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| Q ti-Tr-ir faanábiott petit sor. Taey annak helye egyszeri iptatán:ül 
1* Etajel**; t & t a x t o iKtatasnál 10 krajczar. Béijetjdij külön miiiJ.u 

igtelás otán 30 ki. 
HIRDETÉSEK. 

Kiadó-hivatalunk szamara hirdetményeket elíogad Btcgbcn 
Iteln i s Vojkr Wallfischeasse Mi. 10, Moss* R. Seilerstatte Rt. 1 

Opptlik A. Wollxeüe Ni. 23. 

The Singer Manufactuiing C° 
Kef-York (Amerita\ Bnőapest, csat: Táczí-ntcza „a yasMÉoz." 

A világ legnagyobb varrógép-gyára 

A F r a n k l i n - T á r s u l a t magyar irodalmi intézet kiadásában Budapesten (egyetem. 
I ntcxa 4-ik ssám) megjelent és minden könyvárusnál kapbaté:  

A r a 

. 

ajánlja a felülmulhatlannak ismert 

eredeti Singer-féle új családi varrógépeket, M 50,65,71 
Minden készlettel tüzdelés, fodoritás, vattázás, behajtás, sujtás-felvarrás, kes

keny és széles szeges, zsinór-bevarrás szél- és ajour-varrás és zsinór-szegélyezésre 
s tb . ; mely egyszerű szerkezete miatt minden egyéb rendszerű fölött elönynyel b í r ; 
továbbá különlegességeket szabók, czipészek, nyergesek stb. eff. számára. 3 6 g 0 

E l a d á s k i s összeg l e t é t e l e m e l l e t t rész le t f ize tésre , v i d é k r e i s . 
Fióküzlet: Buda, Víziváros, fő-ntcza 52. szám, gróf Andrássy palota. 

Budapest, csak váczi-utcza. 

Giliszta-csokoládé. 
Mint biztos hatású giliszta-ellenes szer legjobban ajánlható; kellemes ízzel 

bírván, a gyermekek azt nagyon örömest veszik magukhoz. 

1 d b á r a h a s z n á l a t i u t a s í t á s s a l 1 0 k r . o . é. 
F ő r a k t á r a k : Bécsben: Neustein F . gyógysz. Budapesten : Tüi-ük J . 

gyógysz. Thalmayer és társa. Pécsett : Sipöcz István gyógyszerésznél, valamint a 
birodalom legtöbb gyógyszertáraiban. 3ö39 

-&(z&S> 

I i kereskedelmi törvény 
magyarázata. 

Ir ta 

Dr. SCHNIERER GYULA, 
kereskedelmi miniszteri osztálytanácsos, a kereskedelmi törvény tárgyalására 

egybehívott értekezlet volt szakelőadója. 

& 
=^3 -̂

A r a. f ü ic • o » f r t 8 O Ur. 

szegedi országos kiállításon érdeméremmel és a Illik országos 
nioltógynlésen Aradon a nagy arany és ezüst éremmel kitüntetve. 

WALSER FERENCZ 
első magyar gép- és tfizoltószcr-gyár, harang- és érczöntődéje, 

ajánlja szabadalmazott uj szerkezeti) f e c s k e n d ő i t , tűzoltó-egyletek 
l e g é n y s é g i f e l s z e r e l é s e i t , vállalkozik k u t a k , s z i v a t t y ú k 

és h a r a n g o k készítésére, 
jótállás mellett a le ff jutányosabb árakon. 

Különös figyelmébe ajánlja a nagyérdemű gazdaközönségnek, Saját-
készitményű és transatlantia szivattyús kutait és gyárának vízvezetékek 
teljes felszerelhetésére nagy figyelemmel külön felállított vizmütészeti osz
tályát. 3230 

MiBtaszereléset, tépes árlapoi, imnatra rendelkezésre állanat. 
tgiókttltp gr&ily is gcmznia részére: goUzsvirtt, belsömonostoz - ntcza. 

den eddigi v i lágtárlaton, haladás, jó iz lés é; 
ersenyképességeért, e lső dijakkal jntalmazva.1 

Világtörténelem. 
Z>r. Jtfüller IDci^rioZ T^éziKöTtyve nyomán 

irta 

MANGOLD LAJOS. 
E l s ő k ö t e t : Ó - K O R . — I . f ü z e t ( 1 — 6 i v ) . 

A körülbelül 28 iv terjedelmű könyv sajtó alatt van. 

Ára a teljes kötetnek 3 í r t 

í b e t e g s é g e k e t 
és minden altesti bajokat 

(galanriférget biztosan éi fájdalom 
nélküli eyógvit a legjobb sikerrel 
s p r c i a l i s t a D r . T . i - t n t r , Bécs , 
Kohlmnrkt 20. — (Levelek dijjil 
ellátottak vatry ajánlva legyenek.) 

Dr. Losv emésztő pora 
gyomor- és bélgyön^eségefc, s ide
gesség ellen, használati utasítások
kal, onnanszétkttl-detik. 4038 

Ára 80 kr. 

FERENCZ JÓZSEF 
KESERÜVIZ-FORRÁS 

A leghatásosb valamennyi keserűvíz között. 
Hatásában as által különbözik előnyösen a többi ismert keserŰTis-
töl, hogy kisebb adagokban hatásos a hosszabb használata nem okoz 

utóbajokat Béc, 1877. D r Leidesdorf Miksa tanár. 
Valamennyi badai keserűvíz között kell-mes ize és jeles hatása 
Utal tűnik k i : gyomor- és bélhurutnál, megrögzött székrekedés
nél, alhaai vérpangásnál valamint vértolulásoknál, aranyérnél, 
étvágytalanságnál, » t b . n p | / i c c C ó n r l n p a budai közkór-
1817. aog. 26-én. » T . H i b a O d l I U U r , ház igazgatója. 

Különösen aa által tűnik ki, hogy enyh°n keserű, nem kellemetlen 
izá és hogy még hosszabb használat után sem zavarja meg azétvá
gyat és emésztést. 
Budapest 1877. 

A hatás kivétel nélkül gyors, biztos és fájdalom nélküli. Wfi z-

*=*Dr. Báró Lichtenfels Scanzoni , , , i n i r 8 , h k -

Dr. Korányi t a n á r Lnttos! 

1877. tanácsos 
Készletben minden ásvány viz-raktárban.Nyomtatványok 
Btb. ingyen, & szétküldési igazgatóságnál Budapestén. 
fl^-Kondes adag: egy fél borpoliárral. ÖG20D 

Csak 5 frt 50 kr . o. é.| 
különös véletlen folytan egy egész asztali készlet, s azonnal kap

ható ; úgymint: 4018 2 1 | 
12 db. fém-villa | 12 db. kés-nyugtató 
12 darab fém-kéasel, jó , fekete 1 igen nehéz meritö-kanál. 

nyélben. I 2 só- és borstartó. 
12 db. jó erős evőkanál 3 nehéz china to áa-pohárka. 
12 db. jó, erős kávéskanál. j 1 china-ezüst thea-Bzürö. 
M i n d e g y ü t t v é v e c s a k 5 f r t 5 0 k r . 
Saját érdekében kéretik mindenki, miszerint ezen 
asztali készletet minél gyorsabban szerezze meg, 
miután bizonyára nem leend többé ily kedvező alka
lom, ilyesmit olyan nevetséges áron beszerezhetni. 

Fémárak végeladása, Praterstrasse 16, Wien. 

hires 3 0 éve 3 
• v - a l ö d i 

szyrmiai 
zárda-

egyedül i főraktára 

B U D A P E S T E N : 

É D E R ANTAL GYULA 
zongora-üzletében 

viiczi-nteza 12. sz. a. létezik. 
A r a nagy p ez sgő -üvegben . . 1 frt 2 0 k r , 

p i n t e s ü v e g b e n . . . . 2 frt — 
Szétküldések, előpénz és utánvétel mellett, min

den irányban mindenkor pontosan teljesíttetnek. 
THHssssssssssssMHssassstsssssssHBH I 

Sorsjegyek részletfizetésre. 
100 frtos 
50 frtos 

100 frtos 
50 frtos 

4077 

1864-ki sorsjegy 
Magyar sorsjegy 
Salzburgi sorsjegy 
I n'i'trvánvalr 186*-ki sorsjegyre i frt 50\ a kettő együtt 

g t ? l I t j l l j Cik Magyar sorsjegyre 3 frt — / 7 f r t . 
" P l " 1 fxg^fJlf sorsjegyekre, állampapírokra. 
J C i X O X G g ^ C x L részvényekre legjutányosabban 

L e g k ö z e l e b b i h u z á z 
20 részlet 8 frtjával) decz. 
»0 „ 4 frtjával/ l é n . 
19 „ 5 frtjávall ecz. 
16 - 3 frt'jávai/15-én. 

V, febr. 
11 . - 2 fr jávai/ 3-án. 

Lóry J. b a n k ü z l e t é b e n , 
hatvani-utcza, az njv i lág -uteza 

á t e l l e n é b e n . 

Egy eredeti levél kivonata. 
Orlícé Rudolf, tanár és mennyiségtani író, Berlin (Wil-

heluistrasse) most Stülerstrasse 8. 
Fogadja még egyszer szíves, igazsághíí felvilágo

s í t á sáé r t szédelgő vetélytársait illetőleg, legforróbb 
köszönetemet; sajnálom a szegény szerencsétleneket, 
kik ily közönséges czimborákhoz fordulnak. Még egy
szer fogadja köszönetemet, Orllié B. tanár ur, a még
nyert " t o r j a . -> s három ambo-soloért. 

Thuine Henrik, 
3969 kereskedő, Cseh-Lippa. 

A FRANKLIN-TÁRSULAT 
Eíjir Irodalmi intézet .Misában (Badapt, cgyetem-ntcza 4-tt síám 

megjelent és íMen iönyrárnsnál fca&tató: 

Gyógyászati 
fiaj«iit|||ii|f 

a bel- és kül-betegségekre 
valamint 

a szem-, Ül- ;: bcr-kjokra É n 
a b é c s i i s k o l a s z e r i n t . 

Irta Dr. DILLNBERGER EMIL 
Magyarra fordította 

id. Purjesz Zsigmond. 
Második, a gramm-snlyrendszer szerint á tdo l 

gozott kiadás. 

Ára fűzve 1 frt 60 kr. 

Előfizetési fö l té te lek: I ^ v ^ ™ ^ mm, ( *8é" é™ " i 2 m 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK "W"- \ félévre 6 • 
Csupán a VASÁBNAPI D J S i G í •«*« évn.. . 8 « 

1 félévre 4 » 

48. szám. —1877. 
Csapén a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK: / f*** *™'' 

\ félérre .. . 

6 frt 
. 3 • 

OZMÁN PASA. 

i JELEN keleti háború sok tekintetben 
/ \ elütő azoktól, melyeket vonaglásig 

-L\- izgalmas földrészünkön három évti
zed óta vivni lát tunk. E z , hogy egyszerre 
mindent megmondjunk, bár még európai 
hatalmak vivják, de már ez n e m európai, 
hanem legalább jellegére már csaknem egé
szen ázsiai háború. A mi európai háborúnk 
egyre gépiesebbé válik, melyben a katona 
idestova ugy tűnik föl, mint a borsajtóba 
szorított törköly; vért kell izzadnia vagy 
akar, vagy nem, kényszerüleg s olyannyira, 
hogy az önkéntességnek és személyes 
hősiességnek már-már szinte még a lát
szata is elenyészőben van. Ezzel mintegy 
összhangban áll azon körülmény, hogy 
hadakozó feleink bizonyos nemzetközi jo 
gok magaslatára emelkedvén, a mint a 
fegyelem vaskapcsa az olvasztó tüz veszé
lyének bizonyos superlativusán elpattant, 
a katona is fölszabadul a kényszerűség 
vaskalodájából és — önmagának vissza
adatva, a hol a voltaképi hősiességkezdőd
nék, magadja magát , leteszi fegyverét, 
kapitulál és a szabályszerüleg kölcsönösen 
respektált hadi fogság tűrhetőn enyhe 
mentsvárába menekül . 

A mi hadi technikánk fejlettebb, gé
peink, sőt egyes élő tömegeink, öntudatos 
gépeink — rombolóbbak, csatáink vére
sebbek, de nem vérengzőbbek, sőt egyátalán 
távolról sem oly vérengzők, mint az a 
harcz, melyet most a földrészünk két vég
sarkát lakó félvad népek vivnak egymás
sal. Szóval, nem oly barbár, nem oly ádáz 
kegyetlen, min t emez. Az öldöklő gépek 
pusztí tása lehet sokkal nagyobb, de azért 
még sem oly állatias a közvetett gépies 
öldöklés, min t az, melyet az ember saját-
kezüleg követ el. A különbség körülbelül 
majd ugyanaz, a mi a guillotin és a pal
lossal sajátkezüleg működő hóhér kö
zött van. 

Egész dandárok, hadosztályok kapi
tulálnak i t t is , min t látjuk Ázsiában ; de 
a harcz tüzében egymással találkozó egyes 
katonák és csapatok nem irgalmaznak és 
fölkonczolják egymást, a halál oly nemé-

Biidapest, deczember 2. 
vei, mely gyülöletök fokának, s képzeletük
nek, szeszélyüknek megfelel. 

E z nem kabinet-háború, se nem bei-
forradalom. E z oly két nép harcza, melyek 
egymást egyszerre vallási és nemzetiségi, 
fanatizmusok egész hevével halálba gyü-

XXIV. évfolyam. 
lölik, oly népeké, kik e mellett vüágnézlet 
és műveltség tekintetében is távol állanak 
a többi Európától, s ennélfogva az ő had
viselésük ehhöz képest ugy erkölcsileg, 
mint anyagilag emezétől lényegesen kü
lönbözik. 

O Z M Á N P A S A . 

(Saját sátorában rajzolta 1877. szeptember 21-én LORIÉ VIKTOR.) 
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Feledni mindent! — szomjú ajkam 
Feliszsza búmnak tengerét, 
S bár benne veszszek, őt sikoltva 
Nem csap szivemből árja szét. 

