöki székét. Ez ülésben a folyó ügyek
kerültek tárgyalásra. Fölolvastatott a vallás és
közoktat, miniszter néhány leirata, melyekben ér-
tesiti az akadémiát, hogy a könyvtárra 5000 írt;
archaeologiai czólokra az országos költségvetésben
„Törnélmi műemlékek kutatására és fentartására*'
kirendelt 16,500 frtból 5000 frt; a maoyar törté-
nelmi emlékek kiadására 20,000 frt; Bálinth Gá-
bor fiatal nyelvbuvár kelet-ázsiai utazásainak
költségeire 600 frt tétetik folyóvá részint azonnal,
részint évi részletekben. Az akadémia elhatározta,
hogy föliratban kéri meg a minisztériumot, hogy
a jövő évi országos költségvetésben a természettu-
dományi bizottságról is emlékezzék meg. — A
közoktatási miniszter egy másik iratában azt
tudatja, hogy az összes hazai nyomdászokat és
kiadókat utasitá az akadémia számára minden kiad-
ványaikból egy példányt megküldeni az 1840.
VI. t. ez. rendelete szerint.

** (Az akadémia pályázathirdetései:) 1. A Te-
leki-félejutalomra 1872-ben vígjátékok pályáznak.
Jutalom 100 arany, határidő f. é. deoz. 31-ike. —
2. Kívántatik elbeszélő költemény a magyar törté-
netből, vagy mondából. Jutalma a Nádasdy-aia-
pitvánvból 200 arany ; határidő 1873. május utois*
vasárnapja. - 3. Az 1872-iki nagy jutalom (2ÜO
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aram) és a Marczibányi-féle mellékjutalom (50 : tans lakossága nagyban készül a bizonyára népes
arany") az 1866 — 71 közt megjelent társadalmi tu- ' konvent fogadására.
dományok körébe vágó legjobb műnek adatik ki. ** (LcUcészaUasztás.) A gyomai reform, egy-
— 4. Adassanak elő az örökösödési köteles rész j ház Gar.:ó Gyula eddigi gyönki tanárt választotta
jogi alapja s elmélete, fény- és árnyoldalai, a kü-
lönféle régibb s ujabb törvénykönyvek arra vo-
natkozó rendeletei, összehasonlítva az ősi magyar
törvény örökösödési rendszerével. Jutalma a
Sztrokay-alapitványból 100 arany ; határidő 1872.

lelkészül, ki &•/. egyhízi irodalomban is, mint több
lap és folyóirat munkatársa ismeretes.

** (A király) a beodrai gör. kel. hitközség ré-
szére uj templomépités czéljából 800 frtnyi segély-
összeget utalványozott a javadalmazási alapból.

decz. 31-ike. — 5. Kivántatik Erdély polgári j ** (Botrányiá templomban) Az apáczák tem-
alkotmánya s közjogi állapotának ismertetése ! plomában egy idő óta estenként Weninger nevű
1002-től 1540-ig, különös tekintettel Magyaror- | bécsi jezsuita tart hitszónoklatokat. Közelebb a
szaghoz való viszonyára. Jutalma a Vitéz-alapi- I spiritualismusról beszélt, s a többi közt elmondá,
vánvhól 80 arany : határnap 1873. jan. 31-ike. — j hogy egy halálraítélt gonosztevő nagyon megbán-
6. Kívántatik a logika kézi könyve. — 7. Kíván- I ván bűnét, mikor veszteni vitték, a Mária-szobor,
tátik .íz anthropologiakézikönyve.— 8. Kivántatik j mely mellett kellett elhaladniuk, magához inté, s
uj chnélet alapján vegytan. — 9. Kivántatik az | a szobor oly erősen átkarolta, hogv a hóhérlegé-
ásványtan elmeinek népszerű ismertetése. (E négy i nyék nem birták többé onnan elszakítani. Meg
utóbbi föladatra a hölgyek alapítványából 500 — | kellett neki kegyelmezni az ég kegyelmének e ta-
500 frt jutalom vau kitűzve, s a határnap mindé- | gadhatlan jelére- — E prádikáczió főbb pontjait
„:i,.„ i B79 j u__ o-. :,.„ N I e g y h a l i g a t t i följegyezgeté, a mit meglátott Hegyi

uram. túlbuzgó hegymögi, s gondolván, hogy
„istentelen újságíróval" van dolga, fogta magát,

nikre
**

. deczember 31-ike.)
( „Ludoviceum") talán végre is vissza-

adatik már egyszer eredeti hivatásának, s magyar
katona iskola lesz belőle. Pest városa fölajánlott | neki rugtatott, megöklelte s kitaszigáíta a tem-
10 évre 600 D ölnyi telket az üllői-uton kivül, | plomból. Az eset föl van jelentve a kapitányságnak,
hová a katonai kórházat át lehessen helyezni a
Ludoviceumból, oly feltétellel, hogy e kórháznak
187á-l>en késznek, a Ludoviceumnak pedig 1872.
október l-jével üresnek kell. A katonai kincstár
a városnak tulajdonjoga elismeréséül évenként egy
aranyat fizet, tizév múlva pedig a kórházat lebon-
tatja, H a telek ismét a város birtokába megy át.
Pestvárosu továbbá a honvédelmi minisztériumnak
a fölállítandó tölténvgvár telkéül kétszáz ölet
enged át a gubacsi pusztán.

** {Második magyar földhitelintézet) is van
keletkezőben. Múlt héten tartá alakuló közgyii-

Pesten, gr. Szapáry Antal elnöklete alatt.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
y* (A magyar borok,) eddig is egyik legkere-

settebb hazai kiviteli czikk a külföld piuczain,
mindinkább magukra vonják a kereskedelmi világ
figyelmét. Egy konstantinápolyi konzulsági tudó-
sítás azon különféle czikkek kö/t, melyek külö-
nösen alkalmatosak arra, hogy az uj kereskedelmi
suezi csatornán Ázsiúb iBombayba szállíttassanak,
a imgyar borokat emeli ki jelesül. Egyszersmind
több magyarhoni nagykereskedést nevez meg,
melynek borait a Dunafejedelemségekben és Tö-

1-5. Erlanger külföldi" bánkár kijelenté, hogy a í rökországban nagyon kedvelik. Továbbá jelenti:
vállalat tőkéje fedezve van, 100,000 db. részvény I a Bombayba szállított franczia borok a nemes
elneveztetett, s az Erlanger-ház biztosítékul az I magyar borokkal versenyezni nem képesok, mi- |
első posti takarékpénztárnál kétmillió irtot tett le. | yel ezeknek Bombay nedves és hő éghajlata)
Erre felolvastattak nz alapszabályok, melyeket j alatt a természetes erjedés által előidézett láng-
kevés módosítással elfogadtak; minek végeztével j tartama (alkohol-tartalma) nem hat oly kime-

' ritőleg, miut a franczia és átalán a déli égövü
borok, sőt ellenkezőleg az emberre élesztő s

mecválas/tatott az igazgató-tanács. Elnök: Hor-
váth Boldizsár, a leköszönt igazságügyminiszter;
belföldi igazgató-tanácsosok: gr. Szapáry Antal,
Bittó István, Kautz Gyula, gr. Zichy-Ferraris
Viktor, b. Bánffv Albert, Prónay József, Bartal
Gryörgv, Rnjner Pál. Hét hely, melyek egyike Lé-
vav Henrik igazgató számára van fentartva,

viditó befolyást gyakorol. Továbbá a magyar
nektár zsirosb s zamatosb, mint a franczia, mely
inkább csak szeszes természetű. A magyarhoni
számtalan nagy borkereskedés közül, csak a
Mosonv városban létező Fiandorí'er-féle ezégot

egyelőre betöltetlenül hagyatott. Külföldi ig.-ta- j emliti, melynek borai nagy hírnek örvendnek. Ta-
nácsosok letrek: Sous liaVael, lord William Hay, j lálhatók ott enyhe, kellemes, jóizü zamatos borok,
b. Erlange-r Emil, Londonban; Drouin de L'Luy's, j melyek mindíinnyi tanujoícj :>nníik. mennyire lehet
Ki?s Miklós, Pinard Parisban; b. Erlanger Rafael észszerű pinczeg.izddlkodá* áital a magyar boro-
Frankfurtban s b. Schey Frigyes Bécsben.

** {A tiszavidéki vasúttársaság) igazgató-ta-
nácsa elnöknek ismét gr. Barkóczy Jánost válasz-
totta meg; alelnököknek gr. Szapáry Antalt és
Zscdényi Edét.

Egyház és iskola.
** {A honvéd-zászlószcntelések alkalmából) fel-

merült a kérdés, hogy az ünnepélyek egyedül csak
a római katholikus vallás szerint történhetnek-e?
Erre nézve a honvédelmi minisztérium — igen
helyesen — azt felelto, hogy, miután a kath. vallás

:j megszűnt uralkodó lenni, mi som áll útjában
'I annak, sőt a vallási egyenjogúság elvéből kiin-

dulva, semmiképen meg nem gátolandó, hogy oly
zászlóaljak területén, a melyek tulnyomólag pro-
testáns, vagy görög-keleti vallást követőkből álla-
nak: a zászlószentelés ezen utóbb nevezett vallás-
felekezetek egyházi szertartásai szerint menjen
végbe. Vegyes vallásu területeken pedig azon, az
ildomosság s kölcsönös vallási türelem elvei által
íijánlt eljárás követendő, hogy a zászlót "gyanegy
ünnepelvén mindkét, vagy három felekezetbcli
lelkész megáldja a maga módja szerint, — az egy-
házban végbe viendő szertartást a legnépesebb
felekezet lelkészének tartván fenn, inig a másik
felekezet lelkésze a szabad téren tarthat beszédet
s áldhatja meg a zászlót.

** (A Pesten felállítandó magyar országos
minta-rajztanoda és rajztanárképeede) igazgatójává
a kultuszminiszter előterjesztésére Keleti Gusztáv
akadémiai festészt nevezte ki a király. A választás
alkalmasabb egyénre nom is eshetett volna.