Egy szív kirablott édenéért 
Pedig sirhatna bánatom, 
De e koldus porontyot inkább 
Megfojtom és elaltatom. 

Büszkén, daczolva a világgal, 
Ha ugy szerettem egykor öt, 
A sirt is ugy ásom nevének, 
S ugy temetem a hitszegőt. 

Oh! ha nyugodnék lenn a földben 
Porában is igaz szive, 
Virággal volna hintve sirja, 
Fényes, kitetsző messzire. 

És lelkem a virágra szállva 
Szivná az édes illatot, 
S mámorban ittasulva látna 
Ott is egy fényes csillagot. 

És zengené: hű szerelemnek 
Az örökélet is kevés ! . . . 
Most ? — szava nincs; a hűtelent hadd 
Temesse el a — feledés ! 

A hova én öt . . . 
A hova én őt eltemettem, 
Megmozdul egykor az a sir; 
Egy ködalak kiszáll belőle 
És nevemen könyörgve hiv. 

Oh, mert a sötét feledéstől 
Reszketni fog hiu szive, 
S a csábkezet, a mely nyakán csügg, 
Mint a kigyót ugy tépi le. 

Arczát a sápadás elönti, 
Szemében megtörik a fény, 
A nap sugara vérbe' száll rá, 
S rémekkel üldözi az éj. 

Már árnya lesz csak önmagának, 
S igy fog könyörgni énnekem, 
Hogy mentse meg a kárhozattól 
Könyem, sóhajom, énekem. 

így lesz, tudom ; — s a gyötrelemmé, 
Pokollá vált gyönyör helyett, 
Zokogva fogja költögetni 
Az én megölt szerelmemet. 

Akkorra mégis tartok egy szót, 
De csak az Isten hallja meg ; 
Ima lesz az, hogy hitszegését 
Feledje el, bocsássa meg! 

Fejes István. 

Mint ilyen, e háború, e különbözeteinél 
s illetőleg ujdonszerüségénél, rendkivüli-
ségénél fogva, annál fokozottabb látványt 
nyújt az efféle izgalmas jelenetekhez szo
kott s ezek nélkül már el lenni se tudó 
Európának. 

Ugy van vele, mint az ideges nőnem 
a rémregények olvasásával. Minél inkább 
borzadoz tőlük, annál inkább kap rajtuk. 

Mindamellett azonban, hogy e már 
félév óta pusztitó harczban a személyes 
hősiességnek nagyobb tere nyilik, mint a 
mi rendszabályozottabb hadszíntereinken, 
vagy tán épen azért, mert itt is „névtelen 
félistenek" küzdenek, s a nép százezrei 
közt a rendkivüliségek elenyésznek, — e 
háború eddigelő csak egy kiválóbb alakot 
tüntet föl, de a ki aztán a „tüneménysze-
rüség" epithetonát valóban megérdemli. 

Ozmán pasa nem Moltke, a minthogy 
nem is lehet az, és nem rajta múlik, ha 
nem lehet azzá. Nem rendelkezik a soka
ság, a nagyobb rendezettség, egyátalán a 
nagyobb „mód" előnyeivel. Egy Moltké-
nak az orosz sereg soraiban kellé és lehe
tett volna születnie, ha telt volna az ,,uj 
és egészséges czivilizáczió hivatásával" 
dicsekvő orosz nemzeti géniusztól. De 
nem tellett, és ugy látszik, már nem is 
fog telni, még ha sikerülne is a hires po
rosz „stablert" majomilag utánzó orosz 
vezérkarnak Plevnából egy török Metzet 
csinálni. 

Nem pedig sok más oknál fogva min
denekelőtt azért, mert a másolat soha sem 
magasodhatik megközelítőleg sem az ere
detijéhez. 

Aztán meg azért sem, mert a mit 
Ozmán megelőzőleg mivelt, az először 
eredeti volt, nemcsak velük, de a világ 
többi Moltkéjéval szemben is, és a mellett 
oly rendkívüli, hogy annak dicsőségfénye 
mellett, az ő utánzásuk sikerét — meg 
lehet, még szégyenelniök kellend, ha ugyan 
erre képesek volnának. 

Mert ugyan Ozmán pasa elment odáig, a 
hol a hitrege világa kezdődik, de végre azon 
tul ő sem mehet, és csodát, habár köl
tői értelemben igen, de fizikaliag ő sem 
mivelhet. 

Előre jósolgatás nincs újságírói sze-
gődtségünkben, azért megjegyezzük, hogy 
ha netalán az uj török Dión kapitu
lálni találna, attól függ, minő körülmények 
és föltételek közt ment végbe e szomorú 
kényszerűség. Mert ha, mint gondoljuk, 
ez eshetőség ugy következik be, hogy a 
40 ezer főnyi vagy tán ennél is kevesebb 
török hadnak utolsó egere is elfogyott; a 
120 ezernyi orosz had pedig, mint sejtjük, 
háromszoros számerejét a törökökénél is 
erősebb sánczokkal fokozta, s e szerint a 
kitörés természeti lehetlenséggé vált, ak
kor a megadás a török fővezér eddigi 
babóraiból egyetlen levelet sem téphet ki, 
mert 40 ezer emberrel leonidásilag magát 
lekaszaboltatni, a nélkül hogy az ellenség
ből bár negyed résznyi vámot vegyenek, 
már nem annyira hősiesség, mint eszte
lenség volna. 

S ha ugyan a megadásra kényszerülne 
is, több mint valószínű, hogy ezért a fele
lősség nem őt, de a konstantinápolyi hadi
tanácsot érné. Mert mindig nagy a különb
ség egy I. Napoleon-féle teljesen független, 
meg egy, saját kormányának parancsaitól 
függő tábornok ilyetén eljárása között. 

De a mit Ozmán eddig mivelt, az őt 
már az ujabbkori hadtörténelem legkivá

lóbb alakjai közé sorolja. Mert ő egyszerre 
nagy hősnek és nagy hadvezérnek bizo
nyult ; olyannyira, hogy nehéz hamarosan 
eldönteni, a hősies bátorságnak, vagy a 
hadtudománynak van-e nagyobb érdeme 
eddigi sikerei kiküzdésében. 

Merte kettő nem szokott mindig együtt 
járni, legalább nem egyenlő arányban. Sőt 
legtöbbször különválva jelennek meg. 

Ozmán pasa plevnai hadviselése a leg
nagyobb hadmérnöki és taktikai geniali-
tásról, a mellett pedig a legkoczkázóbb 
merészségről tanúskodik. 

Az öldöklő, pusztitó, robbantó fegyve
rek mai korszakában egy csupasz dom
boktól köritett faluból fél éven át fokozato
san bevehetlen erődített helyet varázsolni, 
s a mi még több: mielőtt a hely meg lett 
volna erődítve, bevárni itt a tulszámos 
ellenséget, azon koczkázattal, hogy ha el
lenállása meg talál törni az "utolsó pozi-
czióban, akkor egész seregével együtt el 
van veszve, ez oly kettős, szellemi és erköl
csi bravour, mely korunk legelső vezérkar-
nokait és legmerészebb katonáit bámulatra 
ragadhatja. 

Ozmán harczmódja, si licet magna 
componere parvis, hasonlít a magyar „nép
dalok hősének" taktikájához, midőn ez 
nyugodtan várja be ellenfele ütését, és 
puszta kézzel kapja el és ki a fejének mért 
botot, azzal suhint vissza és veri be a 
támadó koponyáját. 

Mint ilyen Ozmán pasa az eddigi had
járat legkimagaslóbb, igazabban egyetlen 
rendkívüli alakja. 

A világ immár közel félév óta lázas 
érdekeltséggel tekint a hely felé, melyet e 
kiváló hős és hadvezér szelleme az összes 
műveletek központjává emelt, s kíváncsi 
volt ismerni e nevezetes történelmi alak 
külső vonásait, de a szerény nagyságnak 
csak most, a teljes bezáratás napjaiban 
jutott ideje „ülni" az őt ostromló művé
szek egyikének, s csak most van alkal
munk egészen hű képét közölni olvasóink
kal, mit annálinkább szükségesnek tartunk, 
mert a sürgető közkiváncsiságnak hódoló 
úgynevezett rajzolatos világsajtó ebbeli 
megelőző közleményei elsietettek és hiá
nyosaknak bizonyultak. 

A jelen hadjárat alatt végrehajtott tet
teire vonatkozólag, melyekért a szultán
tól a „Ghazi" (diadalmas) nevet nyerte, 
bátran alkalmazhatjuk a költő kérdését: 
van-e, ki ezeket nem ismeri ? Annálfogva 
azok elősorolását fölösleges ismétlésnek 
tekintve, csupán azon óhajtással zárjuk 
be sorainkat, vajha a török állam segély
forrásai képessé tehetnék őt arra, hogy 
eddigi dicsteljes pályáját a kezdetéhöz 
hasonló fénynyel folytathassa és koronáz
hassa be. —jd— 

Sötét felejtés . . . 
Sötét felejtés néma álma, 
Ringasd el fájó lelkemet; 
Ne moDdjon dalt zokogva, sirva, 
Ő róla az emlékezet. 

Oszoljék a ködökbe szállva 
Borongó szivem sóhaja; 
De a keserv hangját miatta 
Ne hallja meg senki, soha. 

Megtorlóm a hűtlen szerelmet, 
Emlékivel harczot vivők: 
Köny és sóhaj helyett jelöljék 
Hideg hullákkal telt sirok. 

Egy bün története. 
— Hugó Viktor könyve. — 

Világirodalmi ritka esemény volt e könyv 
megjelenése. A „Századok legendájának" nagy 
költője irta, az ideált kereső fenkölt szellemek 
között a legragyogóbbak egyike. — Mint elő
szavában mondja, el kezdte irni 1851. deczem-
ber 14-én, midőn, mint menekült Brüsszelben 
települt meg és befejezte 1852 május 5-én. Az 
egész könyv tehát, mely regény alakjában irott 
történelemnek mondható, a. „bűn"-nek ugy 
szólván még közvetlen benyomása alatt, fris 
emlékezetből íratott, s amaz időkre következő 
felháborodásnak és elkeseredésnek viseli magán 
nyomát, sőt adatait tekintve, egykorú napló
jegyzetek érdekével bir. 

Az az esemény, melyet az ősz költő egy
szerűen csak „bün"-nek nevez, az 1850. decz. 
2-án elkövetett államcsíny, midőn a franczia 
köztársaság első konzula, elnöke, Bonaparte 
Lajos, a gondjaira bizott köztársaságot meg-
buktatá, s magát császárrá választatá. 
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Nagy és mozgalmas idő, s ha szemügyre 
veszszük, mily rendkívüli a hasonlatosság az 
államcsínyt megelőző idők embereinek, és a 
Francziaország kormányát kezökben tartó mai 
férfiak irányzata között: felfoghatónak találjuk, 
hogy az államcsíny története most, midőn ha
sonló bűntől remegnek, mily rendkívüli hatást 
idézhetett elő Francziaországban, s idézett volna 
még akkor is, ha nem e század és — joggal 
mondhatjuk — a századok egyik legnagyobb 
szelleme irja is meg. 

így, Hugó Viktor tollából, pár hét alatt 
kilenczven kiadást ért a könyv, s lefordíttatott 
minden müveit nemzet nyelvére, — magyarra 
is. Magyarul, mint értesülünk, a bün évforduló
ján, decz. 2-án fog megjelenni. 

Nevezetes, megrázó történeti események 
költői leírása e könyv, tele eddig részben 
ismeretlen idegfeszítő jelenetekkel, melyekből, 
mint mozaik darabokból épité fel a költő hatal
mas alkotó kezével a „bün" nagyságához méltó 
monumentumát, egy megfordított Vendome-szo-
bort. 

Azért hálátlan munka is lenne a könyvet 
kivonatilag ismertetni. Csonka, törpe paródiája 
lenne az a bün ez óriási szégyenkövének. In
kább választottuk tehát a mü megismertetésére 
szolgáló azon modort, hogy egyes töredékeket, 
egyes köveket bemutatunk belőle, a melyekből, 
mint részekből, következtetés utján hívebben 
elképzelheti s kiépítheti magának az olvasó az 
egész monumentumot. 

I. 
A nemzetgyűlés palotájának elfoglalása. 
185.1. decz. l-jén ki gondolt volna arra, 

hogy a köztársaság és nép ellen merénylet meg
kísértése szándékoltatnék? Hogyan? Lehetsé
ges-e erőszakot követni el a jogon, szétüzni a 
képviselőházat, megfojtani a köztársaságot, le
igázni a nemzetet, megbecsteleniteni a zászlót és 
a hadsereget, pellengérre állítani a papságot ós 
a hatóságot, győzni, diadalmaskodni, kormá
nyozni, rendelkezni, száműzni, deportálni, 
tönkre tenni, gyilkolni ós uralkodni oly módon, 
hogy a törvény a kéjhölgy ágyával legyen ösz-
szehasonlitható. 

Hogyan? Mind e rettenetes dolgok elkö-
vethetők lennének-e? És ki által? Egy óriás 
által? Nem! Egy törpe által! 

Nevetséges! Nem is bün, csak botrány! 

A törvényhozó palota éjjeli őrizete rende
sen egy zászlóalj gyalogságból, ós egy kapitány 
vezérlete alatt 30 tüzérből állott. Futári szol
gálatra a hadügyminiszter néhány lovast is 
szokott oda rendelni. Két kartács ós hat ágyú 
teljes felszereléssel, jobbra a főudvartól, egy 
kis négyszögű udvarban volt felállítva, melyet 
ez okból „ágyu-udvar"-nak neveztek. A zászló
aljparancsnok, egyszersmind a palota katonai 
parancsnoka, közvetlenül a háznagyok rendel
kezése alatt állott. Mihelyt beesteledett, a rácso-
zatokat, a kapukat bezárták, őröket állítottak, 
a parancsszót kiosztották, s a palotát valóságos 
fellegvár módjára őrizték. Ugyanazon jelszót 
használták, melyet azjösszes párisi erősségeknél. 

A háznagyok által kiadott különös utasí
tás, a szolgálattevő csapatokon kívül minden 
más fegyveres csapat bevonulását szigorúan 
megtiltotta. 

Deczember elseje ós másodika közti éjjelen 
a 42-dik ezred egy zászlóalja teljesítette a tör
vényhozó palotában az őrségi szolgálatot. 

A rokkantak fasátortáborában a tövényhozó 
testület palotája közelében alvó csapatokat pont
ban öt órakor fölkeltették. Sátorról sátorra lassú 
hangon ki lett adva a parancs, hogy a legna
gyobb csendben fegyveresen sorakozzanak. Nem

sokára két ezred teljes fölszerelésben útban volt 
a nemzetgyűlés palotája felé; a 6-dik és 42-dik 
sorezred. 

Alig ütötte el a hajnali öt órát, Paris min
den pontján a gyalogság az ezredesekkel élükön, 
a legnagyobb csendben kivonult a laktanyákból. 
Bonaparte Lajos hadsegédei mindenütt jelen 
voltak a kivonulásnál. 

A lovasság a gyalogság után háromnegyed 
órával később indult, mert tartottak tőle, hogy 
a lovak léptei fölébresztik az alvó Parist. 

Ejfólután 5 órakor rohanták meg a nem
zetgyűlés palotáját. A törvényhozó palotának 
volt egy kapuja az Universitó-utczában, mely a 
Bourbon-palotának egykori bejáratát képezte, 
és mely a nemzetgyűlés elnökének palotájához 
vezető fasorral volt határos. Ezen kapu előtt, 
melyet elnöki kapunak neveztek, rendes szokás 
szerint őr állott. Egy hadsegéd, kit Eípinasse 
ezredes az éj folyamiban kétszer hivatott, egy 
idő óta mozdulatlanul és csendesen ezen őrálló 
hely mellett várakozott. A 42-ik ezred, öt 
perczczel a rokkantak sátortáborából való kivo
nulás után, követve csekély távolságban a 6-ik 
sorezred által, az egyetem-utczába érkezett. 
Szemtana beszéli, hogy az ezred oly csendes 
óvatossággal lépdelt, mintha betegszobában 
járna. Sompolyogva ért az elnöki kapuhoz; 
orozva lepte meg a törvényt. 

Midőn az őr közeledni látta a csapatot, 
állásba tette magát; de épen midőn már riadót 
akart kiáltani, a hadsegéd megfogta karját és 
tiszti minőségében, melynél fogva joga volt a 
kiosztott parancsot érvényteleníteni, meghagyta 
neki, hogy a 42-ik sorezrednek szabad bevonu
lást engedjen; az elámult portásnak pedig ka
put nyitni parancsolt. A kapu csikorogva for
dult meg sarkán, a katonák elözönlötték a 
tért; Persigny belépett, és csak annyit mon
dott : — Ez megvan! A nemzetgyűlés palotája 
ellenség kezébe került. A léptek zajára Meunier 
parancsnok kirohant. 

— Parancsnok u r , kiáltott felé Espinasse 
ezredes, felváltattam ön zászlóalját. A parancs
nok elhalványodott; szemeit néhány perczig a 
földre szegezte. Ezzel vállához kapott és váll-
rojtjait letépte, kardját pedig hüvelyéből ki
rántva, térdén ketté törte ós a darabokat a 
kövezetre lökve, kétségbaesésében rettentő 
hangon kiáltá: — Ezredes ur, ön megbecste-
leni ti az ezred számát. 

— Jó, jó! válaszolt neki Espinasse. Az el
nöki kaput nyitva hagyták, 'de a többi bejárás 
mind zárva maradt. Az őröket felváltották, és 
az őrtálló zászlóaljat a rokkantak sátortáborába 
visszarendelték; a katonák fegyvereiket a téren 
és a díszudvarban gúlákba rakták; a 42-ik sor
ezred, még mindig a legnagyobb csendben, elfog
lalta a külső és belső kapukat, az udvart, a ter
meket, a karzatokat, a folyosókat, a lépcsőket ; 
a palotában pedig még mindenki aludt. 

Még nem ütötte a hat órát. A csapatok 
nagy tömegekben kezdtek gyülekezni a Con-
cordia-tóren, hol Leroy-Saint-Arnaud lóháton 
tartott fölöttük szemlét. 

Bertoglio és Primorin rendőrbiztosok két 
századot a háznagyi iroda nagy lépcsőjének bol
tozata alatt csatasorba állítottak, de ők nem 
arra mentek fel. Oly rendőrügynökök kisérték, 
kik a Bourbon-palota legtitkosabb buvhelyeit 
is ösmerték. Ok a folyosókon haladtak. 

Lefió tábornok, a nemzetgyűlés egyik ház
nagya, a palota egy pavillonjában lakott. Nővére 
ós sógora meglátogatván őt Parisban, ez éjjel 
nála oly szobában háltak, melynek ajtaja a 
palota folyosójának egyikére nyílt; Bertoglio 
biztos ezen ajtón zörgetett, kinyittatá azt és 
ügynökeivel együtt a legdurvább módon ron
tott be egy nő hálószobájába. A tábornok sógora 

kiugrott az ágyból és a szomszéd szobában alvó 
háznagynak kezdett kiabálni: 

— Adolf, az ajtókat betörik, a palota tele 
van katonákkal, kelj föl. Mire a tábornok kinyi
totta szemeit, Bertoglio biztos már ágya előtt 
állott. 

A tábornok fölemelkedett ágyában. 
— Tábornok ur, monda a biztoB, köteles

séget kell teljesitnem. 
— Ertem, válaszolt Lefió tábornok, ön 

áruló. 
A biztos az állam biztonsága elleni me

rényletről hebegett valamit, és ezzel átnyujtá 
az elfogatási parancsot. A tábornok minden 
szó nélkül kiütötte kezéből e hitvány papirt. 

Ezzel öltözködéshez fogott; tábornoki disz-
öltönyét vette magára, melyet Constantinenál 
és Medeahnál viselt, mert mint loyalis katona 
azon ábrándban ringatta magát, hogy a katonák, 
kikkel útjában találkozni fog, hallgatni fognak 
egy afrikai tábornok szavára. Tévedett; ez idő 
szerint csakis az orvtámadás tábornokaira hall
gattak. Neje megölelte; hét éves fia, ingben, 
könyek közt könyörgött a biztosnak: — Kegye
lem, Bonaparte ur! 

Mialatt a tábornok nejét megölelte, fülébe 
súgta: — Az udvarban ágyuk vannak; ipar
kodjál egyet elsüttetni. 

A biztos és ügynökei elhurczolták. 
Primorin ezalatt kerülő utat tett, hogy & 

másik háznagyot, Baze urat annál biztosabban 
meglephesse. Baze ur lakosztályából egy ajtó a 
folyosóra vezetett, mely a gyülésteremmel össze
köttetésben állott. Primorin ezen az ajtón ko-
czogott. — Ki az ? kérdó egy szolgáló, ki épen 
öltözködött. — Rendőrbiztos, válaszolt Primo
rin. A szolgáló azt hitte, hogy a nemzetgyűlés 
rendőrbiztosa kér bebocsáttatást, tehát ajtót 
nyitott. 

Baze, ki zajt hallott és ennek folytán fel
ébredt, hálóköntöst rántva magára, kikiáltott : 
— Ne nyisson ajtót. 

E perczben egy polgári öltönyü egyén és 
három egyenruhás városi rendőr berontott szo
bájába. A biztos széttárta felöltőjét, és megmu
tatva háromszínű jelvényét, azt kérde Bazetól: 

— Ismeri ön ezt ? 
— Ön gazember! válaszolt Baze. 
Az ügynökök reá rohantak. 
— Nem fognak elhurczolni, kiáltá Baze ; 

biztos ur, [önnek, mint tisztviselőnek tudnia 
kell, hogy mit cselekszik; merényletet követ el 
a nemzetgyütós ellen, megsérti a törvényt, e 
szerint tehát gonosztevő. 

Egy ellen négyen dulakodtak ; neje és kis 
leányai sikoltoztak, a szolgálót pedig a rend
őrök ökölcsapásokkal halmozták el. 

— Útonálló rablók vagytok, kiáltá Baze, 
kit heves tusa után karjaikon, a levegőben vit
tek el; hálóköntöse foszlányokra volt tépve, az 
ütésektől teste daganatokkal volt elárasztva: 
keze vérzett. 

A lépcső, a földszint, az udvar katonákkal 
volt tömve; a szurony feltűzve a puskára, a 
fegyver a lábnál. A háznagy hozzájuk fordul: 
— Képviselőiteket börtönbe hurczolják! Azért 
adták-e nektek kezeitekbe a fegyvert, hogy azt 
a törvény ellen emeljétek ? 

Egy altisztnek uj kereszt diszlett mellén: 
— Vájjon ezért adták önnek a keresztet ? 
— Mi csak ugy urat ismerünk, válaszolt 

az altiszt. 
— Megjegyzem számotokat, úgymond 

Baze; mert mától fogva meggyalázott ezred 
vagytok. 

Primorin biztatta őket: — „Ne válaszol
janak neki; önöknek ehhez semmi közük." A 
háznagyot több udvaron át a porté noire-i 
örtanyára vitték. Ez a neve ugyanis a nem-
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zetgyülés pénztárával 
szemben a boltozat 
alatti kis kapunak, 
mely a Lille-utczával 
szemben aBourgogne-
utczára nyílik; az őrta-
nya ajtajához, és az 
oda vezető folyosókra 
több őrt állítván, Baze 
urat bárom városi rend
őr felügyelete alatt 
hátrahagyták. Fegy
vertelen , egyenruha 
nélküli katonák jöttek, 
mentek; a háznagy a 
katonai becsület nevé
ben szólott hozzájuk. 

— Ne válaszolja
nak, mondák a rend
őrök a katonáknak. 

Baze két kis leánya 
rémült arczczal nézett 
atyja után; a kisebbik, 
midőn elvesztették sze
meik elől, zokogni kez
dett. Az idősebb, ki 
már hét éves volt, igy 
szólotthugához: —Nő
vérem, imádkozzunk; 
és a két gyermek ösz-
szekulcsolt kezekkel 
imádkozni kezdett. 

Primorin biztos, mi
helyt Bazet biztosság
ba helyezte, ügynökei
vel visszarohant annak 
dolgozó-szobájába és 
ott mindent átkuta
tott. Ott feküdtek az 
asztal közepén azon 
hírhedt rendeletek, me- A H Á B O R Ú B Ó L . FARKASOK TÁMADÁSA HÍRLAPÍRÓK TANYÁJA ELLEN. 

lyek azon esetre voltak 
előkészítve, ha a gyű
lés a háznagyok indít
ványait megszavazta 
volna. 

A szekrényeket fel
hányták. A biztos „ház
motozásnak" keresz
telte el ezen durva el
járást, mely tovább tar
tott egy óránál. 

Baze, miután ruháit 
lehozták, felöltözött; a 
motozás végeztével ki
hozták az őrtanyáról, 
és három rendőr kísére
tében az udvaron álló 
bérkocsiba ültették. A 
kocsis, hogy az elnöki 
kapuhoz jusson, a dísz
udvaron, és az ágyuk 
udvarán haladt át ; a 
nap épen akkor jött 
fel. Baze kinézett a ko
csi ablakán, mert tudni 
óhajtotta, hogy ott van
nak-e még az ágyuk? 
A lőporos kocsik még 
ott voltak, de a hat 
ágyút, és a két kartá
csot már elvitték. 

Az elnökség előtti 
téren a bérkocsi kissé 
megállott. Eét sor ka
tona, jobb karjával a 
szurony alsó végére tá
maszkodva, a nagy tér 
járdáját foglalta el. Egy 
fa tövében három tiszt 
állt egy csoportban: Es-
pinasse ezredes, kit 

ABDUL-HAMID SZULTÁN A S E B E S Ü L T E K KÖZT. 
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A háznagy elfogatása. — Egy ellen négyen dulakodtak. „Útonálló rablók 
vagytok !" kiálta Baze, kit heves tusa után erőszakkal hurczoltak el. 

A legfőbb törvényszék föloszlatása — „Van önnek megbízó levele?" kérdé az 
elnök. A biztos válaszolt: „Van". 3 azzal átnyújtott az elnöknek egy iratot. 

EGY BÜN TÖRTÉNETE. 

.1. Szent-Miklós-hegy az orosz erőddel 2. Török mozsár-ütegek. 3. A Sipka szoroson át vezető út. 4. Sipka-falu és temploma. 5. Erdők. 6. Törökök által elfoglalva tartott magaslatok. 7. török előretolt mozsár-ütegek. 8. Nedzsib pasa ütege. 

A HÁBORÚBÓL. — A SEPKA-SZOROS, DÉLRŐL TEKINTVE, AZ ELŐTÉBBEN A TÖRÖK TÁBORRAL. 
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Baze ismert és felismert, továbbá egy alezredes, 
ki nyakában feketesárga szalagot viselt, és egy 
dzsidás századparancsnok. Kivont kardjukat 
kezökben tartották, és ugylátszék, tanácskoztak 
együtt. A bérkocsi ablakai fel voltak húzva, 
Baze le akarta az egyiket ereszteni, hogy ez 
egyéneket felelősségre vonhassa, de a rendőrök 
karjánál fogva visszatartották. E közben Pri-
morin lépett a kocsihoz; épen a kétiilésü ko
csiba akart ülni, mely őt idehozta. — Baze ur, 
monda a gályarab azon előzékenységével, me
lyet bűneik elkövetésénél az államcsíny ügynö
kei oly örömest használtak, ön kényelmetlenül 
érezheti magát azon három emberrel; a hely 
szűk, szálljon az én kocsimba. 

— Hagyjon békét, válaszolt a fogoly; itt 
csak szorulnom kell, önnel pedig beszennyezném 
magam. 

A kocsit két oldalt gyalogság vette körül. 
Espinasse ezredes reákiáltott a bérkocsisra : — 
A d'Orsay rakparton haladjon lassú lépésben 
mindaddig, mig a lovas kísérettel nem találko
zik; mihelyt a lovasság átvette a kíséretet, a 
gyalogság visszatér. 