** (Az ágostai hitvullásuak) tiszai kerületének
gzuperintendentiajis gyűlését Zsedényi Ede főfel-
ügyelő június l- j ' ! n Ko/snyóra hívta össze. Ez al-
kalommal az ujon választott püspök, egyszersmind
rozsnyói evang. lelkész Czékus István, a dunán-
túli kerület püspöke Karsay Sándor által fel fog

f': avattatni s beigtattatni. A környék egész protes-

kat ncmesbitni. Mind ezen előnyök mellett a borok
tiszták s ez oly körülmény, mely a franczia borok-
nál nem ritkán hiányzik.

x* (Hus-árak.) A hazai nagyobb városokb in
jelenleg fennálló hus-árak statisztikáját illetőleg
Debreczenváros hatósásához beérkezett adatok
szerint, legalantabb áll a hue ára Nagy-Károlv-
ban, Nagy-Bányán és T.ssnádon, hol egy font hus
ára 18 kr; legmagasabban pedig Sopron és Po-
zsonyban, hol 32 kr.; továbbá Pesten, Budán,
Temesváron hol 28—30kr.; Böszörményben, Bras-
sóban, Eperjesen, Karczagon, M>kón, Szathmárt
20 kr: Zilahon és Veszprémben a hus ára ép annyi
mint Debreczenben volt: 21 kr.

Közlekedés.
•f (Magyarország és Egyiptom kost) távsür-

gönyt akarnak létrehozni. Ez ügy megbirálása és
véleményadás tekintetéből, a minisztérium részé-
ről Takács osztálytanácsos és távirászati ^igaz-
gató, Ary osztálytanácsos és Klár osztályfőnök
lőn megbízva.

x* (Gözkomp.) Gombos-Bogajeva és Erdőd
között az alföldi vaspálya dunai gőzkompjának
közlekedése, melylyel a személy s teherkocsik az
utasokkal s a teherrel együtt szállíttatnak a Dunán
át, 23-án nyittatott meg. A birodalomban ez az
első ilynemü intézmény.

•? (Kolozsvárról Pestre) pünkösd vasáruapján
kéjvonat indul. A vonat Kolozsvárról reggeli V.,4-
kor indul s esti 8-kor Pesten lesz, hol erdélyi
vendégeink a „Hungária" vendéglőben vesznek
szállást. A jegyek ára: II . hely 22 frt, III . hely
15 frt, s a visszautazásra jun. 2-díkig használhatók

Ili újság?
** (Honvéd zászlószentelések.) Nyíregyházán

e hó 21-én tartották meg a 41-ik honvédzászlóalj |
zászlószentelési ünnepélyét. A zászlóanyát: Ló- }
nyay Menyhértnét megérkezésekor nagy ünnepé-

lyességgel fogadták s fáklyás-zonét és kivilágítást
is rendeztek tiszteletére. Az ünnepélyt Simon
Endre plébános és esperes beszéde nyitotta meg.
A szokásos egyházi szertartás és szögek beverése
után a zászlóaljparancsnok lelkes szavakkal nyujtá
át a „Századok hirdessék dicsőségét!11 fölíratot vi-
selő zászlót a legénységnek. Szép beszédet tartott
mjg Lukács Ödön lelkész is. Az ünnepélyt dísz-
ebéd fejezte be.

** (-4 honvédség előléptetésének) szabályzatai
nagyon kívánatosnak mutatkozván némi pro-
tekeziók után, már ké3zült is egy tervezet, mely-
ben a sorban eszközlendő előléptetés, és a soron
kivüli módozat vétetett fel. A tettleges állomány-
ban megürült főhadnagyi és századosi helyek be-
töltésénél 2 hely mindig sorban lenne betöltve,
egy soron kivül és a negyedik a hadseregből átlépő
tiszteknek lenne fentartandó. A megürült törzs-
tiszti helyek közt kettő mindig a sorban való elő-
léptetéssel, egy pedig a soron kívülivel lenne be-
töltendő. A szabadságolt állományban megürült
főhadn ryi és századosi helyek közt három sorban,
egy p dig soron kivül lenne betöltve. Századosok
csakis sorban lennének őrnagyokká kinevezendők.
Hogy valakit hadnagygyá lehessen előléptetni
béko idején, 1 évig szolgálati idő kivántatnék,
századosi előléptetésre 4 évi alantas tiszti szolgá-
lat kivántatnék. A tábornoki tisztségbe való elő-
léptetés rangfokozathoz nem lenno kötve. A sor-
ban való előléptetéseknél csakis az őrnagyságra
aspiráló századosok kötelesek bizottság előtt vizs-
gát letenni. A soron kivüli előléptetést mindenkor
bizottság előiti vizsgatétel előzi meg. Háborúban

szolgálati idő kelléke nem kivántatnék. Rendkí-
vüli érdemeket szerzett egyének mind béke, mind
háború idején rendkívülien léptethetnek elő.

** (A svájezi segelyző-egylet) megemlékezvén,
hogv Magyarország volt az első, mely az ottani
vizkárotjultak részére aránylag legtöbbet adomá-
nyozott, most a mi vizkárosultaink részére 569
frtot küldött.

** (Akirály veszélyben) forgott máj. 23-án a de-
legácziók megnyitása után. A mint Schönbrunnba
hajtatott, midőn az Eschcnbach-utc/.án ment ke-
resztül a kocsi, az egyik házról, melyet bontottak,
a munkások ép akkor dobtak le egy gerendát,
mely épen a kocsi mellett zuhant le. A kocsis
ügyességének tulajdonítják, hogy a gerenda össze
nem törte a hintót, mert a lovakat hirtelen vissza-
rántott:!.

(Kapa Mátyásnak,) Esztergám városa gaz-
dájának, mivel három gyermeket saját éJtének ve-
szélyeztetésével mentett meg a lángok közül, a
király ezüst érdemkeresztet adományozott.

** (-4 fővárosi építkezés) statisztikájához, mint
adatot m 'gemlithetjük, hogy Pesten jelenleg nem
kevesebb, mint 700 uj ház épitése van folyamat-
ban, ezek kö'Jt van egy 800 ezer ftbakerülő palota
is, melyet Tüköri Sándor építtet a főút és akadé-
mia-uteza sarkán.

** (A nemzeti múzeumban) a pünkösdi ünne-
pek után nyitják meg a közönség számára azt a
becses népismei«jyüjteményt, melyet Xantus János
kolet-ázsiai utazása alatt a kormány megbízásából
állított össze e közintézetünk gazdagítására. A
természeti tár egy tágas termében tizenkét nagy
üveg szekrény van telerakva Japán, China, Ko-
chinchina, Ceylon, Jáva, Siám, Borneo, Summatra
a Malukka szigetek stb. sokszínű, alakú és hasz-
nálatú tárgyaival. E távol országok érdekes ipar-
termékeiről lapunk népismei czikkeiben nem egy-
szer volt szó, s nemsokára ismét lesz alkalmunk
ilynemü közleményeket — rajzokkal kisérve —
adni, a mikor Xántus gyűjteményét is részletesen
ismertetni fogjuk.

** (Deák adomája a Tiszáról.) A képviselő-
ház egyik osztályában a vizszabályozásról szóló
törvényjavaslat egy szakaszát az öreg ur a kö-
vetkező adomával "íllustrálta: „Kölcsey beszélé
nekem, hogy egyszer az alföldön utaztában egy
folyóhoz ért: „Miféle viz ez, atyafi" kérdé a ko-
csistól. „Hát ez uram a Tisza." „A Tisza? oh,
lehetetlen! hisz az messze van innen." — ,,De
instálom, furcsa egy viz ám ez a Tisza; inkább
tesz messze földre kerülőt, minthogy felfelé fus-
son a hegynek."

** (A bazárhölgyek albumait) most állitgatják
össze a megrendelők számára. Az ebből befolyó
tiszta jövedelem is az árvízkárosultak javára fog
fordittatni. A királyné 1000 frttal rendelte meg
példányát, több főherczeg és más nagy urak öt-
ötszáz frttal; 38—40 frtért is igen szép albumpél-
dányokat lehet kapni. A képeket Borsos fényké-
pész készit.

f (Halálozások.) A német költők és drámaírók
egyik legkiválóbbjíi, báró M•inch Bellinghausen,

Írói név< n Ilalm Frigyes meghalt. A „Vadon fia,"
„Griseldis" és „A ravennai viador" czimü drámai
nálunk is nagy tetszést arattak. Utóbbi időben a
bécsi cs. könyvtár könyvtárnoka, előbb pedig a
várszínház igazgatója volt. Krakkóban 1806-ban
született. — Zemplénmegyében Tályán máj. 9-én
hunyt el Sóhalmi János, 1861-ben a mádi kerület
országgyűlési képviselője, a tokajhegyaljai ágo t.
hitv. esporesség világi felügyelője. — Pászthory
Sándor horvátországi birtokos a szabadbágharcz
alatt honvédtiszt, máj. 19-én hunyt el Krizsovl-
janban, 52 éves korában; a Magyarországgal való
uniónak mindig hű harezosa volt. — Neumann Mór
pénzügyminiszteri titkár máj. 17-kén 43 éves ko-
xában Budán meghalt.