A menet ezzel megindult. Alig fordult be a 
bérkocsi a d'Orsay rakpart felé, midőn szembe
találkoztak a 7-dik dzsidásezred egy szakaszá
val ; a dzsidások körülvették a kocsit, és azzal 
együtt vágtatva távoztak. • 

Útközben semmi különös eset sem adta 
elő magát. Itt-ott, a lovak lépteinek zajára, 
néhány ablak kinyilt, s néhány kíváncsi fő lett 
látható; a fogoly, kinek időközben sikerűit a 
kocsi egyik ablakát lebocsátani, tisztán kive
hette, a mint a járókelők meglepetve kérdezték 
egymástól, hogy vájjon mi történhetett! 

A kocsi megállott. — Hol vagyunk? kordé 
Baze. — A Mázasban, válaszolt egyik rendőr. 

H . 
A legfőbb törvényszék feloszlatása. 

A „Chambre de conseil" feliratú kaput ki
nyitva, az ember egy nagy helyiségbe jutott, 
mely egy nagy asztallal, s körötte zöld székek
kel volt bútorozva. A terem hátterében, mely 
1793-ban a forradalmi tribunál esküdtjeinek 
szolgált tanácskozási helyül, a faldeszkázatba 
vágott egy ajtó egy kis sikátorba vezetett, 
melybe két ajtó nyilt, jobbra a bünfenyitő tör
vényszék elnökéé, balra a korcsmába. „Halál 
reá!" és „Menjünk enni!" E két dolog találko
zott itten. Egy harmadik ajtó zárta el a folyosó 
végét. Ez ajtó volt, ugy szólván, az utolsó az 
igazságügyi palotában, a legtávolabbi, a legke-
vésbbé ismert, a legelrejtettebb. Nyilt pedig 
abba a helyiségbe, melyet a semmisitőszék 
könyvtárának neveztek. Tágas, egyenközü terem, 
világítva két ablakkal, melyek a Conciergerie 
nagy udvarára szolgáltak. Néhány bőrszék, egy 
nagy zöld posztóval teritett asztal s a jogi 
könyveknek egész a padozatig felnyúló állványa 
képezte bútorzatát. 

E terem, mint látjuk, a legfélreesőbb, a 
legeldugottabb a palotában. 

Itt történt, hogy decz. 2-án, reggeli tizen
egy óra felé több feketébe öltözött férfi lépett a 
terembe, birói talárok, jelvények nélkül, zavart, 
megdöbbenést és tájékozatlanságot kifejező 
arczczal, fejcsóválva és halkan beszélve. E resz
kető emberek, ezek voltak a legfőbb törvény
szék, a hant cour de justice. 

A legfőbb törvényszék az alkotmány vége
kor, hét tagból állott, egy elnökből, négy bíró
ból és két pótbiróból, kiket a semmisítő tör
vényszék saját tagjai közül választott meg s 
minden évben megújított. 

1851 deczemberben a bírák a következők 
voltak: Hardouin,Pataille,Moreau, Delapalme, 
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Cauchy, Graudet ós Quesnault, — e két utóbbi 
pótbiró. 

Hardouin a legfőbb ítélőszék elnöke, vallásos 
ember volt, rideg janzenista, s társai közt mint 
„scrupulozus tanác3tag"ism3ret93, konok olva
sója Nicollenak s a Marais azon régi parla
menti fajához tartozó, kik öszvéren jártak az 
igazságügyi palotába ; most már azonban hasz
talanul keresték volna akár istálójában, akár 
lelkiismeretében a makacsságot. 

Dacz. 2-án reggeli kilencz órakor haladt 
fel két ember Hardouin ur lépcsőjén : Pataille, 
s a semmitőszók tanácsának egyik legneveze -
tesebb tagja, Martin de Strassburg. 

Ezek olvasván az államcsíny falragaszait, 
első gondolatuk a legfőbb itélő tanác3 volt, s 
most fölkeresték elnökét, hogy „tegyen". „A 
legfőbb itélő tanács teljesíteni fogja kötelessé
gét — monda ez — de előbb értekezni kell a 
kartársakkal — ma vagy holnap !" 

„Ma vagy holnap, — kiáltott fel Martin — 
elnök ur, a köztársaság üdve, az ország sorsa 
talán attól függ, hogy a legfőbb ítélő tanács 
tesz-e vagy nem tesz. Az ön felelőssége rend
kívüli, gondoljon reá. A legfőbb ítélő tanács 
nem teljesítheti kötelességét,,ma vagy holnap," 
hanem teljesiti azonnal, ez órában, egy perez 
elvesztése nélkül, s a nélkül, hogy egy pillana -
tig habozna." 

Martinnak igaza volt: az igazságszolgál
tatásnak mindig „ma" kell lenni. 

Martin hozzá tévé: „Ha önnek erélyes em
berre van szüksége, ime felajánlom magamat." 
— Hardouin megköszönte az ajánlatot s biz-
tositá, hogy egy pillanatot se fog elveszteni, 
csupán Pataille kartársával óhajt előbb tanács
kozni. 

Csakugyan össze is hivta a legfelsőbb itó-
lőtanácsot tizenegy órára, s az össze is gyűlt a 
könyvtárteremben. A bírák pontosak voltak. 
Egy negyed tizenkettőre teljes számmal voltak 
jelen. Pataille érkezett utolsónak. 

Helyet foglaltak a nagy zöld asztal egyik 
végén. Csak magok voltak a könyvtárban. 

Semmi ünnepélyesség, semmi szertartás. 
Hardouin elnök megnyitá a tanácskozást: 
„Uraim! nem kell magyaráznom a helyzetet, 
mindenki tudja, miről van szó." 

Az alkotmány 68. szakasza parancsolólag 
szól. Azt rendeli, hogy a legfőbb itélő tanács 
összeüljön, hivatali kötelessége megsértésének bün
tetése alatt. Felhasználták az időt, megalakultak, 
a legfőbb itélő tanács jegyzőjének kinevezték 
Bemard urat, a semmitő szék főjegyzőjót, el
küldtek érte, s mig megérkezett, Denevér könyv
tárnokot kérték fel a jegyzőkönyv vezetésére. 
Meghatározták az időt és helyet, a hol az este 
találkozzanak. Beszéltek Martin magaviseleté
ről, szinte neheztelvén rá, mint a politika által 
az igazságszolgáltatást érő könyöktaszitás miatt. 
Beszéltek kissé a szoczializmusról, a hegypárt
ról, a vörös köztársaságról, s kissé a végzésről 
is, melyet hozandók voltak. Csevegtek, beszél
gettek, terveztek, társalogtak. Hát mit is tehet
tek egyebet ? 

Jegyzőt választottak, a helyett, hogy állam
ügyészt választottak volna. Temporizáltak, re
mélvén, hogy a helyzet majd csak eldűl egyik 
vagy másik oldalra, akár a nemzetgyűlés, akár 
az elnök javára, akár az államcsíny mellett, 
akár ellene, s ők majd egy legyőzöttel állanda-
nak szemben s a legfőbb itélő tanács teljes biz
tonságban nyújthatja ki kezét valakinek a 
nyaka után. Hosszan tanakodtak, vád alá 
fogassák-e az elnököt, avagy csak egyszerű 
tudomásvételi végzést hozzanak. Ez utóbbi lön 
elfogadva. Meghozták a végzést. 

Egy óra lett ez alatt. A palotában elter
jedt a hir, hogy a nemzetgyűlés egy töredéke 
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letételi végzést hozott Bonaparte Lajos ellen" 
Egyik biró, ki a tanácskozás alatt kiment volt, 
meghozá e hirt társainak. Az elnök belátta, 
hogy ez alkalomból államügyészt kell kine
veznie. 

Ismét nehézség. Kit ? A párisi fölebbezósi 
törvényszék főügyészét Boyer urat ? a ki jelen
leg Bonaparte ur pecsótőre? Elfogadja-e ? Har
douin vállalkozott, hogy felszólítja. Hiszen csak 
a Marciere folyosón kell átmenni. Boyer nem 
fogadta el. 

Az elnök visszajött társaihoz a terembe. 
E közben az arzenali rendőrbiztosnak 

sikerült „fölfedezni" — ez volt szava — a leg
főbb törvényszéket, behatolt a törvényszék osz
tályának tanácsterméig, nem volt más kisórete, 
mint egy pár rendőrügynök. 

A legfőbb itélő tanács teljes ülést tartott. 
Az elnök épen jelentést tőn a főállamügyésznél 
tett látogatásáról. Egyszerre lépések dübörgése 
hallatszik a folyosón, mely a tanácstermet attól 
a teremtől elválasztja, melyben most ülésez
tek. Az ajtó hevesen kitárul. Megvillannak a 
szuronyok ós a szuronyok között ott látszik egy 
köpenybe burkolt ember, háromszínű övvel 
paletotja fölött. 

A tanácstagok oda néznek, megdöbbenve. 
— Uraim, — szólalt meg az ember — 

oszoljanak el azonnal. 
Hardouin elnök fölállott. 
— Mi dolga itten? Ki ön? Tudja ön, kivel 

beszél ? 
— Tudom. Önök a legfőbb törvényszék, 

én pedig rendőrbiztos vagyok. 
— S aztán? 
— Távozzanak. 
Ott volt harminczöt városi őr egy had-

nagygyal s egy dobossal élükön. 
— D e . . . monda az elnök. 
A rendőrbiztos félbeszakitá a szóról szóra 

igy hangzó szavakkal: 
— Elnök ur, én nem bocsátkozom önnel 

szóvitába. Nekem parancsolatom van s azt én 
közlöm önnel. Engedelmeskedjék. 

— Kitől? 
— A rendőrség főnökétől. 
Az elnök megtéve e különös kérdést, mely 

magában foglalá a parancs elfogadását: 
— Van önnek megbízó levele ? 
A biztos válaszolt: 
— Van. 
S azzal átnyújtott az elnöknek egy iratot. 
A bírák elhalaványodtak. 
Az elnök kibontá a papirt s olvasá: 
„Parancs a legfőbb ítélőszék feloszlatására, 

ellenszegülés esetén Béranger, Bocher; Bois-
sieux, Pataille és Hello urak elfogatására." 

S a bírák felé fordulva, hozzá teve : 
— Aláírva: „Maupas." 
Aztán a biztoshoz intézve szavait, igy szólt: 
— Itt tévedés van. E nevek itt nem a mi 

neveink. Béranger, Bocher, és Boissieux urak 
ideje kitelt, ők már nem tagjai a legfőbb tör
vényszéknek. Hello ur pedig meghalt. 

A legfőbb törvényszék csakugyan ideigle
nes és megújuló volt. Az államcsíny megdönte 
az alkotmányt, de nem ismeré. A Maupas 
által aláirt parancs a megelőző legfőbb itélő 
tanácsra lett volna alkalmazható. Az államcsíny 
az elavult névsort használta fel. Ilyen a gyil
kosok könnyelműsége. 

— Bendőrbiztos ur, folytatá az elnök — 
ön láthatja, ezek nem a mi neveink. 

— Az nekem mindegy, viszonza a biztos. 
Akár alkalmazható e parancs önökre, akár 
nem: oszoljanak el, mert különben mindnyá-
jokat elfogatom. 

S hozzátéve: 
— Azonnal! 
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A bírák fölkeltek. Egyikük elővett egy 

"beirt lapot az asztalról — az volt az általuk 
hozott végzés — és a zsebébe tévé s azzal 
mentek. 

A biztos az ajtóra mutatott, melyen át a 
szuronyok látszottak s monda : 

— Erre! 
A folyosón végig haladtak a két sorkatona 

közt. Egy csapat köztársasági nemzetőr elkisérte 
őket egész a Szent Lajos csarnokig. 

Itt aztán szabadon eresztették, csüggedt 
fővel. 

A háborúból. 
Abdul-Hamid szultán a sebesültek közt. 

A mostani szultán, Abdul-Hamid, sok tekin
tetben igen előnyösen különbözik második elődétől, 
a szerencsétlen Abdul-Aziztól. A helyett, hogy re
mete módra bezárkóznék dolma-bagcse-i márvány
palotájába és csakis legmeghittebb hivei körében 
töltené idejét, Abdul-Hamid melegen érdeklődik 
népének és birodalmának sorsa és jólléte iránt, 
mindegyre ott jár-kel a nép között, s különösen a 
katonasággal csaknem naponta érintkezik. A sebe
sültek kórházait néha többször is meglátogatja nap
jában, vigasztalva, bátorítva, sokszor megajándé
kozva és megdicsérve a hű és a haza védelmében 
megsebesült derék harezosokat. Rajzunk is abban 
a pillanatban tünteti fel őt, midőn egyik konstanti
nápolyi kórház sebesültjei közül néhánynak mellére 
saját kezeivel tűzi fel a vitézség érdemrendjét. 

Farkasfalka egy tanya körül. 

Az oroszok, mint tudva van, az utóbbi időkben, 
a nagyobb szabású hadmiveletek megkezdése óta 
annyira titkolódzók voltak, hogy még az európai 
hirlapok csatatéri levelezőit és rajzolóit is, — akik
nek pedig ugyancsak a körmükre tekintenek, nehogy 
valami veszedelmes dolgot eláruljanak — kirekesz
tették táborukból, s nem engedték meg, hogy sán-
czaik és védmüveik körén belül tartózkodjanak. 

Azért az újságíróknak mégis igen sok alkalmuk 
nyilik érdekes jeleneteket figyelni meg, s oly élmé
nyeket közölni lapjaikkal, melyek az érdeklődést 
méltán vehetik igénybe. A sebesültek fölszedése, az 
előőrsi csatározások, az egészségügy ellátása, a be-
kvártélyozás, a menekülök szenvedései, a kozákok 
csapongása és kihágásai stb. mégis olyan dolgok, a 
melyeket mindennap szemeikkel láthatnak. 

Montagy Iwing, egy angol képes lap rajzolója, 
Conningsbynak, a „Times" levelezőjének tanyája 
mellett ütötte fel sátorát. Itt volt alkalma tanuja 
lehetni egy éjjeli jelenetnek, melyet aztán papírra 
is vetett, mint az képünkön látható. A tanya fel
riadt az éjszakai támadás miatt. Pedig ez a támadás 
nem portyázó cserkeszektől, vagy csatangoló kozá
koktól származott, hanem egy csapat farkastól, 
melyek époly időben támadták meg a kis tanyát, a 
midőn az ember álomra szokta hajtani fáradt tagjait. 

A két angol ugyanis együtt utazott a Plevna 
felé vezető utón a Duna felől. A mint keresztül ha
ladtak Szisztován, borzasztó állapotban találták e 
várost. Három hétig tartó szakadatlan eső nyomai 
áraszták el a helységet, s négy lovas kocsijok csak
nem elmerült a felgyülemlett vizben. 

Utj okban egy fennsikszerü emelkedettebb helyre 
értek, a hol szárazabb helyet kerestek ki s ott fel
ütötték sátraikat. Már neki adták magokat a nyu
galomnak, midőn borzasztó üvöltés, zaj és lovak 
nyerítése verte föl álmukból. Azonnal talpra ugrot
tak, magokra ránták csuklyás felöltőiket s revolve
rekkel kezökben jöttek elő sátoraikból. Egy farkas 
falka szaglászott a tanya körül, éhes üvöltéssel ver
vén el az éjszaka csendét. Mintegy 20—24 farkas 
körvonalai voltak láthatók a derengő homályban, 
prédára lesve. Ilyen falka most tömérdek jár a csa
tamezők körül, hol teritett asztal, dus lakoma szo
kott rajok várni nem egyszer, a hol gyakran egész 
kényelemmel, háborítatlanul lakmározhatnak. Most 
is ilyet szimatoltak s ezért közeledtek a tanya felé. 
De az éjjeli lámpák, a felszított tüz, s néhány lövés 
felvüágositá ő kémeket, hogy korán érkeztek : még 
nem kész a vacsora. El is takarodtak mihamar, 

mintha tudnák, hogy nem érdemes koczkáztetott 
kalandra várakozni, mikor minden veszedelem nél
kül is jó falathoz juthatnak, ha nem sajnálják a 
fáradtságot a puskapor és vér szagát követni. Ezen 
a nyomon bizonyára kész teritett asztalra találnak. 

A Sipka-szoros. 
Ha egyszer a jelenleg dúló véres háborúnak 

vége lesz, mindkét harezoló fél fájdalommal fog 
viszszaemlékezni a Sipka-szorosra és az ennek bir
tokáért vivott öldöklő csatákra. Ki tudná hamarjá
ban megmondani, hogy hány ezer bátor harezos 
lelte ott halálát és hány fog még elpusztulni e gyá
szos helyen, mig a szeszélyes hadi szerencse annak 
birtokjogát valamelyik hadakozó félnek odaítéli ! A 
küzdelem itt, ugy szólva, sohasem tart szünetet. 
Az ágyuk folytonosan dörögnek, s a puskalövések 
ropognak, de határozott előnyt tizezerekre menő 
emberélet föláldozásának árán sem tudott még 
eddigelé kivívni egyik küzdő fél sem a másik fölött. 
Mind a ketten fogva tartják ott egymást s a Sipka
szoros hasznát ez idő szerint egyik fél sem veheti, 
mert a másik megakadályozza benne. 

A Sipka-szoros a dolgok jelen állásában két
ségtelenül jelentékeny hadászati fontossággal bir. 
De mégis nagyon kérdéses, hogy máris több hónap 
óta félbeszakítás nélkül tartó makacs ostromlása 
megérdemelte-e a törökök részéről azt a tömérdek 
áldozatot, melyet az már eddig is követelt. Talán 
elég lett volna mindjárt eleinte annyi őrizetet 
hagyni a szoros útban, a mennyi az oroszok elönyo-
mulását biztosan feltartóztathatta volna. Erről 
elmélkedni ma azonban már késő ; valószínű, hogy 
a kölcsönös támadásban és védelemben mindkét 
harezoló fél teljesen ki fog merülni, s az utoljára 
győző seregnek csak romjai fogják a Sipka-szorost 
elhagyni, pyrrhusi győzelem után. 

Közelebbről ismét gyilkos csaták híre érkezett 
a szorosból, de az eredmény ez alkalommal sem 
volt több egy csapat vitéz katona elpusztulásánál. 
A hadállások természeti fekvése s a rendes had
műveleteket akadályozó kedvezőtlen időjárás csak 
inkább az ágyuknak enged mostanában szerepet. 
A tudósítások legalább mindig ágyuharczokról be
szélnek pár hét óta. Az egymással farkasszemet 
néző ellenfelek hadállásáról mellékelt rajzunk kellő 
fogalmat nyújthat olvasóinknak. E kép a Sipka
szorost a déli végénél elterülő síkságról nézve tün
teti föl. E síkságon feküsznek Sipka és Hainkőj 
falvak s még tovább Eazanlik és Philippopol váro
sok. A kép előterében a török tábor látható. A többi 
nevezetesebb pontokat számok jelölik meg a képen. 
Az 1 -ső szám a kép baloldalán a Szent-Miklós-erő
döt jelöli, mely az oroszok legerősebb hadállása s 
4849 lábnyira emelkedik a tenger szine fölött. Ha 
ezt az erődöt a törökök elfoglalhatnák, az oroszok 
napjai a Sipka-szorosban meg lennének számlálva, 
de mig e magasan fekvő s nagy környék fölött ural
kodó erőd kezeik közt van, igen bajos őket onnan 
kiverni. A 2-dik számnál török mozsárütegek van
nak fölállítva. A 3-dik szám a Sipka-szoroson át 
vezető utat jelöli. A 4-dik számnál Sipka falu és 
temploma látható. Az 5-dik számnál erdők, a 6-dik-
nál apróbb halmok vannak, melyeket a törökök tar
tanak megszállva. A 7-dik szám előretolt török 
mozsárütegeket jelöl meg, s végre a kép jobb felén 
a 8-dik számnál Nedzsib pasa ütege van felállítva. 
Dyen a Sipka-szorosban küzdő orosz és török csa
patok legutóbbi hadállása. 

SERVADAC HECTOR 
KALANDOS VÁNDORLÁSA A NAPRENDSZEREN AT. 

VERNE GYULÁTÓL. 

MÁSODIK RÉSZ. TIZENHARMADIK FEJEZET. 

A (rallia tjyomráhan. 
A mint az üregben megállottak, Ben-

Zouf magasra emelte a fáklyát, hogy körülte
kinthessenek s megláthassák: vájjon meg
telepedhetnek-e e helyütt, csak némi kénye
lemmel is? Meg kellett vallaniok, hogy a 
helyiség nagyon csekély kényelmet nyujt any-
nyi embernek. Mert az egész nem volt egyéb 

egy mérsékelten kitágult barlangüregnél, mely
ben szó sem lehetett, hogy a társaság leg
előkelőbb tagjai — mint Servadac és Tima-
seff gróf is, — külön szobáknak nevezhető he
lyiségeket kapjanak. A kis Nina számára 
mégis fedeztek föl egy kis külön üreget; de 
a fő üreg az egész társaság számára együttes 
háló-, ebédlő- és társalgó teremül volt szolgá
landó. A világítás e földalatti üregben elég 
könnyen volt eszközölhető, olajlámpák és szu
rokfáklyák által, a melyekkel jól el voltak 
látva. S hogy egészen itt összezsúfolva ne kell
jen tölteniök a még hátra levő hideg évszakot, 
meleg öltönyeikben tehettek kirándulásokat 
előbbi tartózkodásuk helyére, sőt a szabadba 
is. Ez annyival szükségesebb volt, mert nem 
csak egyszer kellé magokat élelmi szerekkel s 
egyéb szükségesekkel ellátniok, hanem hogy 
ivó- és főző-vizet nyerjenek, gyakran kellé jég 
után kimenniök, mely kellő mennyiségben ide 
leszállítva si t t felolvadva őket az élet e leg
szükségesebb czikkóvel folyvást ellássa. Min
dent összevéve nem leend itt rosszabb dolguk, 
mint a földön az északsarki utazóknak, a kiket 
a tél a jéghegyek közt lep meg s oda beszorít 
az ismét bekövetkező tavaszig. Procop hadnagy 
e részben is birt tapasztalással, s azért jól be 
tudta rendezni itteni tartózkodásukat is. 

Mindent szemügyre véve s megbeszélve, a 
három „felfedező" visszatért a felső üregekbe, 
hol társaik, a hidegben dideregve, már nagyon 
is óhajtva várták a kirándulás eredményét. 
Mihelyt ők előadták ezeknek a látottakat és 
tapasztaltakat, azonnal hozzá is kezdettek az 
átköltözés nem csekély munkájához. Annál ké
szebben járult ehhez mindenki, mert oda fönn, 
a szó teljes értelmében majd megfagytak. Csak 
a tanárral és a zsidóval volt baj, mig ezeket is 
rá lehetett birni a leköltözésre. Palmyrin Bosette 
nehezen határozta el magát, hogy észlelő he
lyétől s azzal a csillagos ég látásától egészen 
megváljék; Hakabut Izsák pedig, hogy tartán-
járól a legszükségesebb élelmi szerek s egyéb 
czikkek elszállításába bele egyezzék. Végre is 
meg kellett lenni, mind a két oldalról, az áldo
zatnak. 

Néhány napig tartott, mig az átköltözés 
végbe ment. A meredek utón mind fel-, mind 
(főkép teherrel) lefelé menni, nem csekély ne
hézséggel járt. A rézsútos feljárót, annak hosz-
szában 100—100 lépésnyi távolban felállított 
szurokfáklyák világították, melyek fényénél a 
költözködő s ide-oda sürgölődő földalatti lakók 
jövése-menése az ezeregyéj meséibe beillő ké
pet tüntetett föl. 

Az állatok egy részét is, rendre rendre, be
szállították a mélyen fekvő s igy mérsékeltebb 
légü üregbe; a két lovat, melytől Servadac 
semmiesetre sem volt hajlandó megválni, Zéfirt 
és Galettet, nagy vigyázattal ós kímélettel ve
zették le a menedékes kőszikla folyosón, ugy 
hogy semmi bajuk sem történt. A többi házi 
állatok egy részét igaz, hogy fel kellé áldozni, 
lehetetlen levén mind elhelyezni a nagyon is 
szűk üregekben. Ezeket leölve s húsaikat elké
szítve, a felső üregek fagyos levegőjében akár 
hónapokig el lehetett tartani. Akarták vágy 
nem, a madarak egy része is követte őket, s a 
hogy tudott, elhelyezkedett az üregek szikla
hasadékaiban. Számok igy is alkalmatlan volt 
8 vadászni kellé őket, hogy fogyjanak. 

Végre január 10-kén helytt voltak, s min
denki megnyugodott uj lakóhelyén, a neki 
jutott vagy általa kiválasztott zugban. Ámbár 
meg kell vallani, hogy épen a vállalat vezetői, 
— Servadac, Timaseff és Procop, épen nem vol
tak aggodalom nélkül a jövő iránt. Hátha a 
vulkáni tűz, melyet már csak éreztek, de nem 
látták semmi nyomát, egyszer végkép kialszik 
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8 őket megfagyni hagyja, menthetetlenül e setét 
mélységben ? — Vagy, épen ellenkezőleg, — 
hátha a vulkán lávafolyama egyszerre ismét 
az előbbi utat veszi, s váratlanul megint abba 
a kráter-kéménybe tolul be, a melyet most ők 
foglaltak el, s őket ott nyomja és egy pillanat 
alatt megsemmisíti ? . . . 

Öt nappal az átköltözés befejezte után, 
vagy is január 15-kén, a Gallia elérte pályája 
legnagyobb naptávolát, vagy is nagy tengelye 
végpontját, a honnan ismét közeledni kezdett 
a naphoz és a földhez. Mintegy 220 millió lieu 
(több mint százhúsz millió mérföld) távolságra 
voltak a naptól. Ez hatszorta annyi, mint a 
föld közép naptávola.. . 

Ekkor már a Gallia valamennyi élőlénye 
a vulkán bérczüregeibe volt elhelyezve — kivéve 
természetesen a tizenhárom angolt, a kik Gib
raltáron maradtak, s kikről amaz emlékezetes 
látogatás óta Servadacék mit sem tudtak. Váj
jon mikép állották ki a tél első felét ? Valószí
nűleg elég jól. Tüzelő anyaggal ép oly bőven el 
voltak látva, mint élelmi szerekkel. Állomás-
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állapítva, most az általa holdul magához raga
dott parányi Nerinát vetette hasonló számitá
sok alá. De a többiek nagyon unatkoztak. Az 
olvasmányból s az olvasási kedvből egyaránt 
kifogytak. A napokat egymástól semmi esemény 
sem különböztette meg; egyik ugy telt el mint 
a másik, örökös éjszakában, melyet gyér olaj
lámpák világítottak. Vizórt s olykor eleségért 
fel-fel kellé ugyan menni a felső lakosztályokba, 
sőt a földszinére is, de ez kevés időt s kevés 
embert foglalkoztatott, s aztán ismét a régi 
egyformaság kezdődött elől. Nem levén semmi 
mozgás, semmi testgyakorlat, a bágyadás erőt 
vett a legtöbbiken, s annyira ment, hogy az 
ebből eredő étvágyhiány némelyeknél majd
nem undorrá vált az élelem iránt, a miből, 
aztán komolyabb bajok is származhattak 
Az álom zsibbasztó karjai nyomták az enni 
nem tudókat; olyanok voltak mint a téli alvó 
állatok, melyek táplálók, s mozgás nélkül húz
zák át a telet. 