= (Parisból.) A legújabb párisi sürgö-
nyök a versaillesiük győzelmes előny omulásáról
uj közleményeket hoznak. Máj. 23-án este hat
órakor csak a Tuilleriák, a városháza és Belle-
ville városrész voltak még a lázadók kezeiben, a
világváros többi pontjait a nemzetgyűlés hadai
szállottak meg. A küzdelem több ponton fölötte
véres s nagy számú áldozatokat igénylő volt. A
Montmartre magaslatain a nemzetőrök több órán át
heves védelmet fejtettek ki s a támadóknak jelen-
tékeny vesztesé"eket okoztak. E ponttal együtt
több ezer fogoly s 150 ágyú jutotta versaillesiakha-
talmába. A fölkelő k kétségbeesett helyzetükben a
legborzasztóbbtól sem riadtak vissza s Ifrancziaor-
szág legfényesebb államépületeit lángba borították.
Legalább Versaillesből érkező táviratok azt ál-
litják, hogy a felkelők petróleummal gynjták föl
a Tuillevia-palotát, a Louvro-t, a becsületlegió-
palotáját és több más épületet. A Tuilleriák egé-
szen leégtek, a louvre-i képtár kincseit részben
megmenthetni remélik. A városháza lángban áll;
a pénzügyminiszteri palota leégett. Máj. 24-én
estéről irjnk, hogy Parist sürü füstfelleg boritja
s a hamueső folyvást esik. A felkelők léghajó-
ból vörös levélkéket szórnak szét, ezen felírással:
„Halálharczunk borzasztó leend." A kétségbeetés
általános. — Dombrovski St.-Denisben sebesülten
elfogatott. A Commune több vezértagja, mint
Pyat, Delescluze, Cluseret, némely lapok hirei sze-
rint elfogatott, más szerint léghajón menokültek.
Thiers a nemzetgyűlésben azon reményét fejezte
ki, hogy a felkelés egy-két nap alatt teljesen el
lesz nyomva, s ily leverotés után képtelen arra,
hogy valaha lábrakapjon. A győztesek a haditör-
vényszéket már megalakiták ; a kormány rendelote
szerint a hadifoglyok s ezek közt mindenekelőtt
Kochefort, a lengyelek s a, garibaldiánusok fölött
les>: Ítélendő. Hogy a haditörvényszéknek minél
több dolga legyen, a vasúti indóházaknál és hajó-
kikötőkben nagyszerű rendőri intézkedések tétet-
tek a fölkelő szökevények feltartóztatására.

** (Bochefort Versaillesben.) A „Times" le-
velezője következőleg irja le Kochefort Versail-
lesba vitelét: Soha sem valék tanúja nagyobb iz-
gatottságnak, mint ma, midőn az elfogott Roche-
fortot Versiiillesba hozták. St.-Germainből hozták
s két ló által vont omnibuszban ült. Legelőször
egy század csendőr jött, azután az afrikai lovas
vadászok által környezett omnibusz, végre egy
század ugyanazon hadosztályból. A kocsiban Ko-
chefort mellett ült Mouriot titkára és négy rendőr-
ügynök, teljes egyenruhában. A kocsin kivül egy
csendőrtiszt, egyenruhában, és három városi rendőr
ült poloári öltönyben. Kochefort bajusza eltűnt;
kevéssel Parisból menekülése előtt borotválkozott
meg, hogy ezáltal ismeretlenné váljék. De »zért
mégis felismorték. Délutáni \>i2 óra volt, midőn a
menet a Roi boulevard végéhez érkezett és a Ké-
aervois-utezába befordult. A nép az utczára futott
s a felháborodás, kiáltásai hangzottak; csak egy
ember kiáltá: „Éljen Kochefort!" — de ezt csak a
rendőrök menthették meg az agyonveretéstől. Az
utczákon át, a merre a menet haladt, ilyen kiáltá-
sokkal fogadták Kochefortot: „Le a gyilkossal!,
Le a rablóval! Halál reá!" A nép a foglyot a ko- ;
csiból ki akará hurczohii, s a lovasság csak nagy !
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bajjal birta megakadályozni a nép-ítélet végrehaj-
tását. Végre sikerült a foglyot biztonságba he-
lyezni. Ha a kormány nem tett volna szigorú elő-
vigyázati intézkedéseket, Kochefortot bizonyosan
meggyilkolják. .

** (Az anyagi károkat,) melyeket Paris a toi-
kelés két hónapja alatt szenvedett, egy angol
összesen több mint két milliárd frankra számította
fel, miből egy napra mintegy 34 millió esnek;
ezen roppant összegbe természetesen be van tudva
a munka-adók, gyárosok, kereskedők, háziurak és
vendéglők sat. veszteségei, valamint a versaillesi
hadsereg költségei is.

Nemzeti színház.
Péntek, máj. 19. „Lignerollet Luiza." Dráma 5 felv.

írták Dinaux és Legouvé; ford. Tompa Imre. — (Molnárné-
Kocsisovszky Borcsa asszony fcillépletíl.) u

Szombat, máj. 20. XIX. olasz operai előadásul: „Faust.
Opera ő felv. Zenéjét szerz. Gounod.

Vasárnap, máj. 21. „A csifcós." Népszínmű 3 felv. Irta
Szigligeti. l (

üétfo, máj. 22. XX. olasz operai előadásul: „Jlaust.
Opera 5 felv Zenéjét szerz. Gounod. ^ u

Kedd, máj. 23. XXI. olasz operai előadásul: ,,/jnáono.
Opera 5 felv. Zenéjét szerz. Halévy.

Szerda, máj. 24. ,M ál-jó emberek." Vigj. 4 lelv. Írták
Barriere és Caperdu; ford. M. M.

Csütörtök, máj. 25. XXII. olasz operai előadásul: „Zsi-
dónS." Opera 5 felv. Zenéjét szerz. Halévy.Szerkesztői mondani való.

—• „Ehne-fnttaíás a népköltészetről." Nem igen |
mond ujat, s a mit mond, az nem sokat ér. A népdalok ér- j
dekesek s módját ejtjük, hogy bemutassuk és ,,a Kisfaludy- {
társaság megbízott gyűjtőinek figyelmébe ajánljuk'" -- de j
a nyelvészkedések, melyekkel ön azokat kiséri jegyzeteiben, !
igen emlékeztetnek a V. Sz, S. szószármaztatásaira, a ki í
szerint „barlang" ebből lett: „be arra el a hang." — A |
költemény „Remélj hazám" elég csinos, de hosszabb kelle-
ténél s egyes kitételei nem igen szerencsések. Hadd, ne kö-
zöljük !

— Sárbogárd. H. S. Mint rendesen — most sem fog-
juk elmulasztani, közölni a júniusi húzás eredményét, leg-
alább a fényerőket.

— Belényes. Sz. L, Hogy a közleménynek ugy mint
beküldve volt az illető nem óhajtja megjelenését, a félre-
magyarázásoktól tartva, — azt értjük és méltányoljuk. De
talán megengedi, hogy röviden közöljük belőle a tényt, uj-
donsági rovatunkban, a lehető óvatossággal.

— Vers-özön. A héten, nem hiába, hogy ily erős má-
jusunk van, csak ugy tenyészett a rósz vers a postás táská-
jában, mint a gomba. Azokat, melyeknek közölhetéséről
szó sem lehet, itt egy mondanivalóba foglaljuk össze. -B. J.
Az éj. L. S. Oly szent előttem. G. L. „Sylvester-estéje" csak
ugy volna közölhető, ha nemcsak a szerző által érzelem-
zavaróknak nevezett 2. 3. 4. strófát, hanem valamennyit az
elsőtől az utolsóig kihagynók. B. 8. Adriénhez és a többi,
gyarló rimpengetések. Az őrült is a papírkosárba vándorolt.

— 1* — r. Sokkal jobban tiszteljük a kitűnő és hű ha-
zafiakat, semhogy gyarló versek tömjéngyujtogatásával
akarnók zavarni lelki nyugalmukat.

bői esik: tőkebiztositásokra 16,320.283.83, élet-
járadékokra 3,800, túlélési csoportokra 1,356.723.

Jelentette továbbá az igazgató választmány,
hogy daczára a nagymérvű konkurencziának és a z
idei év hátrányos természetének mégis oly szeren-
csével vezettettek az intézet ügyei, hogy a választ-
mány részvényenként tiz o. é. frtnyi osztalékot hoz
javaslatba. Olvastatott még a számvizsgáló bizott-
ság jelentése, melyből azon megnyugtató tudomást
merítette a közgyűlés, hogy a könyvek példás
rendben találtattak. — Erre a közgyűlés akarata
szerint elnök határozatilag kimondja, hogy ugy a
jelentés mint a bilanee tudomásul vétetik, az osz-
talék részvényenként 10 frttal, már holnaptól
kezdve folyóvá tétetik, a jelenléti jegyek 3 arany -
nyal beváltatnak az igazgató választmánynak pe-
dig a közgyűlés megszavazza az absolutoriumot.

Ezután a közgyűlés az alapszabályok 4—17
§§-ainak revisiójára tér át. A választmány e sza-
kaszokat a bécsi ,,Anker" mintájára óhajtja az
eddiginél előnyösebben és szabatosabban módosít-
tatni. A tervezetet a közgyűlés egyhangúlag ma-
gáévá tevén a választmány beadja leköszönését,
mire kezdetét vette a szavazás. Erodménye követ-
kező: Igazgatóknak meg választattak: Grabovszky
György, Szumrák Frigyes, Nádosy György és
Koppély M. L. — Vál. tagoknak: Bottíik, Ertl,
br. Földváry Lajos, Holicser, Kramer, Meygrá-
ber, Muráty, Nviry Eadvánszky, Siráky, Széche-
nyi Ödön gr., Takácsi és Wagner — Póttagoknak:
Ádám Károly, Farkas Kálmán, Mandl Ignácz és
Mandl Pál. — Számvizsgálóknak: Emich, Pir-
nitzer és Szenes urak.

SAKKÜÁTÉK.
600-ik sz. f. —• Brauné Róbert tó l

(Grátzban.)