Az egész galliai gyarmatban a kis Nina 
tartotta meg elevenségét legjobban. Jött-ment 
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a szabad levegőre is. A hideg igen nagy volt 
még most is, kivált éjjelenként; de a déli órák
ban a nap melege kissé érezhetővé kezdett 
válni. Még jót tett mindnyájoknak, ha ilyenkor 
a sziklaoldalban, a befagyott tenger partján, 
kiülhettek sütkérezni kissé a déli nap gyönge 
sugarain . . . A madarak is szabadultak s öröm-
vijjogással röpkedték körül őket . . . 

Még két hónap, július és augusztus, 164 
millió lieunyi közelbe vitte a Galliát a naphoz; 
a Jupiter és Mars közt keringő apró bolygók 
zsibongó körében voltak ismét. Délben a nap 
melege már eléggé enyhe kezdett lenni, s a déli 
séták a tengerparton egyre kellemesebbekké 
váltak; bár az éjek még nagyon hidegek voltak 
s a tenger jege egyátalában nem kezdett ol
vadni. 

A tavasz e neme végetlenül üditő, emelő 
hatást gyakorolt a Gallia lakóira. Bár messze 
még a czóltól, világosan látták legalább magok 
előtt azt. Nappal a nap tányéra egyre nagyob
bodott ; éjjel a föld egy álló csillag fényében és 
nagyságában látszott ragyogni előttök. Egy 

pont a végetlenségben: de nekik reményeik 
csillaga, vágyaik czólpontja, melyhez folyvást 
közelednek, közelednek . . . (Folyt, követk.) 

Egyveleg. 
•ily távol van a nap a földtől? Ainy, az angol 

királyi observatorium igazgatója, ujabb számitások 
alapján a napnak a földtől való távolságát 93.375,000 
angol mértfóldre, illetőleg 150.268,387 kilométerre 
teszi. E számítás nem csalhatatlan ugyan, de Ainy 
határozottan állítja, hogy 200,000 mértföldnél na
gyobb különbséggel nem tért el a valóságtól. 

Amerikai haxassag. Egy cashvillei (Eentucky) 
fiatal hölgy nemrég egy palaczkot dobott az Obio 
folyamba, mely a kisasszony lakczime mellett azon 
kérését is tartalmazta, hogy a szerencsés megtaláló 
lépjen vele levelezésbe. Egy ballardi agglegény meg
találta a palaczkot; levelezni kezdett a fiatal hölgy
gyei s a boldogító eredmény csakugyan házasság 
lett. A louisvillei újság ehhez a következő megjegy
zést fűzi: „Már most tartani lehet attól, hogy a 
kísérlet: palaczkok által tenni szert férjre, általános 
divattá válik." 
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helyük kemény védmüszerkezetével megóvhatta 
őket az éghajlat szigorától, szükséget pedig 
semmiben sem szenvedtek. 

Servadac s társai készek lettek volna meg
feledkezni az első látogatáskori fogadtatásuk 
nem igen szívélyes voltáról, s újra megláto
gatni Murphy dandárnokot és Olifant őrnagyot 
gibraltári őrhelyükön. De a roppant hideg oly 
hosszas jég-utazást nem tanácsolt. Azért ezt a 
végszükség idejére tartották fenn, ha t. i. a 
vulkán végkép kialudnék, s nekik a hegy gyom
rából, a megfagyás ellen kellene menekülniök 
minden áron. 

Itteni életök, aránylag jó elhelyezkedésök 
daczára, sok nehézséggel járt. Legrosszabb oldala 
a mozgás és tevékenység csaknem teljes hiányá
ból eredő lelki tétlenség s eltompulás volt, mely 
ellen Servadac és Procop váltig küzdöttek, de 
melyet a gyarmat alsóbbrendű tagjaiban telje
sen legyőzniök nem sikerült. Hakabut Izsáknak 
meg volt a maga foglalkozása: pénzét szám
lálta ; Palmyrin Rosette-nak a magáé: miután 
a Gallia pályaelemei már végkép meg voltak 

folyvást, az egyiket nem hagyta aludni, felverte 
zsibbadtságából; a másikat kónyszeritette, hogy 
egyék, igyék, ne hagyja magát. Ezt tréfáival, 
azt dalaival vidította fel. Különösen Pablora 
pazarolta nyájaskodásait, a kin a közös eltom-
pultság nagy mértékben erőt vett. 

így telt el február, márczius, április, má
jus, a földi időszámlálás szerint a tavaszodó 
év e hónapja, a Gallián a legnehezebb téli idő
szak ezúttal. Csak június elején kezdettek vala
mennyire javulni az állapotok. Az emberek 
elevenedtek, vidultak némileg. A nap üditő be
folyása volt-e ez, melyhez közeledtek és pedig 
észrevehetőleg, ámbár elég messze voltak még 
tőle ; melege nem vált még érezhetővé. Június 
elején még a Jupiter pályaköróben jártak csak, 
százkilenczvenhét millió lieunyi távolra a nap
tól. Június második felében a gyarmat tagjai 
egészen visszanyerték régi rugékonyságokat. 
Ben-Zouf, mint a ki igen sokat aludt, nagyokat 
nyújtózkodott, de annál jobban megerősbödve 
érezte magát. 

Gyakrabban mentek a felső üregekbe, sőt 
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Legújabb találmányok. 
Egy angol lap érdekes összeállítást közöl 

a tudomány és ipar terén az utóbbi évek alatt 
fölmerült nevezetesebb találmányokról. A köz
lemény írója mindenekelőtt az üveget emliti föl, 
mint a mely sokféle használhatóságánál fogva 
méltó vetélytársává lett a vasnak és bambusz
fának. Ez utóbbi nádfajta fából tudvalevőleg a 
malayok majd mindenféle életszükségleteiket 
ki tudják elégíteni. A vasnak sokszerü fölhaszná
lását emlitnünk is fölösleges. Ilyen sokféleképen 
használható iparczikké lett mostanában az üveg 
is. Lehet abból vizvezető s más czélokra használ
ható csöveket, utczaburkolatot, háztetőt készí
teni, sőt egész épületeket is, ha módunkban 
áll a de la Bastie által föltalált gyúrható üveg
ből átlátszó lakást építtetni, melyet a csintalan 
utczagyerekek -hiába dobálnának kővel — kárt 
nem tennének benne. De hogy az üveggel 
ruházkodjunk is, hogy a tél viharjai ellen üveg
ből készült felső kabát védjen minket és kezein
ken üvegkeztyüt viselhessünk, hogy a nők 
valaha üvegszoknyákban és tunique-okban jár
janak és a férfiak üvegkalapokat hordjanak — 
ilyesmi talán még a merész phantasiával meg
áldott Jules Verne-nek is nehezen juthatott 
eszébe. 

Már pedig az úgynevezett üveggyapot (a 
francziák coton de verre-je) a jövő századok, 
vagy talán már csak évtizedek szövetiparában 
előkelő szerepre van hivatva. E csodálatos 
üvegczórnát még eddigelé csak Csehországban 
tudják előállítani, melynek közönséges és szí
nezett üvegkészitmónyeivel a világ semmiféle 
más üveghutáinak terményei sem állják ki a 
versenyt, azonban több mint valószínű, hogy 
e fontosnak ígérkező iparczikk gyártását a 
többi országokban is meg fogják kisérleni. 
A Csehországban készített üyegfonal finom, 
lágy és oly hajlékony, miszerint még ma is 
akadnak hitetlen Tamások, kiket hiába igyek
szünk arról meggyőzni, hogy az a selyempu-
haságu fonadék tuíajdonképen lagsóból (alkáli) 
es kovagból (silex), azaz üvegből áll. Az üveg
szövet leginkább a selyemhez hasonlít. Ez uj 
gyártmánynak most még igen magas ára van 
(fontja 8—10 forint) s o körülmény szolgált 
legfőbb akadályul abban, hogy érdemei még 
eddig nem részesültek a kellő elismerésben, de 
már a vegyészek és természetbúvárok szívesen 
használják, mint elpusztíthatatlan szövetet szű
rőnek, ecsetnek s más hasonló czélokra, bár 
addig még hosszasabb idő fog eltelni, mig a 
divatárusok és szabók legújabb divatú üvegruha-
kószitményeiket fogják a közönségnek ajánl
hatni. 

Azt a kutat is egészen uj találmánynak 
nevezhetjük, mely a költséges artézi rendszer 
mellőzésével magától húzza fel a vizet. Ezt az 
olcsó szerkezetű, de épen oly czélszerüen hasz
nálható kutat Haurian, meaux-i mérnök találta 
fel. Főtámaszát ez ügyes találmány tervezeténél 
a nevezett mérnök ama körülményben találta, 
hogy a föld (talaj) igen sok helyen csak csekély 
vastagságú rétegeket képez, melyek közül néme
lyek likacsosak, mások meg vízhatlanok. A 
kútásó a felület alatt néhány lábnyira bő vizet 
talál. Ez lesz az ő mozgató ereje, az az erő, 
melyet épen keresett. Az ásással tovább halad 
s tegyük fel, hogy valami tarka homokkőrétegre 
bukkan, melyen alul másik forrást talál, melyet 
az első forrás vizének súlya, a mint egy cső 
felső végéből annak fenekére zuhan, pompásan 
fölszorit a föld felszínére. És az efféle kut ásása 
nem csak ugy találomra történt, mert ha egy
szer a talaj képződésével és természetével isme
rősök vagyunk, az eredmény teljesen bizonyos. 

Másfél vagy két évvel ezelőtt sokat emle
gettek a külföldi lapok egy találmányt, melyet 
állítólag egy „magyar" származású embernek 
köszönhet a világ. Tudós hazánkfiának neve az 
emiitettem angol közlemény irója szerint dr. 
SaAviczeweski lenne. A nevezetes találmány 
abban állana, hogy a hideget sütésre és főzésre 
használhatjuk fel. Ha e találmány csakugyan 
sikerülne vagy igaz volna, akkor a sarkvidéki 
utazóknak nem lenne szükségök tüzelőszerre, 
hogy ételeiket megkészíthessék; ott lenne a 
hideg, sütne és főzne az, mint a lobogó láng. 
E találmányra, vagy legalább is annak hírére 
a vasnak, higanynak s más érczeknek ama jól 
ismert tulajdonsága szolgáltathatott alkalmat, 
mely szerint ha ez érczeket nagy hidegben, a 
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milyen például a sarkvidékeken uralkodik, ke
zünkkel érintjük, a bőrt épen ugy megperzselik, 
sőt el is égetik, mintha izzó vashoz vagy szén
hez nyúltunk volna. Sawiczeweski szerint a hus, 
ha 40 foknyi mesterséges hideg hatásának tesz-
szük ki, eléggé megfő arra, hogy egészséges 
ételt adjon, melyet aztán „barátságos tűz" mel
lett kissé megpirítva ízletesen elkölthetünk. 
Csakhogy ha már barátságos tűz áll rendelke
zésünkre, akkor a húst a mellett is megsüthet
jük vagy főzhetjük s nem szorulunk a hideg 
hatására. Angol irónk már azt is tudni akarja, 
hogy itt Budapesten rögtön akadt vállalkozó, 
kidr.Sawiczeweskinek hidegen sült vagy főzött 
husétkeit légmentesen zárt czinedényekben a 
világ minden részeibe szétszállitsa. 

Minthogy az álhaj, mint női fejdisz, a mo
dern társadalmi életnek nélkülözhetetlen kel
lékévé vált, a már-már érezhető hiányt ennél is 
pótolni kellett valahogy. Mert az élő haj, az a 
haj t. i., melyet — hogy üzletszerű kifejezést 
használjunk — „lábán'' vesz meg a hajvás trió 
— ama nők és leányok haja, kiket a lelketlen 
hajkereskedők egyik legszebb diszöknek potom 
árért való elpusztítására tudnak csábítani, év
ről évre ritkább és drágább lesz. Volt idő, mikor 
a hajfonatokát igen csekély mennyiségben csakis 
azért kerestek, hogy éltesebb hölgyek számára 
parókát készíthessenek azokból; a mi kevés 
hajszükséglet mutatkozott, az üzérek Auvergne 
és Bretagne falusi nőitől hamar és olcsó áron 
beszerezték. Ámde azt az egész hajm<-nnyisóget 
most Paris egymaga fölemésztené, sőt az egész 
Francziaország összes „hajterménye" sem lenne 
elég számára, ugy hogy Marseille, a haj-
kereskedés jelenlegi központja, üzletkörét kiter
jesztette Spanyolországra, a keletre s különö
sen a két Szicziliára is (Nápoly és Sziczilia), 
hogy elöszí rezhesse azt a 40 tonna fekete hajat, 
melyet 65,000 chignonná dolgoz fel évenként. 

A „holt haj" nem nagyon megnyerő hang
zású elnevezés, de minthogy a nélkül a csinos 
mesterséges fürtök, hajfonatok és chignonok 
nem- volnának mostani áraikon előállíthatók, 
nem árt tudni, hogy a hajkereskedők és haj-
művészek édeskeveset törődnek azzal, hogy váj
jon a „nyers anyag" eredeti tulajdonosai ele
venek vagy holtak voltak-e? A rongyszedők 
semmiféle ntezai „találmányt" vagy „lele
ményt" nem becsülnek annyira, kivéve az arany 
gyűrűket vagy ezüst kanalakat, mint az össze-
gomolyodott női hajcsomókat, melyeket aztán 
a haj művészek korpalében és hamuzsirban tisz
tára mosnak, kikefélnek, simára fésülnek és 
osztályoznak. Kereskedelmileg a hajnak kétféle 
színárnyalatát ós háromféle hosszúsági fokoza
tát ismerik. A legtöhb holt hajból az olcsóbbak 
kerülnek ki ama 350,000 darab „áruezikk" 
közül, a mennyit Francziaország évenkint elő
állít. A legdrágább chignonok körülbelől 250— 
300 forintot érnek; a legolcsóbbak ez összeg 
ötvened részéért szerezhetők meg. Angolország 
a legjobb vevő, s mindjárt nyomon követi 
Amerika. 