Nyilt-tér. *)
A ,,ílaza" magyar életbiztosító bank

harmadik rendes évi közgyűlése szerdán reggeli
10 órakor ment végbe a bank deák-utezai helyi-
ségeiben. Elnök gr. Forgách Antal konstatálván
azon körülményt, hogy 30 részvényes által 891
darab részvény, tehát az összesnek egy harma-
dánál több deponáltatván a közgyűlés határo-
zatképes éa -z alapszabályok változtatására is
illetékes. Miután a jegyzőkönyv vitelére Máday
Izidor intézeti jogtanácsos megválasztatott volna,
olvastatott az igazgató választmány üzleti jelen-
tése melvből megtudjuk, hogy az intézetnél 1870.
évben beívyujtatott 6507 db bevallás 6.943,468 ft
összeo-ben," melyből a visszautasitások levoná-
sával "kiállíttatott tőkekötvényekben 5168 db köt-
vény 5.415,350 túlélési csoportok 592 db köt-
vény 379,249. — Összesen 5.794,599, hozzá-
adva az 1869-ki állományt 15,889.840.92, teszen
21 684.439-92, leszámítva azonban a törléseket
4,003.633.09, 1870. év végével fennállott 18034
d'b kötvényben tisztán 17,680.806.83, mely összeg-

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtótörvé-
nyek irányában vállal felelősséget a Szerk.

|Hónapi-és
hetilap

HETI- NAPTX
Katholikus és protestáns

naptar

Május
Vasár A pünkósdvas. j A Punk. v.
Hétfő iPttnköSöliétf. j Pöukösith.
Kedd I Ferdinánd kir. ; Nándor
Szerd. j Petron Kántort Györgyike

_ I Csőt. Nikodemus vért.! Blandina
21 Pént. Erasmus t; Erasmus
31 Szóm. Klotild, Korn. t ; Kornélia

j|28
29
30
31

Görös-orosz
naptár

Máj." (ó) Sivan R.
16 € l'ünk. v. 8
13 Püuk. hetf. I 9
18 János D. |1O
19 Patrícius 11 Tóbiás
20 Thallelaeus 12
21 Konstantin 13

|22 Basilicus 14 S. Behal _
Hold változásai. ® Holdtölte 3 án 7 óra 43 perczkor reggel.

Izraeliták
naptára

N a p

66 38
67 3ö
68 33
69 31
70 28

4 10
í 10
4 9
4 8
4 7

Í4 7

7 43
7 44
7 45
7 47
7 48
7 48

H o l d
hossza kél

f.
168
181
195
208
224

P-
31
24
26
47
48

6. p
este
1 35
2 53
4 13
este

nyűg.

ó. p.

239 41!71 25i
72 23 4 7 !7 49 254 48

e |
6 59!
8 22 S

1 31
1 54!
2 17;
2 401

regg. !

3 36
4 12

a b e d e f g h
Világos.

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond.

Az 595-ik számú feladvány megfejtése.
(.Makovszky K.-tól Prágában.)

Világos. Sötét.
1. Vd7—(18 e4—<13(a)
2. Vd8 —a5 tetsz. szer.
3. V vagy F ad mattot.

(a)
1 e6 —cö (b)
2. Hd3—í-2 stb.

0>>
1 1. Ke3—e2
2. Hd3 -í-2 stb.

Helyesen fejtették mej? : Veszprémben: Fülöp József.
— Harasztiban: gr.Festetics Benno. — Miskolczon: Czenthe

! József. — Jászkiséren: Galambos István és László. —
i Czegléden : Galambos Károly. — Nagy-Szalontán: Kovács
I Albert. — Homonnán: Farkas Bertalan. Viszneken:

Kiszelák Sándor — H.-Hadházon: Györössy Mihály. —
Karczagon: Kacsó Lajos Váczott: Ifj. Mudrák Antal.—
Verboczön: Nagy Idái Ferencz. — A pesti sakk-kör.

TARTALOM.
Pankovich István (arczkép). — Pünkösd ünnepén. —

i Európa asszonyság növeldéje (vége). — Piros pünkösd nap-
1 ján. — A nemzetközi világkiállítás Londonban (képpel). - '
I A Commune vezérférfiai (hat arczképpel). — A pók. — Az

akadémia ünnepélyes közülése. — Párisi levél. — A hribó-
; czi fatemplom (képpel). — Egyveleg. — Tárház: Iroda-

lom és művészet. Közintézetek, egyletek. — Egyház
és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés.
Mi újság? — Nemzeti színház. — Szerkesztői
való. — Sakkjáték. - Nyilt-tér^-^Heti-naptár^

így Miklós. (L.
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HIRDETÉSEK.

Margitszigeti
Alólirt igazgatóságnak van szerencséje a t. ez. közönség tudomására hozni: hogy a

Margitszigeti gyógyfürdő f. hó 14-én megnyittatott.
A fürdőház közvetlen szomszédságában épült szálloda f. évi június 1-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, megfelelő ár mellett mindennemű ásványvíz

rendelkezésére áll.
Az orvosi segélyt a fürdő orvos dr. Kétly-Károly ur nyujtj, a kiállandóan a szigeten fog lakni.
A szálloda közelében épített, s június 1-én megnyitandó vendéglőben orvosi rendelet szerint

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

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

iü7o (« s) A Margitsziget igazgatósága.

Fagylalt-gép.
.Munkaképességre, valamint jégmegtaka-
ritásra nézve sokszorosan kipróbált, itt
helyben ugy minta vidéken gyakorlatilag

j bebizonyult gépek, különösen

ezukrászok
és

ltavéso lac,
valamint magánosok számára minden nagy-

ságban kaphatók legjutányosb áron

Maycr Ferdinándnál,
rézműves,

kfcskeinéti-uieza 8-ik sz. alatt Pesten.

^^Legujabb^B

/ női- \
J ruha-kelmék 1

bámulatos olcsón! i

Hamburger Adolf.
üzletében i

kPEST, zsibarus és wri-J
> utcza sarkán. M
k̂fpBP* Minták kívánatra ájjP

|L küldetnek minden- £
^k felé ingyen ét>M
^ ^ k heruuntve .^H

Levélpapírok
csinos s legújabb

Monogrammokkal
ellátva

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

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

kőnyomat ft. 1-1.4')
100 db. legfinom. bristolpapirra ft. 1.20
100 db. k la minute . . . . kr. 50 - 80

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

3íyonitatv;;nyok.
1000 db. postai szállit<1-levél . . . ft. 3
1000 » vasúti szállitó-levél . . . ft. 6
1000 » váltó . . . . . . . ft. 4, 6 és 8
ÍOUO » számla ft. 3, 5 és 8

K a p h a t ó :

Löwinger A. és társa
papirkereskedésében Pesten,

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

Legfinomabb
f és

legolcsóbb

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

szálloda".)
Nagy szellemek. (írói jellemrajzok.)

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

Fankréd lovait meséi. Regényes el-
beszélések. Irta Kvassay Ede. 2 ft.,
kötve 2 ft. 60 kr.

\z elejciaról. Koszoruzott pályamű.
Irta Aifjner Lajos. 1 ft., kötve 1 ft
60 kr., diszköt. 2 ft.

A csillagos é«. Népszerű csillagászat-
tani ismeretek. Irta dr. Császár Ká-
roly. 104 ábrával. Kömény kötésb. 3 ft

f örténeti beszélyek. Irta E. Derva-
rics Kálmán. 1 ft. 20 kr., kötve 1 ft.
80 kr.

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

Follrajcuk. Beszélyek. Irta Hollós
László. 1 ft.

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

A.z emberi nem DlivelódéMÍ története.
Irta Torkos László. 1 f., kötve 1 ft.
60 kr.

PecHO vics- világ Magyarországon.Tör-
téneti rajz. Irta Ormódi B 80 kr.

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

Irta ÁldorImi-e. 10 képpel 1 ft. 20kr..
kötve 2 ft.

Lehet-o reformpárt ? John.
A NOcialis kérdésre). Irta Lugossv

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

Ditz Henrik. 4 ft., kötve 4 ft. 80 kr.
Döllintcer a pápai esalatkozhatlanság-

ról. 20 kr.
\i 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.
A felekezeti iskoláztatás veszélyei.

Irtu Bánhegyi István. 1 ft.
Nevelési beszelyek. Irta Honthy

László. 1 ft. 1078 (2—2)

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

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

Csak 15 ft. havoükiiiti befizetéssel s cgyszerminden-
korra 2 ft. 50 kr. hélypgdij

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

100 db. 400 frankos teljesen befizetett sorsjegyre játszhatik,
s rnelyuek teljesen lefizetett tök éje

Ezen császári törftk vasat-kölcsön sorsjegyeknél az é dekletfek.
az évenkinti 3% kamatuk,m«ly 1200 frankot tesz ki, s ar evenkinti rendes
6 húzásaiban, mely 11.30(1,000 frank nyereményt képvisel, teljes élvezetébe
lépnek, sigy sokszorozott irányban nemcsak az összes io»> db. eredeti
sorsjegy tókc-kamttta>. hanem az arra eső nyeremények is 25 részre fel-
osztva részesévé válnak.

Az ezen minden egyes részvény-levelekre évenkint eső 48 franknyi kamat,
valamint a befizetés tartama alatt tett nyeremények azonnal felosztatnak, s az
ilyféle részvény-levélre eső 4 db. 4OO frnnkos teljesen befizetett és 1BOO
frankot képvtsH* « redeti sorsjegyek közvetlen a 30 havi lefizetés bezártával
minden részvevőnek ki íotr »zi>lKnlt«tni,mely felosztott sorsjegyek a 3% ka-
mat élvezésen kivül tovább is az évenkint történni szokott ^jjg húzásban a
legdúüabb nyereiiifiiyekre játszanak. 1076 (2-6)

ugyanezen jól átgondolt tervezet áll 50 db. 4OO frankos teljesen be-
fizetett 20,000 lr;.nk vagyis 8000 ft. tevő cs. török sorsjegyekre nézve is, a
befizetést felényire állapítva meg s belyegdij 1 ft. 25 kr., mely tervezet egyide-
jűleg nyittatott meg, s melyre a t. ez. közönséget szives részvétre felhívni ezennel
szerencsém van.

Jókori megrendelés esetében minden érdeklettneV egy állami honvéd jó-
tekonysaiii sorsjegy 100,000, 2 -.000, 2 a l«,«.»0O Ét. s több jelentékeny
mellék nyereményekkel ingyért fog adatni, — mely sorsjegyek azonban 2 ft.
50 kron szinte megrendelhetők.

Austerlitz Zsigmond első pénzváltó irodája
Budán, a lánczhid közelében.