Egy Pallasnevü falusi orvos aLandok (Les 
Landes, homokos lapály Gascogne-ban, Fran
cziaország délnyugati szögletében) homokos 
területén ama meglehetősen merész gondolatra 
jött, hogy oly lámpát készítsen, mely igen jól 
égő, de annál kiállhatatlanabbul füstölő szu
rokkal világitható. A szuroknak emiitett füstölő 
természete még eddig daczolt a korábbi felfe
dezők minden ilynemű kísérletével. Falusi dok
torunkat e körülmény nem riasztotta vissza. 
Összebeszélve Guillemare ottani vegytanárral, 
a doktornak csakugyan sikerült megfékezni a 
makacs füstölgőt, s felhasználni a maga czél-
jaira. E3 valóban a szurok, ha kétszer megtisz
títják, s oly lámpában égetik, melynek fölfelé 
irányuló erős huzama van, pompás fehér lángot 
ád, s lobogás és füst nélkül fényesen világit. 
A petróleum veszélytelen uj vetélytársa tehát 
föl volna fedezve, noha ugyancsak Pallas ós 
Guillemare uraknak egy másik védenczéről, a 
kitisztított és finomított terpentin-szeszről is 
épen annyi jót lehet mondani. 

A megbecsülhetetlen Eucalyptus f/Iobulus, 
az úgynevezett ausztráliai gummi-fa, melynek 
számára bátran kereshettek volna korunk nö
vénytudósai valami olyan elnevezést, mely gyó
gyító tulajdonságait s Aesculapiussal, a gyó-

I gyitás istenével való titokszerü rokonságát job-
ban előtüntesse, nagy hirre vergődött az utóbbi 
néhány év alatt. E fa már is több egészséges 
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levegőjű oázt teremtett a római Campagna-nak 
dögleletes maláriával megfertőztetett vészes te
rületén. Kitűnő szolgálatot tett ez áldást hozó 

I növény már Egyiptomban és Algírban is. A 
mocsárlázak, és — a mi még különösebb — az 
alkalmatlan mosquitók is eltűnnek az eucalyp
tus elől, mint a kisértetek az éjféli kakasszóra. 
Maguk a sáskák is elkotródnak e méltóságteljes 
fák vidékéről s jobbra és balra tőlök oly vetó-

I sekre rontanak, melyeknek közelében ily fák 
nincsenek. Minden orvos ós minden kerületi 

| főnök arról tesz jelentést, hogy a dögleletes 
| mocsároknak és bűzhödt tavaknak kiszívták 

vószthozó mórgót az eucalyptus-ültetvónyek; 
hogy az oly lázfószkek is, mint Tuggurt, Zéra-
zilda ós Issers (az algieri Szahara szólén) egész
séges lakhelyekké lettek ama mogbecsülhet t-
len tulajdonságú idogen fák befolyása alatt, s 
nem kevósbbó meglepő e fáknál az is, hogy 

j jótékony hatásuk majdnem büvószies gyorsa-
i sággal jelentkezik. Az eucalyptusok segélyével 
I valamikor talán még Afrika nyugoti partjának 

gyilkos tájait is lakhatókká lehet tenni a fehér 
j emberek számára. 

A Braziliában tenyésző Carnuba is egyike 
i a forróövi tartományok ama bámulatos gazda-
; gon megáldott gyermekeinek, a kik az embert 

majd mindennel ellátják, ha nem restjük őket 
' tenyészteni. A Carnuba egy pálmafaj s mint a 
' legtöbb pílma, szerfölött sokáig el tudja tűrni a 

szárazságot és pompás lombkoronája még ak
kor is üdén virít, a mikor körülte már minden 
növény elhervadt. E,növény gazdag, nedvdús 
beléből lisztet, bort, eezetet ós gyantát lehet 
készíteni, gyökerei a sassaparilláéhoz hasonló 
hatású gyógyszert szolgáltatnak, mig fiatal 
törzsét olcsó ós tartós vizvezető csövekké lehet 
átalakítani. 

Az emberiség jóllétét előmozdító találmá
nyok után hadd említsünk fel utoljára egy 
olyat is, moly a rombolás ós pusztítás czóljait 
leend hivatva szolgálni. Ertjük a Gras-föle lő-

t, melylyel a franczia hadsereget, a meny
nyire az állam pénzügyei s az Assemblóe taka-

\ rókossági hajlamai megengedik, minél gyor
sabban el akarják látni. E puska sok tekintetben 

i tüntet föl javulást és haladást a Chassepótok-
; hoz képest, épen ugy, mint a hogy a Chassepot 

tökéletesebb lőfegyver volt az egykor híres 
i porosz gyútfis puskánál. A Chassepőt-nak két 
' komoly hibája volt. UgyanÍ3 ha egymás után 
! gyakran é3 gyoraan lőttek vele, annyira fölme-
j legedett, hogy megégette a katona ujjait, a mint 
: újra tölteni akart. Másik nagy hibája meg az 
| volt, hogy a lőpor nedves ós fekete salakjától 
i csakhamar piszkosssá és használhatatlanná lett. 
; Gras mindkét hiányon segített. Az uj fegyver 
! messzebbre hord, könnyebben kezelhető ós csi-
: nosabb mint előde volt. Ha egyszer a franczia 
| sereg ily puskákkal lesz ellátva, iszonyú vó-
• rengzést vihet véghez az ellenség soraiban. 

Sám Lajos. 

Kirándulás Zimniczába. 
(Eredeti levél.) 

Bukarest, 1877. okt. 16. 

Honnan került e sok szem ul! 
Boldog Isten, ha e mindesmind itt marad : 
Meg fogsz teljesedni mindenféle gazzal, 
Mely benned felmn«zik rettentő halmazzal. 

írje ki a szél utczáid szemetét, 
Híii >, stb. 

Midőn István főherczeg 1847-ban körútját 
| téve, Biharból Arad felé fordult, Arad mindent 

elkövetett, hogy fényesebben fogadja, mint a 
1 szomszéd Bihar; nagyszerű előkészületeket tet-
j tek megye, város, hatóságok, testületek, hogy 
1 bebizonyítsák, mikép nem igaz az a csúfolódó 
l versecske, hogy „Bihar halad, Arad marad." 
| De egy testület sem költött annyit, mint a zsidó 
j község; egy nie da gewesen deputáczió faragta 
: ki az ékes szo/noklatot és vitte meg hódolatát a 
| nagybajuszufőherczegnek,ésmidöna3ok éljen , 
' hűhó-, soll ach lében nek végre vége lett, egye-
i nesen megkérték, hogy a kivilágításnál el ne 
' feledje az uj zsinagógát megtekinteni. De óh 

fátum! — mig a deputáczió a megyeházánál 
1 csavargott és a kivilágítás kezdetét vette, ós a 
| főherczeg körútjára indult a városba, valami 

impertinens pecsovics költő egy nagy transpa-
rentet akasztott a zsinagóga oldalára azon vers
sel, melyet jelzőmnek választottam, azt pedig 
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ugy körül fogták, hogy a zsidók, de söt a városi 
hajdúk minden erőlködése sem volt képes eltá
volítani. 

Midőn a napokban Zimniczán voltam, és 
egy méreg drágán fizetett rósz fuvarossal végig 
czammogtam az uteza sarát, épen e vers ju to t t 
eszembe, mert — talált nem talált ez Aradra, 
— de Zimnicsre most bizony nagyon találó. 

Zimnics azon időben, midőn még Romá
niában mindenki saját dolga után láthatott , nem 
volt egyéb egy nagy községnél, elég élénk ga
bona- és halkereskedéssel, lakosainak egy 
negyede bulgár kereskedőkből, három negyede 
pedig földinivelő szorgalmas volt jobbágyokból 
állott, a kik a terjedelmes mezőségen sok és jó 
gabonát, különösen tengerit és búzát termeltek, 
mivel pedig leginkább lovakkal dolgoznak, a 
termelés mellett fuvaroznak is. Maga a jószág 
egy a legjobb fekvésüek közül az egész Romá
niában, berezeg Ypsilanti tulajdona, 37 ezer hold 
egy tagban, ós ha ebből leszámítjuk a D u n a 
völgyét, mely csak nyári legelőnek, nádvágásra 
használható és a nagy halgazdag tavat, mely
ből évenként 7 ezer arany értékű halat fognak 
k i : még ugy is marad 23—24 ezer hold első 
minőségű szántó-kaszáló föld. Lehet hát 
gondolni, hogy Zimnics mindig jó módú embe
rek lakhelye volt és az is m a r a d ; mindazáltal, 
kivévén husz-harmincz házat, köztük az Ypsi-
lantiét — hol a czár lakott — és a szeglet 
„Hotel t" , honnan pompás kilátás nyílik a Du
nára és Sistovára, az egész város képe semmit 
nem különbözik egy közönséges falutól; a leg
több lakhely szegényes kinézésű nádas ház, 
igen nagy része pláne föld alá vájt bordó, vesz-
szőből font, szalmával fedett jószágtelelő hely. 
A számtalan kis korcsmán kivül volt egyet
len vendéglője és két kávéháza, melyek any-
nyira hasonlí tanak a keleti kávéházakhoz, ki
válóan pedig a dunapartiakhoz, hogy egyik a 
másikától nem abban különbözik, hogy melyik 
tisztább vagy piszkosabb, hanem hogy az 
egyikbe több görög vagy bulgár vagy török járt . 
— Az elválhatlan kávéfőző kandalló a szeglet
ben ; könyókig gyűrt ingujjas, boglyas kaffód-
zsí; a föltett báránybőr sapkával szolgáló pin-
ezór; nagy füst, kiállhatlan sokaságú légy; hol 
kevés török v a n : nagy l á r m a ; egy-egy asztalon 
alig ösmerhető piszkos játékkártya; némelyik
ben csúnyán megviselt billiard, szurtos fal, 
kevés világosság: szóval piszok és sötétség kép
mása mind e kávéházaknak, de azért ez a 
dunaparti kereskedés bazárja = börzéje; i t t 
köttetnek az adásvevési szerződések, i t t hatá-
roztatik meg a közbejáró dija, a szállítás, átve-
vés, leszámolás, mind — mind. ^ L 

Most meg van változva Zimnics képe. A 
földmivelök fuvaroznak a hadsereg után, hol 
nagyon drágán fizetik, egészen Tirnováig és be 
a Balkánig ; a bulgár kereskedők bámulnak a 
zsidók élénkségén, kapzsiságán és csalfaságán, 
ők azt hitték eddig, hogy náluknál nem létez
het már fukarabb, ravaszabb pénzszomjazó 
kereskedő, mert még a görögön is tul tettek, de 
most eltátják a szájukat, látva naponként az 
ezer meg ezer hosszú rokkos izrael fiát, a ki 
őket egészen feleslegessé te t te az orosz ínten-
datura e lőt t ; ők várták az oroszokat, de nem 
hogy felszabadítsa őket, hanem hogy azon szép 
imperiálokat ós rubeleket, melyeket huszonhá
rom év óta takargatnak, most eloszsza köztük, 
de ha j ! csalódtak,és most már nem lelkesednek. 

Gyurgyevóból, vagy mivel ott soha nem 
biztos a vasútállomás a ruscsuki golyóktól —• 
Fratest iből elindulva egy négy lovas fogaton 
(régen 40—45 frank volt egy ilyen fuvaros, 
most 100—120, sőt néha 140 frank is,) utunk 
egy hosszadalmas, de jól mivelt pusztán visz 
keresztül, * melynek hossza öt mértföld ; a nél
kül hogy egy falut vagy csak egy csárdát is 
találnánk egészen Bragadirig, hol leereszkedve 
egy kellemes völgybe, melyet a Vedé vize szel 
ketté, megpihenhetünk a kocsiban, ehetünk, ha 
van a tarisznyába, — alhatunk, ha hoztunk ma
gunkkal elég tar tant , plaidet vagy már most 
bundá t ; azután ismét felmenve egy fensikra, 
folytathatjuk a még két mértföldnyi u ta t azon 
reményben, hogy pár óra alatt Zimnicsen 
leszünk, és méltó jutalmát veszszük fáradal
m u n k n a k ; a falu — vagy ha tetszik „Urbea 

* Az osztrákok által felvett remek térképen „Cárnpu 
vau nyomva, — de a valóságban „Campu 

Ini", —"de ez már a német nyelv sajátsága, a ki 
veielies P, ha száraz : hartes B-vel irja 
-i>ani „Parapaiű" helyett. 

VASÁRNAPI ÚJSÁG. 

Zimnicsea" alat t találjuk először is két sorban 
a katonai sátor-kórházat, azután egy rakás el-
döglött ló és marha maradványait , melyeken 
gazdátlan kutyák veszekednek; azután egy 
iszonyatos sártengert, mely mellett egy tábla 
azt mondja, hogy „bariéra urbei Zimnicsea", de 
már itt lassan, csak lépést lehet haladni, mert 
a töméntelen szekér, megrakva széna, árpa, zab, 
lisztes zsákok, töltényládák, sebesültek, gazdátlan 
bakabornyuk, boros és pálinkás hordók, ezukros 
ládák és minden kigondolható élelmi szerekkel, 
ugy elállja u tunkat , hogy bizony kívánkoznánk 
leszállni azon araszos sárba, mely a főuteza mos
tani kövezetét díszíti, de félünk, hogy elcsúszunk 
az elhányt és sárral vegyült szőllökocsán, rot
hadt dinyehaj, széltől idehajtott pakk-papirosok, 
rongyos zsákdarabok és más megnevezhetlen 
rondaságban. És így czammogunk tovább foly
tonos kiabálás köz t , mer t itt már bent va
gyunk a dunai Jeruzsálemben, és a lengyel, 
orosz, besszaráb, moldva és német zsidók egész 
özöne kinál mindennel, csak azzal nem, a mire 
legnagyobb szükségünk volna, de melyet sehol 
sem kaphatunk t. i. annyi helyet, hol fejünket 
lehajthassuk. —• Egy két öl hosszú, egy és fél 
öl széles sötét szobáért hét napóleont fizet egy 
ösmerősöm havonként, de szerencse, hogy kap
hat ta ; egy angol ha t frankért alig kapott egy 
deszka-bódéban két szál deszkát, a melyen az 
éjét át vakarózhat ta ; de ide kell jönni, mer t a 
„gescheft" csak itt van, és mert Ziuinic3 az 
összekötő pontja Szent - Pétervárnak és az 
egész Európának most azzal a térrel, a hol azt 
danolják, hogy „Vagyok olyan legény,, mint te, 
— Vágok olyan rendet, mint t e . " — É n is ott 
háltam, de a kocsiban, és ez által megszaba
dul tam ugyan a kellemetlen apró vendégektől, 
de nem szabadulhat tam azon gondolattól, és 
mindég fülembe csengett, hogy 

„Honnan került e sok szerűét beléd Arad! 
Boldog Isten! ha e mimlesniind itt marad — 
Meg fogsz teljesedni mindenféle gazzal, 
Mely bernied felmagzik rettentő halmazzal." 