Hetedik kiadás
(magyar nyelven negyedik)

A H<BHÍÍ élet

titkai s veszélyei.
Értekezések a nemzég és nemi be-

tegségekről, a.z utóbbiak óv- és gyógy-
módjaival. 1010(2 — 12)

Függelékkel a bujakóri ragályzásró!
és Dr. R o d e t, lyoni orvos

ragályelleni iegbiztosb óv-
szerérői.

» férő és női ívarszerek boncatani ábráival
Ára: 1 ujforint.

Postán megküldve 10 krral több;
utánvétellel 40 krral több.

Megrendelhető szerzőtől következő
Jziin alatt:

Dr. Biber P. U.
Pesten, József-utcza 66-ik s*ámt

saját házában.

Apálmahajfürt-essentia
használata által

fölülmulhatlan tartósságu fényes, puha s
ruganyos hajfürtök: továbbá hölgyek a
uraknál hullánmzerft s tartós haj-bodrok

éretnek el.
Egy üveg ara 1 ft. 20 kr.

Főraktár: LL'hFF M. illatszerésznél a
„Minervához" Pesten, a váczi-ntezában.
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FÜRST JÖZSEF, gyógyszerészi ipar-telepitvénye Prágában, ajánlja
uuifubuin/uuuuu

A gyógyszeres

folyékony vastartalmú ezukort,
dr. Hager jobbított rendszere után készítve,

mint legczélszerübb készítmény
azok számára, kik vastartalmú gyógyszert szükségeinek.

Használati utasítás:
a) Felüdülés eseteiben neliéx betegsés;ek után. hol láz következtében a

vérsejtek fogyatkozása s n ár véralkatrészek vesztesége állott be.
b A vér vastHi-tMlniánnk ke\esbité*ére, a vér és nedvek veszteségei

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

c) A vérszei(ényséK altnl az idegsiervekben föltételezett inserlé-
kenység efretriben, melyek álmatlanságra vezetnek; továbbá fogékony betegsé-
geknél, különösen a tüdő- s bélhurutra rendkívüli befolyást gyakorol.

d) A tápanyagok változatú betegségeiben, a tápanyagok, görvély,ang.
betegség (Rhachitis) tüdögumó, csúz, köszvény, süly s v'zkórok gyülemlése
eseteiben.

e) A ntmihatávkftr betegségeiben: magömlés, tehetlenség, utótakár a
férfinemnél; terméket'enség, fehérfolyás, havitisztulás háborgatása eseteiben a
nőnemnél.

f) A sápailsair s vérfr/.tHKényséK rseieitsen. hogy ha azok nem egy meg-
előző betegségből fejlődtek ki, s gyenge testalkat eseteiben.

ÍZ) Következetes állapotú vnitolazakhan.
b) A bnjt-kór utaiissy Kyításara.
i) Bizonyon idfgnilapotokbitn: u. ni. vidatáncz, nehérkőr, méhgörcs,

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

k) A tapnnyaKOk tzertvlettí elküMhiilése ellen, izzadts:;^, hud ár s
evesedés eseteibon. — 1 nagy üveg ára 1 ft. 2«í kr,, kisebb üvegé 60 Kr

RUUUUlíUUUUl/UlfUUUlíl/UUVUWlílfUU

§ Gyoiiiorfájdalniak ellen, |
^AAAAAAAAAAAAAAAAAARAAAAAAAAAAif

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

1 üveg ára 30 kr.

UUU

Fagydaganat ellen. §
^

Fagydag
^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA^

A vascerat,
meggyógyítja tökéiletesen rövid

1 skatulya ára 4U kr.

jóVUVUVl/UUUUVUVUUVVUUVUVUUUVUVUSt

Mellbetegségeknél |
líAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAAíf

a Král-féle valódi Carolinenthali

Dávidthea
minden köhögést eltávolít, leityen az
ujonkHetkezett vagty idült, s általa a
tttdö további megbetegedésétől megóvja.

1 csomag ára 20 kr.

idő

| Fris sebeket, égetéseket
§ s znzíísokat |
§AAAAAAAnAAAAAAAAAAnAAAAAAAAAA?^

gyorsan meggyógyítja a

vasszappan folyadék,
s igv annak
hiányoznia.

^ Szép fehér fogakat
§AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAif

idéz elé a

chinaszájviz
és

chinafogpor.
A chinaszájviz megerösiti

fogakat, a foghíjnak vérzését s a fogakra
oly veszedelmes fogkö lerakodását megaka-
dályozza, s a szájnak kellemes friseséget s
hüvösséget kölcsönöz.

1 üveg chinaszajviz ÖO kr.
1 skatulya ehhiM'ospor 30 »

•o-y háztartásnál sem volna szabad

Török József gyógyszerésznél király-uteza, s megrendelhető Magyarország legtöbb gyógyszertárában.

1 0 0 0 írt fogadásul!600,000; 300,000; 200,000 frank aranyban
június 15-ig

koczkáztatas itt'lkül csakis 5 vagy legfeljebb tO ft. befizetéssel megnyerni, —
alulírott váltóirodája álltaimat nyújt, a es. török kormány által biztosított s évenként

12 frankot aianyban kamatozó

toroksorsjegyek megszerzésére
10 havi iMSzlotfizet^ssel 10 ftjával, vagy 22 havi

ssel 5 ftjával.
A befizetés tartama alatt 12 húzásban ingyért j á r n á n k , - s nemosak a teljesen

befizetett 4»O ITankos török,or S j e*y fog a?. illető re-zvevonek kiszolgáltam^
hanem Í z évenként 12 frankot tevő kamatok is aranyban általam ki fognak

lloiivéllsorsje^yek, főnyeremény 1<M>,000 ft,, húzás június 30-an, nálam

J ft. 50 krért - a p _ a t o - . _ ^ ^ r i í s z l t í t n z t í t és mellett nálam vásárol, — az tőlem egy

PORGES LAJOS
áltóirodája IVtiMi. Dorottya-ntcza 10. sz. alatt.1081 (1-2)

hogy az egész
birodalomban ás sok >uás országban senki ki miként

Ura
chronoineter-

iswetíer János
és inüóras SZEGEDEN sz01ftvaro-.ában

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-bivatalAtcn Pesten (egyetem-uteza 4-ik szám) megjelent
tek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:

A Bach-korszak adomákban.
Összegyűjtő egy Bacli-huszár

(Nyolczadrét. VIII. 200 lap.) Fűzve «<) krajezár.

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

Mfinchrnben az elméleti és gyakorlati vizs-
galatot addiK UIÍ>K senki által meg nem köze-
lített eredillénynjel letette volna; ki továbbá
üzlete 22 évi fonállása óta annyi órát, és mindeze-
ket, ujakat ugy mint javitásokat, saját találmányu
gépek és eszközök segélyével, 40 évi tapasztalás
alapján, saját vezetése alatt oly jó állapotba helyezte,
és személyesen, a zsebórákat, függő vagy fekvő, egy-
szóval minden helyzetben és rázkódásokban oly
arányosan és pontosan szabályozva adta volna át

a t.. ez. közönségnek, mint azt ö tette, és jövőben is tenni fogja. 986 (10—12J
Azonfölül tőlem minden óra vevője egy 10 évi, és minden javítás megrendelője $.

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

bak és legjutányosabbak, az magától e'rtetik.
U^"" Igen gyakran ismétlődött utánrendelések és diesérölevelek cs. k. katonai és polgári
eo-yénektől, valamint órásoktól, még fővárosokból is, bizonyitványok, bizonyítékok tömény-
telen száma, mik a mondottak igazságát megerősitik, nálam megtekinthetők. Segédek

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

minden nemben dús és legdiszesb választékban kaphatók,

Titkos

betegségeket
fejj makacs és üdült bajokat is ugy kó-

redában. naint magán gyakorlat foly-
tán t«bb t te r hetesten legjobbnak
bizonyult mód aze.rir.u, cokszor « nélkfll,

S hoitjf a betcn !sivatá»at>an va«y elet-
|Bkodjáhan KatoltHtnék. «yfik«re»ea,

biztosan é8 gyorsan gyógyít

, Med. dr. Helfer Vilmos
I Pest, király-utcia 27. ŝ ám Medeti-hái-
Iban. 1-ső emelet, délelőtt 7 ít-ígl dél-

után 1—4 óráig
£MT* Díjazott levelekre Azonnal

• TrtlíisEultfltlk, « kivánatra a Kyótcy-
I s u r e k is meickuldetnek.

998 (8-12)

Mellbetegeket
értesítem arról,

, miszerint mell-betegségek, kii-
ílönösen mellfájás, rekedtség,
köhögés, nehéz lélegzés, egy

I igen szakértő és gyakorolt ha-
sonszenvi orvos által sikeresen

gyógyittatnak.
Rendelvényi órák:

délután 2-töl 4-ig.
Báháii.v-sttcza 6. szám, 2. emelet

(ezelőtt vaczi ut 24 ik szám.)

homiiopath-orvos és szülész.

Frt.
10—12
12-13

13—14
15-17
15—17
15-17

16,18-20

1045 (8—Ö

Kérfl órák.
Ezüst henger óra -i rubinnal . .

„ » ugrólappal .
„ i> . arany szegélylyel,

ugrólappal .
D » 8 rubinnal . .
» » dupla tokkal .
„ » kristályüveggel
» horgony-óra 15 rubinnal ,
v horg >ny-óra dupla tokkal . 18, 20—24
v angol horgony-óra kristály-

üveggel 19,20-24
s ugyanazok dupla tokkal . • 23—28
» tábori horgony-óra dupla tokkal 22—28
» valódi horgony remontoir fül-

nél felhúzható 28-30
- ugyanaz kristály-üveggel • • f0 <*5

-• • . . . oo—40
15 rubinnal 36,

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

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

y - " ' 66-100

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

65—100
100-200

Frt.
12-18
25 30
81—36
36-40

Hölgyórák.
Ezüst henger-óra 4 és 8 rubinnal.
Arany henger-óra i és 8 rubinnal

detto. zománezozva . . .
detto, arany fedéllel . .
detto, íománezozva gyé-

mánttal 42—48
detto, kristály-üveggel . . 42—45
detto, dupla tokkal 8 rubinnal 45—48
detto, zománezozva, gyémánttal 58—65
horgony-óra 45—48

» kristály-üveggel 56—60
» dupla tokkal . 50—56

detto,zománozozva gyémánttal 70—80
P P ~ Serkentő, órával együtt 7, mely

gvertyát is gyuit 9 ft., 8 napos 18 ft.
" — Ezenkívül minden egyéb kívánható

óra kapható, ugy munkás-órák is.

I n g a ó r á k legnagyobb raktára.
Mindennapi felhúzással
Minden 8 napi felhúzással
Óra- és félóra-ütéssel
Negyed- és óra-ütéssel •
Havi regulatorok
Inga-órák bepakolásaert

10, 11, 12 ft
16, 18-26 »

• 30, 33, 35 »
• 50, 55, 60 »

30—36 »
. 1 ft. 50 kr.

ugyanaz dupla tokkal
» valódi horgony remontoir
v ugyanaz dupla tokkal . . — _„„.—„ .

B T Ezüst óralánezok 3-8 ftig, hosszuk 6-15 ftig, 3-mas számú aranylánczok rövid
ff-70 ftig hosszú 35-100 ftig Minden áru gyűrűk es egyéb ékszerek, ugy_ talmi-
io iu mg, uos^u a^r-T-íro-vik melyek nem tetszenének, kicseréltetnek,
aranv, bronz-és aczel-lánczok is %& largvaK, m u p » .

Órák arany s ezüst a legmagasb árig cserébe elfogadtatnak. M T Vidéki megren-
k a pénzösszeg elóleges beküldése%agy utánvét mellett pontosan teljesítetnek

Rendkívüli melléklet.

Különféle népszerű és közhasznú munkák.
Megrendelések az e jegyzékben elősorolt kímyvekr, egyenesen a ki,dó-hivatalhoz is intézhetők, a mely a szétküldést pontosan posta-

Heckonast Gusztáv kiadó-hivatala
_ ^ Peaten (egyetem-uteza 4. sz.)

Jf

i ra egy-egy kötetnek Styen krajezár.
Eddig a következő kötetek adattak ki:

1. A magyar dalnok. A legszebb dalok, románezok, balla-
dák s egyéb szavalásra alkalmas költemények gyűjte-
ménye (VIII, 376 lap) fűzve " 50 kr.

2. és 3. Kisfaludy Karoly válogatott munkái. Két kö-
tetben. I. Versek és elbeszélések. II . Színmüvek.
(318, 382 lap) fűzve 1 frt.

í BeKesfyöngyök. J ó s i k a M i k l ó s legszebb beszélyei-
höi. A magvar nép és ifjúság számára. (342 lap) 50 kr.

5 Kot'inson Crusoe élete es kal»ndjai. Angol után át-
dolgozva 114 képpel. (23s lap) fűzve 50 kr.

€. Tíii!(!eriiHS(>k A legkedveltebb gyűjteményekből össze-
állitva. (315 lap) fűzve 50 kr.

7. Boldosliáza. Buzdító és oktató történet. '23 képpel.
(320 lap) fűzve 50 kr.

8. Magyar népdalok. (320 lap) fűzve 50 kr.
9. Ma«yar hoskölteme yek. Fűzve 50 kr.

10. Abaft. Regény, irta Jós ika Miklós. Két rész egy kö-
tetb-n. (347 lap) fűzve 50 kr.

l l . e s 1: tSaaryarorKKáK története a legrégibb időktől
korunkÍ;:. Két kötetben. Fűzve 1 frt.

13. Kisfalndy *;indor váíogatott munkái. Fűzve ' 50 kr.
14. Történeti adomák es,jellemrajzok. Fűzve 50 kr.
15 — 16. Jókai Mór válogatott beszél vei. Fűzve 1 frt.

Vasárnapi könyvtár.
' e g y kftief csak 20 krajezár.

Első évfolyam (képekkel).
I. Regék a magyar elöidöböl. Irta Kisfaludy Sándor.
II. A tatárjárás Magyarországon 1241 -1242. Irta SzalayL.
III. Hnnyady Máfyás király. Irta b. Jósika Miklós.
IV. A természetiből. Közli dr. Hegedűs.
V.—VI. Boldogháza.
VII. Utazások az éjszaki sarkvidékeken. Közli Fényes Elek.
VIII. Tig elbeszélések. ívta Kisfaludy Károly.
IX. A legvitézebb huszár. Irta Jókai Mór.
X. Ujabb magyar költők. Összeszedte Boross Mihály.

Ara a tiz kötetnek 2 ft. Egyes kötetek 20 kr.

Második évfolyam (képekkel).
I- II. Mesék, francziii után Lovásztól. Újra szerkeszti Gzu-

ezor Gergely.
III. Gróf Benyórszky Móricz élete és viszontagságai.
IV. A világ csudái. Összeállította Szegfi Mór.
V. VI. VII. András a szolgraleg-ény.
VIII. Rontó Pál élete és viszontagságai. Irta Gaal
IX. Reg-ék a magyar eló'időbó'l. Irta Kisfaludy Sándor.
X. Szigetvár ostroma. Irta Fényes Elek.

Ára a tiz kötetnek 2 ft. Egyes kötetek 20 kr. •
Harmadik évfolyam (képekkel).

I. Kegék. Irta Jókai Mór.
II. III. IV. Robinson Crusoe élete és kalandjai, angol után.
V. Pal és Virsinia, franeziából.
VI. VII. A vékflldi lelkész. Elbeszélés angolból.
VIII. Attila Isten ostora. Irta Pálffy Albert.
IX. Elbeszélések. Irta Jósika Miklós.
X. Peru fb'H'edezése és elfoglalása. Irta Gaal.

Ara a tiz kötetnek :.' ft. Egyes kötetek 20 kr.

Falusi könyvtár:
I. Magyar méhészkfinyv, vagyis útmutatás a sikeres

méhtenyésztésre, tekintettel a különböző tenyésztési mó-
dokra. Irta dr. Farkas Mihály. (108 1., 8-rét) fűzve 50 kr.

II. Ügyes Mari a kis konyhakertészné, vagyis alapos ok-
tatás a zöldségtermesztésben. Metzger müve után ma-
gyaritá István bácsi. (126 lap, 8-rét) fűzve 60 kr.

III. Takarmány-növények ismertetése és tenyésztése,
rétmivelési és takarmányozási naptárral és számos fa-
metszvénynyel fölvilágosítva. Irta dr. Farkas Mihály.
(8-rét, 140 lap) fűzve 50 kr.

IV. Kereskedési növények művelése. Nevezetesen az
olajmagu-, fonalbeli-, festő- s egyéb gyáraknak való,
végre a közhasznú fűszeres növények miképeni termesz'
téséről szóló kézikönyv. Irta Keischer Endre. (8-rét, 104
lap) fűzve 50 kr.

V. Juhtenyésztés és gyapjuismeret, a juhbetegségek is-
meretével és gyógyitásmódjával. Irta Reischer Endre.
(8-rét) fűzve 50 kr.

VI. Gyakorlati s elméleti sertés-tenyésztés. Saját tapasz-
talataik nyomán szerkesztették Deíy Mátyás és Dely Jó-
zsef állatorvosok. (8-rét) fűzve 50 kr.

VII. Apró majorság, vagyis a baromfi-tenyésztés foglalatja.
Irta Farkas Mihály, földbirtokos. (8-rét) fűzve 50 kr

FARKA^IELEKT

Legöja&í) szerkezetű magy. levelező
és házi ügyvéd,

vagyis mindennemű viszonyokban előforduló levelek, különö-
sen kereskedői levelek is," valamint a közéletben előforduló
bármiféle iratok és oklevelek szerkesztésére vezérlő segéd
kézikönyv. Számos felvilágosító példával szerkesztve. Kilencze-
dik javított, tetemesen bővített s magyar törvényeink és a
mostani viszonjokhoz alkalmazott kiadás. (368 lap, 8-rét)
fűzve 80 kr

Hölgyek titkára,
vagyis •

Segnjabfe levclcző-fcftnyv nők számára,
minden előforduló alkalmakra való fogalmazási mintákkal,
mindenféle társasági, családi, bizalmas és szerelmes levelek-
kel, alapos útmutatással a levélirás szabályait illetőleg, em-

lékkönyvbe való válogatott versekkel.
Második kiadás." (220 lap, 8-rét) keményen kötve 1 frt.

Habos Kálmáti.

Közhasznú magyarázó szótár
a magyar irodalmi müvekben, magán és hivatalos iratokban,
hirlapokban, folyóiratokban e's társalgási nyelvben gyakrab-
ban előforduló idegen szavak megértésére és helyes kiejtésére.
(VIII, 328 lap. 8-rét) fűzve ' 1 frt 80 kr.
Vászonba kötve . Ü frt 40 kr.

BOROSS MIHÁLY.

MAGYAR KRÓNIKA,
azaz a magyar nemzet története a legrégibb időktől fogva a
legújabb idóig, minden nevezetes történeti esemény évszerinti

előadásával. Második kiadás. Fűzve 80 kr.
Kisfaludy Sándor.

IIIMFY SZERELMEI.
Másod, kiadás. A költő arczképévej. (8-r , 381 1 )

fűzve 80 kr. Velinkiadás 1 frt 20 kr.

ARANY JÁNOS.

A költő arczképével. (2871.) egy kötetbe kem. kötésben 80 kr.

ADOMATÁR.
Magyar népadomák, élezek és furcsa ötletek gyűjteménye.

(8-rét, 272 lap) fűzve 80 kr.

Eredeti tréfák, adomák és mondák
a czigány-életből.

Irta öreg Hegedűs Lajos. Második 100 uj adomával bővitett ki-
adás (8-rét) fűzve 80 kr.

KAKAS Ví.ÁKTON
humoristikus levelei, kiválogatott versei és

apróbb elbeszélései.
Közrebocsátá Jókai Mór. Második olraó kiad. (8-r.) fűzve 1 frt.

Adomák és jellemző vonások
a forradalom «*.*• htmvédéletböl.

(8-rét, 182 lap) fűzve 80 kr.

Magyar és német beszélgetések
kéikö

az első magyar miniszterelnök élete és halála.
(8-rét) fűzve ! frt 20 kr.

Lengyel Dániel.

város IMI Í;S í'íifun.
(464 lap, í<-rét) fűzve 1 forint 60 krajezár.

SIKLÓSI KÁROLY.

* majpy-ar m'p é» az ifjúság számára.
Egy-egy kötet 50 kr.

1 Bon Quichote kalandjai. Képekkei és
TI - | , s z i n e z m borito'kkal.

Jókaiid ah, vagy a fiatal indián
ITT 1 ^ " * Képekkel és szinezett borite'kkal.
1 1 1 Csontos Siegfried. Szép Meluzina.
IV -|TCfe- '' ^^'nezett borítékkal.

Ké í?? o n C r u s o e é l e t e és kalandjai.
V ÍVhtZl£'> éS S 2 i n e z e t t borítékkal.

rJník1?!? c s á 8 z ár . Erneszt lierczeg.
Kepékkel é S S Z ) n e z e t t b o r i t é k k a l *f ° r S " ! a t U 8 ™ flai. Képekké, és szinezettborítékkal.V I L A XaXa barlangi lakat. Szent Ge-
novefa törtenete. Képekkel és szinezett bo.
ritékkal.

Legújabb magyar-német levelez^
iragyis gyűjteménye a polgári életben előforduló mindenféle
Hatoknak, mint köszöntő-, köszönő-, mentegető-, meghivó

t i " ' ? j á n l < 5"' emlékeztető- és intő-, baráti- és szerelmes-le'
veteknek stb., valamint: kötelezvények, nyugtatványok vál
ttfc, atalványok, bizonyitványok, meghataímazások, foly'amo
•"•-»- szerződések , végintézetek stb. Irta Karády Ignácz

tetemesen bővített s javitott kiadás szakértő fel-
ugyelés alatt. (344 lap, 8-rét) fűzve 80 kr.

vagyis gyakorlati útmutatás e két nyelven a társalkodási, ipar- j
és közélet legkülonnemübb viszonyaiban helyes és ügyes ki- j
fejezésre. Hetedik javitott és megbövitett kiadás. Közrebo-
csátá Töpler Theophil Eduárd. (VIII, 320 lap, kis 8-rét)
fűzve 1 frt. Bekötve J frt 40 kr.

Erdélyi János.
Válogatott magyar közmondásot

Második kiadás. (254 lap, 8-rét) fűzve 1 frt.

SZIM KlROLY.

Orvosi tanácsadó (11G iap és 2 tábla) fűzve 1 frt 40 kr.

A lej£iijal»I> i>g iii«'jfpr«l>áit magyar

szakácskönyv.
Biztos útmutató, mint k lljcn 1001 különféle legjobb izü
ételt, süteményt, krémet és kocsonyát, tortát, csemegét és
fagylaltakat, legizleteseh;> meleg' és hideg italokat, hideg ét-
keket, gyümölescsemegét stb. legugyesebhen és a legújabb
izlés szerint készíteni. Készítette Németh Zsuzsanna. Hetedik

kiadás. Boritékba fűzve 80 kr.

Hüppinaiin, ^\nton.

Y.

A magyar nép dalai
é Més

Hangjegyekkel kiadva. (200 dal és dallam.) (219 lap, 8-rét)
fűzve 1 frt 20 kr. Vászonba kötve 1 frt 80 kr '

~ARANY~FURÜLYAT~
k és elbeszélések az 1848—49-iki szabadságharc* idejé-
A magyar nép számára. Osszcgyüjté Áldor Imre. 8-rét.

Színes borítékba fűzve 3ü kr.

tyf
ober bie íiodjfunft fflr fíeine Iicrrfdjaftíidjc unb bürgprtiAc §au«!)ar*
tungen nad; bm bejfen boutíc£)cn un(;Qviíd)en imb fransijftídjen 3)fctho=
ben. @if6entc ttfrnifftttf gtiftaac.jini ' @. e.) 3toif gebunben 1 fi.

MEDVE IMRE.

A magyar gazdasszony teendői
íők

A legkedvesebb honfidalok, balladák és románezok a nép s az
ítmaíírv számára. Második kiadás. Fűzve 20 kr.

3VEf*jox*

Mulatva oktató család könyv a nép számára, számos ábrázattal.
(324 lap, 8-rét) fűzve 80 kr.

a magyar nép számára Kossuth Lajos müveiből. Szerkesztette
és életrajzzal ellátta Áldor Imre. (8-rét, 128 lap, 6 képpel)

fűzve 40 kr.

a közéletben, házban és konyhában. Kézi és segédkönvv n
és hajadoiiokjizámára^(3:t3 lap, nagy 8-rét.) fűzve 2"frt.

Kenesset/ Káim/m.

Miként gazdálkodjunk ?
vagyis a kis birtokosok jólétének előmozdításáról. Koszoru-

zott pályamunka. Fűzve .'55 kr.
r Eisenmáyer Sándor és Göbel Celestin.

ÁLLATGYÓGYÁSZAT,
avagy hasznos házi állataink bet<'g,-égpinek megismerése s
gyógyítása. (336 lap, 8-rét.) Második kiadás. FtizvejO kr-

Q ö o Q T y P a L
Oktatás a gyümölcs- es eperfa-tenyesztésben
Vezérfonalul a nép és népiskolák számára. Jutalmazott pálya-

k t számos íametszvenynyel
kmunka. A szöve nyomatott

12 lap, 8-rét) '"" 30 kr.



A dicsőség napjairól! Tizennyolczaűik évfolyam.

Megrendelhető
két krajczáros levelezési lapon.

Aláírási fölhívás. Megrendelhető
postai utánvétel mellett.

4 MAXJYAR FORRADALOM

440 nyomtatott hasábra terjedve. 32 képpel díszítve.

Irta

Tóvölgyi Titusz.
Regényes leírásokkal a népnek, Kiadja

Heckenast Gusztáv.
„1848—49-ben senki sem volt nagy, csupán csak a nép!' : igy kiált

föl H o r v á t h Mihály, a szabadságharczra vonatkozó nagy müvének
valamelyik lapján. Annál meglepőbb tehát, hogy ama számtalan könyv
között, melyek e dicső korszak eseményeit tárgyalják, e g y s i n c s e n
eddigelé, mely a nép számára irva méltó de olcsó alakban jegyezné föl
az áldozatokat, melyek örök dicsőségét s örök tulajdonát képezendik
mindenha a magyar népnek! A szolgaság napjaiban a nemzet nyelve
és szokásai a kunyhók szerény falai közt lőnek legtisztábban meg-
őrizve . . . s midőn a szabadság órája ütött, legtöbb önzetlenséget, hő-
siséget és hazaszeretetet azok tanúsítottak ismét, kiket — rabszolgák
és koldusok lévén századokon át! — csupán a haza szent neve birt rá,
hogy elhagyják a házi tűzhelyt, a családot, a munkát s haljanak meg
a csatatéren — névtelenül! Méltón, oh nagyon méltón tisztelte meg
Őket ezért K o s s u t h L a j o s aranyszája „a névtelen félistenek" min-
dent kifejező czimével.

S miután a vér soha sem válik vizzé s csak sast nemzenek a kolto
szerént a sasok: lehetetlen, hogy nagy erényeiket magukkal vitték lé-

A nép vezére (képpel). — Az ifjú-
ság vezérei. — Márczius 15-dike (kép-
pel.) — Örömnap. — A 12 pont fogad-
tatása az országgyűlés által. — Már-
czius 23-dika. — A királyi leirat, Bécs-
tiöl megérkezett. — Máreziua 80-dika.
— Egy második királyi leirat — A
német fiatalság Pesten (képpel). — Az
1848-diki törvények főbb pontjai. —
Mit mondott a király — Mi történt %
királyi beszédek után? — A bécsi ca-
marilla. — Az osztrák államadósság.—
Ho gy lehet félrevezetni egy nemzetet,

X camarilla Erdélyben. — Az unió.
\ magyar felelős minisztérium le-

irata az erdélyi országgyűléshez. — A
miniszterelnök fölszólítja a magyar né-
p e t __ x székelyekhez (képpel). — Kik
csinálták a forradalmat. — Az első ma-
gyar népképviseleti országgyűlés (kép-
pel). — A magyar hadsereg megszüle-
tése. — A magyarok kezdték-e a for-
radalmat? — A camarilla megmutatta
foga fehérét. — A magy*r hazaszeretet
(képpel). — Jellasich bán megtisztel-
tetik, a magyar küldöttség pedig —
nem (képpel.) — Egy portán sok ur
(képpel). — Kossuth a helyzetről. —
Mit használt a mérsékelt minisztérium?
— Kossuth a nép lelke (képpel). —
Még egyszer küldöttség. — A dolgok
megindulnak (képpel). — Mi történt
•ritéz Jellasich bán úrral? (2 képpel).
— A király föllázad. — A király meg-
retirál. — A király Olmützből. — Kos- —
suth keiébe veszi a gyeplőt — Lázadókkal nem alkuszom! — Hát támadjunk. ~ A katho-
likus papság. — Görgei előjátékai. — A magyar nők (képpel.) — A külföld magatartása.
JU országgyűlés kiáltványa (képpel). — A szerbek (képpé!) — A jankováczi rémes

oyen le a sirba ama dicső honpolgárok s hogy fiaik és unokáik leikéi-
ben és sziveiben egy szikra se maradt légyen azon nemes lángolásból,
melynek fénye be fog világítani a késő századok éjébe is, megjelölve
az utódoknak a nyomokat, melyeken haladniok kell s melyekről le-

i térni egy — a hazaárulással.
! Szentül hiszem tehát, hogy szívesen látott vendég lesz minden
| jóravaló magyar hajlékban a szép könyv, melyben a magyar nemzet
! — s mely legmagasabbra emelkedett osztályai közöl: a magyar nép
1 nagy tetteit fogom elmesélni, hiven és igazán, a mint történtek s vilá-

gos de meleg hangon, a mint — rokonszenvem súgja. Egyes fejezetek
meo-felelö becses rajtokkal is vannak ékesítve, mik jelentékenyen fo-
kozzák a hatást, s mintán a mü ára rendkívül olcsó, a magyar nép-
től magától függ esrészen, hogy a biblia mellett a legszegényebb asz-
talon is föllelhetö 1 /yen ezentúl ama szent könyv egyedül odaülő
párja is: „Az 1848— 9-ki szabadságharcz története".

A díszes külsejű könyv nagy alakban 440 hasábra terjed s a ne-
vezetesb fejezetek ezimei a következők:

éj (képpel). — Az oláhok (képpel). —
Dupla lénung, nincs király. — A ma-
gyar és osztrák hadseregek létszám*
az országban (képpel). — i-chlick az
országban. — Kossuth proclamatiót ir
a papok számára. — Visszavonulás. —
Görgei Mórnál veszni hagyja az ütkö-
zetet (képpel) — Az országgyűlés
Debreczenbe tétetik át (képpel). —
1849 első napja. — Bem apó is hozzálát
a dologhoz (2 képpel). — Mit mondott
Windischgratz A békeküldöttségnek.
- Windischgratz Pesten. — A kor-
mány Debreczenben. — Pesten. — A
koczka fordulni kezd (képpel). — Gör-
gei egy kiáltványa, mely által honáruló
lesz — Branyiczkó (2 képpel). — Gör-
gpi nagyon kitánezoit i magát. — Dem-
binszky. — A kápolnai csata (képpel).
— Szolnok. — A háromszéki széke-

lyek (képpel). —Vízaknánál már orosz
segiti a németet. — A piskii hídnál. —
Bem apó Szebenben. — Az irodalom.
— A szeg kiüti mogát a zsákból. —
Diadal diadal után. — Komáromban.
— Egy osztrák őrnagy vérdühe (kép-
pel). — Szent-Tamás bevétetik (kép-
pel). — A köztársaság. — Köztársa-
sági kormány. — Buda. — Segitség !
— Népfölkelés (képpel). — Hány volt
az ellenség, és hány volt a magyar. —
Az uj kezdet. — Szerencse-kerék meg-
fordult. — Szabaduljon a ki tud. —
Haynau kiáltványa. — Hadi tanács
Pesten. — Szónynél. — Ismét a szer-

bek. — Szegeden.— Görgei és a muszka. - Események. — Haynau Szeged alatt áll. — A
bajok Erdélyben (képpel). — Az utolsó ütközet a fegyverletétel előtt. — A kormány lekö-
szöncse. — „Világosnál, Világosnál, - huszárok könyeznek!" (képpel). — Végszó.

Tóvölgyi Titusz,

Előfizetési ár: 1 forint 50 kr.
szerző.

A mint a pénz vasf.v megrendelés mesérkeilk Pestre, a sajtó alól már kikerült mü rögtön megkftldetik
megrendelőknek bérmentve.

Gyűjtőknek 10 példányra egy ingyen példány és bérmentes küldés. ,
Postai utalványnyal i 8 lehet elöfmtni, vagy pedig 2 kmjezáros levelezési lapon megrendelhető a könyv az alulirt kiadó-hivatalban.

Hfckcnast Gusztáv
kiadó-hivatala

Pesten (egyetem-uteza 4-ik szám).

Pest, június 4-én 1 8 7 1 .

Előfizetési feltételek: a Vasárnapi Ujsájt és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt.
Csupán Vasárnapi l'jság: Eg&z évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpali Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jság és Politikai l'jrionsngokAt illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatasnál 10 krajezárba; háromszori vagy
többizöri igtatáanál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számira hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, "Wollzeüe Nr. 22. és Haaaeiistpin és Voglrr, Wollzeile Nr. 9 . —
Bélyeg-dij, külön minden igtatáa után 30 krajezar.

Az ágostai hitvallású tiszai egyházke-
rület uj föpásztora, ki e hó l-jén igtattatott
be Rozsnyón superintendensi hivatalába,
azon valódi lelkészek egyike, kiknek csön-
des, zajtalan, de annál áldásosabb működése
önkénytelen ragadja tiszteletre azokat, kik
annak tanúi, s megszerzi az elismerést, a
nélkül hogy kihívná azt. E sorok írója, ki
Czékus papi és lelkipásztori működését évek
hosszú sora óta ismeri és figyelemmel ki-,
seri, csak szerencsét kívánhatott a tiszai
egyházkerületnek választásáért, mely a leg-
érdemesebbre esett.

Midőn e férfiú arczképe kere-
téül életrajza főbb vonalait va-
gyunk közlendők, nem egy nagy
eseményekben s feltűnő tettekben
változatos életpálya, hanem egy
igénytelen, de folytonos munkás-
ságban s az emberiség szellemi
érdekeire fordított hű gondban
folyt élet egyszerű rajzát ígérhet-
jük csak.

Czékus István 1818. deczemb.
22-én született Gömör-Panyiton,
nemes, de szegénysorsu szülőktől,
kiknek föigyekezetök volt a tanu-
lási kedvet éleszteni s táplálni
fiókban. Atyja kimondhatlan örö-
mére ebben épen nem volt hiány,
s a szorgalmas fiu, ki már a pa-
nyiti falusi iskolában is kitűnt s
szorgalmas tanulása mellett kar-
énekesi szolgálatával is megsze-
rezte ruhácskáját, a rozsnyói gym-
nasiumba mehetett, hol szintén
karénekesnek irattá be magát s
szülőitől a fehér-ruhával való el-
látáson kivül semmi segélyt nem
nyerve, végezte el a gymnasiumi
tanulmányokat, A bölcsészeti tan-
folyamot Lőcsén végezte, kitűnő
sikerrel s innen Pozsonyba ment
a hittan tanulására, hogy magát,
belső hivatásának engedve, a lel-
készi pályára készíthesse. Szor-
galma, tehetségei, komolysága
iskola-társai s tanárai bizalmát egyaránt
megszerzék neki s a protestáns főiskolákban
divott szokás szerint magán-tanitással bíza-
tott meg, miből elég jövedelme volt, hogy
magát fentarthassa. A mellett ösztöndijakat
nyert, az önképzö kör titkárául s iskolai
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seniorul választatott, egyszóval az iskolai
élet minden kitüntetéseiben részesült.

A hitjelölti vizsgát 1843-ban Pozsonyban
letévén, miután pár évig még Pesten neve-
lői állomást foglalt el s magát a folytonos
tanulmányok által tovább képezte, a tübin-
gai egyetemre ment, hol egy évet töltött.
Visszatérte után Pesten a már akkor mél-
tán nagyhírű egyházi szónok Székács olda-
lánál lön káplánul alkalmazva, a papi gya-
korlat és pásztorkodás cselekvényeibe beve-
zetve, s az épen keletkező váczi ág. hitv. egy-
ház első lelkészéül ajánlva s megválasztva.

CZÉKUS ISTVÁN.

Váczon lelkész és tanitó egy személyben,
két s fél évig működött, s hivei áldásaitól
kisérve ment át Kecskemétre, hol öt évet
töltött. A kecskeméti ág. hitv. egyház mos-
tani diszes templomának tulajdonképi alap-
vetője ö; gyüjtvén reá az alig 500 leiekből

álló kis gyülekezet körében 3000 frtnyi
templomtőkét, buzdítván a híveket minden
jóban s maga menvén elől a jó példával,
midőn az egyház elemi iskolájában heten-
ként négy órán önként tanított (a mellett a
helv. hitv. fögymnasiumban, mint rendkí-
vüli tanár a német nyelvet adta elő) s áta-
lában egyháza és iskolája beléletében egy
uj korszak kezdeményezője volt.

Kecskemétről 1855-ben Sajó-Gömörre,
1858-ban Dobsinára, 1859-ben Rozsnyóra
költözött át. Szülőmegyéje legnépesebb s
legvirágzóbb egyházai versenyeztek egy-

mással, hogy bírhassák azt a fér-
fiút, ki munkásságával, ékesszó-
lásával, szeretetével s buzgósá-
gával mindenütt életet öntött hi-
veibe s kezei után áldást tenyész-
tett, a hol csak működött. így
Sajó - Göndörön s a hozzátartozó
lökösházi leányegyházban most
már nagy virágzásra emelkedett
magtárakat alapított, melyek az
egyház és iskola javára szépen
jövedelmeznek, s a mellett az in-
ség napjaiban Józsefi jótéteményt
árasztanak a szükölködőkre; ott
is, Dobsinán is, lelkipásztori gond-
jai mellett iskolatanitói tisztet is
végzett, szenvedélyes tanítója le-
vén az apró nemzedéknek; Rozs-
nyón pedig a protestáns egyház
amaz élő-tőkéjét, a hivek áldozat-
kész buzgóságát oly mértékben
birta kamatoztatni, hogy ma már,
néhány évi működése után, az egy-
ház háromszáz köböl gabonát tar-
talmazó magtárral és közel 5000
ft tökével rendelkezik. 1860-ban
a szegény szerencsétlen egyházak
fölsegélésére egyházi, — azonkí-
vül női gyámintézetet létesített,
mely utóbbi az első ilynemü volt
hazánkban; 1861-ben buzgó ado-
mányok gyűjtésével eszközölte a
rozsnyói templom belső megújí-
tását s földiszitését; 1863-ban a

főgymnasium végleges kiépítése eszméjét
pendítette meg s annak, fáradhatlan buz-
gólkodásával oly lendületet adott, hogy több
mint 6000 ftot gyüjtvén reá, azt már szeren-
csésen be is fejezte. 1866-ban két jótékony
temetkezési társulatot léptetett életbe Kozs-

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