A z ü g y e l ő . 
Színházi karczolat. 

Igen csak „karczolat". Örömmel adnék 
róla teljes rajzot, de tárgyam mozgékonysága 
— mely megszégyeníti a higanyt — nem enged 
erre elég időt, s alakjának csakis körvonalai vá
zolhatok. E l akarom mondani, mi az az ügyelő ? 

Az ügyelő egy igazi kulisza-titok, kinek 
létéről még művei láttára sem tud a közön
ség, noha pontosságával szorosan összefügg 
az előadások szabatossága. A közönség látja, 
mint változik át a szin, mint tűnnek el és jőnek 
újra fel a sülyedők, miként döczög ki s be a 
statiszták derültséget keltő h a d a ; látja feltűnni 
a napot, holdat s vörösleni a görög-tüz fényét, 
a nélkül, hogy tudná, mily nagy összefüggés
ben van mindez az ügyelő komandójával, sőt 
látja belépni a szereplőket egyenként vagy 
csoportosan, s nem tudja, hogy ezeket is az 
ügyelő dirigálja oda, a hol vannak, vagy ha 
tudja is, azt hiszi, hogy ezt összehozni csak oly 
könnyű feladat, mintha a sakkjáték figuráinak 
első felállításáról volna szó. Pedig dehogy! 
Ennek véghezvitelére ember, nem, több, éhez 
ügyelő kell, ki érti t i tkát annak, mint lehet va
laki ugyanazon időben több helyen és miként 
végezhet egyszerre több oly munkát, melyek
hez ilyen magunkformáju embertársak egész 
csoportja volna szükséges. 

Ezért olyan lerajzolhatlanul mozgékony 
az ügyelő. Kezében a „di rektór iummal" vagy 
a nélkül — rohan, vágtat a színfalak között, 
nem egyszer a leggyöngédtelenebb érintkezésbe 
jőve az egész erdőket vagy házakat czipelö 
díszítőkkel, letaposva a ballerinák körül legyes
kedő dandy tyúkszemeit, a nélkül hogy alkal
ma t adhatna ennek a legkisebb gorombásko-
dásra, mert mire az áldozat észreveszi magát, 
ügyelőnk már tudj ' Isten melyik öltöző ajtaján 
kopogtat, sürgetve megjelenésre a primadonnák 
egyikét-másikát, kiknek többnyire az utolsó 
pil lanatban kerül valami rendezgetni valójuk 
a toilettejükön. 

— Kóreni már mindjárt jön nagysád vég
szava — vagy „rögtön végzi áriáját ez vagy 
amaz" hangzik esengve az ajtó előtt, a szerint a 
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mint a drámai vagy operai ügyelőt látjuk funk-
cziójában, s míg itt kér-könyörg, eszébe jut , hogy 
mikor Eleazárt jelenésre küldte, nem látott an
nak kezében ékszerszekrónyt. Rohan meggyő
ződni vájjon csalódott-e, vagy sem, mert az 
akczióhoz okvetetlenül szükséges a doboz, s 
borzadva látja ott heverni a többi requizitumok 
között. Fu t t ában egy csomó ballet-gyereket ver 
le lábáról, de azért kellő időben kezébe nyomja 
Eleazárnak a szekrénykét. Nagyot lélekzik, újra 
sürgetni indul a késedelmezö pr imadonnát , 
kit sikerül is jókor előhoznia — ha sikerül. H a 
nem, ugy jaj neki, mert az elkésésnek első sor
ban mindig ő az oka, mér t nem ment korábban 
sürgetni „ő nagyságát"? 

De az ily detail-foglalkozás csak gyerek
játék. Ne akkor nézd meg az ügyelőt, mikor 
egyes szereplöket vagy a rendes személyzetet 
gyűjti a jelenésre. Ezek mindnyájan tudják 
teendőjüket, s nem ezek őszitik meg az ügyelőt. 
Nézd meg akkor, midőn valamely látványos 
menet összeállításában bajlódik az idegenekkel, 
így hívják a színháznál azt a hányt-vetett sta-
tista hadat , mely már oly sok derült órát szer
zett a főváros közönségének. 

Azt tudja az ügyelő, hány ilyen idegent 
hajtott fel a statista-vezető, s most abban fárad, 
mint hozhatná ezeket rendbe, a mint dukál. 
Nem kis föladat 150 ösmeretlen tartózkodást! 
speciessel szemben. A hány zeg zuga van a 
színpadnak, mind föl kell hajhásznia, hogy 
összeterelje a darabot minden áron nézni akaró 
lándzsával, helebárddal s más efféle szörnyű 
szerszámmal fegyverzett mindenféle foglalko
zású— azaz tulajdonkép foglalkozás nélküli — 
legényekből összetoborzott hadseregét. Neki 
kell életet adni mindannak, mit a rendező ki
dolgozott. 

Alig állította föl a menet egyrészét, máris 
elölről kezdheti, mert időközben odakint ballet 
kezdődött, mely kiválóan érdekli a tű és dikics 
lándzsás vitézeit, kik nem is késnek kilépni a 
sorból, hogy a kurta viganós lepkékben gyö
nyörködjenek. Az idő halad, kétségbe ejtő siet
séggel tereli helyre végre embereit az ügyelő, s 
a menet sikerül, emberünk pedig elégülten 
mosolyogna, ha minden oldalbordája nem nyi-
lalna abba a sok lökdösődésbe, mely e rendez-
kedésben érte. 

Csupa izgalom ós fáradság a foglalkozása, 
mégis kedve telik benne; nem a fizetésért,mely 
semmi esetre sem sok, nem az elismeréséit, 
mely minden esetre igen kevés, de jól esik neki 
a tudat , hogy nem kapott szidást, melyben 
különben legtöbb része van. Ha csak pillanat
tal korábban bocsáttatja le a függönyt, indítja 
meg a mennydörgést és villámot s küldi be a 
szereplőt, már kikapja a maga részét, s nem 
egy félreismert lángész egyenesen az ő rosz-
akaratának tulajdonítja, hogy megbukott a 
nemzeti színpadon, midőn legelőször kellett 

[ jelentenie, hogy : a kocsi előállott. 
Czinczéry u r — így hívják az egyik pa- • 

; naszost — nagy buzgalommal már egy fölvo-
1 nással jelenése előtt a színpadon volt, hogy el 

ne késsék, s ez idő alat t mindig a mondókáját 
hajtogatta. Végre az ő jelenésére került a sor. 
Az ügyelő int neki, hogy menjen be. Czinczéry 
még csak a torkát akar ta kissé köszörülni, mi
nek következtében pauza áll be a színpadon, 
ugy hogy az ügyelő kénytelen kíméletesen be-
lóditani hosszasan krákogó Czinczéry uramat , 
ki a közönség láttára aztán ugy megijedt, hogy 

I kínjában csak annyit tudott kinyögni hogy : ,,"• 
ló itt van." Noha ennek a különben hatásos 
botlásnak természetesen csak az ügyelő volt 
oka, Czinczéry u r még sem kapott több szere
pet, pedig hogy született tragéda, megmuta t ta 
azzal, hogy most Majsán Lear királyt játsza. 

Bizony sok ügygyel-bajjal jár az az ügye
lés. Jókor reggel kezdődnek bajai, s még álmá
ban- is alig hagyják nyugodni az embert. Ilyen
kor pl. azon töri fejét az opera-ügyelő, kit 
tegyen királynak holnapra ebben vagy abban 
az operában, hogy oszsza föl lovagoknak a 
„gyermek színészeket" (a szinészeti tanoda 
növendékeinek rövidebb elnevezése.) Reggel 
összegyűjti a jövő Romeo és Petrucchio-it, hogy 
feloszsza köztük a teendőket. — „Bölömbér 
maga lesz a király, Kótássy ós Tartl i püspökök, 
Zeneházy ós Tudós pedig lovagok. É r t i k ? — 
Este aztán kisül, hogy egyik sem az illető 
gúnyát vette föl, mert Tartli kiszorította Bö-

I lombért a királyságból, ez meg inkább haza 
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megy, hogysem eltűrje azt a jogtalan detro-
nizácziót. Kis papnak még csak felöltöznék, de 
püspök nem lesz, mert ennek nehéz a palástja. 
Ebben a fejetlen monarchiában az ügyelök
nek kell interveniálni. Nem ártana igazi álla
mokban is alkalmazni egy ilyen ügyelőt? 

Annyi a baja az ilyen ügyelő-istenteremt
ményeinek, hogy valóban nem csodálható ide
ges voltuk. A nemzeti színház annalisaiban 
legalább nincs rá példa, hogy az ügyelő vala
mikor olyan jámbor természetű ember lett 
volna; ilyen ki sem bírná a hivatalával járó 
izgalmakat. Sokféle qualifikaczióval is kell 
birni egy ügyelő-kandidátusnak. A rendező 
szivére köti a pontosságot, reá bizza azon §-ok 
érvényesítését, melyek a személyzet mulasz
tására vonatkoznak. Neki kell megfigyelni s 
protokolumba vezetni az elkésöket, rendetlen-
kedőket, meg a hiányzókat. A szereplőkön kivül 
szemmel kell kisérnie a zene-, ének- és táncz-
karokat, meg a díszítő személyzetet és ennek a 
200 főnyi seregnek minden tagja ellenkező 
nézetben van az ügyelőnek rendezője által szi
vére kötött meghagyásokkal. 

Csoda-e aztán, ha néha konfúzióba jön az 
ügyelő maga is, s ilyenkor vagy állásával vész 
össze vagy pedig a barátaival. Vagy nem nehéz 
dolog ellentállni egy csinos tánezosnö cziróga-
tásokkal megerősített könyörgéseinek, kivált ha 
egy ilyen Satanella „kedves rendező ur"-nak 
nevezi a szigorú ügyelöt? Ily kérésnek egyszer-
másszor nem engedni valóságos szivtelensóg 
volna; de a mi sok, az sok, s végre is törvény
szék itél az ily szépszemű s czirógató hölgyecske 
fölött, még ha „intendáns ur"-nak czimeznó is 
a czeruza emberét. Hja! Első a kötelesség, meg 
aztán a nyugdíj-alapnak is kell szaporodni. 

Legnagyobb buzgalommal végzi dolgát az 
ügyelő, ha a rendező távol van. Ilyenkor meg 
akarja mutatni , hogy hisz nem oly ördöngös 
mesterség az a rendezőség, s ha valamikor . . . . 
Nagy is ám ilyenkor a tekintély! Az egész szín
padon ő a legnagyobb ur, s nem eszköze ós 
végrehajtója senki parancsainak. 

Bizony ilyen bajos az ügyelő élete, illő 
hát hogy egyszer őt is megösmerje a közönség; 
pótolja hát ez ösmertetés a nemzeti színház 
Bisi bácsijának, Széphegyijének meg elődeiknek 
az eddig nélkülözött elismerést, melyet meg is 
érdemelnek, főkép ha tekintetbe vészük, hogy a 
vidéki társulatok előadásainak hánytvetettsége 
egyenesen ajó ügyelet hiányának tulajdonitható. 

— s — s . 

Irodalom és művészet. 
HugO Tiktor „Egy bűn története" czimü 

könyve, mely Francziaországban néhány rövid hét 
alatt kilenczven kiadást ért, s mely az 1851 decz. 2-ki 
államcsínyt ismerteti, — deczember 2-án, tehát az 
államcsíny évforduló napján magyar fordításban is 
megjelenik Tettey Nándornál. Ez alkalomból mi is 
megkezdtük néhány érdekes mutatvány közlését 
képekkel, a szöveget részben az érintett magyar for-
ditáeból kölcsönözvén. A Francziaországban most 
történő dolgok annyira hasonlóvá teszik a mai kort 
az államcsínyt megelőző időkhöz, hogy a nagy költő-
alkalmasabb időt nem is válaszhatott, e régen készen 
álló müve közzétételére, mely hivatva van egész 
Európában figyelmet ébreszteni. 

„Tompa Bihály." Irta Ferenczy József. Kassa, 
Maurer Adolf bizománya 1877. Életrajzi s irodalmi 
tanulmány, mely lelküsmeretes gonddal van össze
állítva, de alig tartalmaz valami njat, a mi a költő 
eddig megjelent életrajzaiban s irói egyénisége és 
működése méltatásaiban meg nem volna. A szerző 
használja ugyan Tompa levelezéseit is, jelesen 
Arany János-, Szilágyi Sándor-, Lévay József- és 
Medgyes Lajoshoz irott leveleiből, kikkel (s rajtok 
kivül még másokkal is, különösen Szemere Miklós
sal, Szász Károlyival) Tompa igen terjedt levelezést 
folytatott. Sikerül is e levelekből itt-ott egy-egy 
mozzanatot bővebben illusztrálni, mint eddigi élet-
irói tették, de egyetlen egy fontosabb adatot sem 
rektifikál. Uj szempontot sem állit fel Tompa köl
tészete megítélésében. Adja igen sok versének itt-ott 
hosszadalmas paraphrazisát, vagy knrja rólok má
sok ítéletét, s ezek a legjobb részei könyvének, a 
miket másokból ir ki ; saját ítéletei többnyire inga
dozók, határozatlanok. Legsikerültebb a munka 

azon része, a hol Tompának a nő hivatása s jelleme 
iránti nézeteit s álláspontját a nő-nemmel szemben 
állítja össze (84—89. 1.). Ha azonban a kis műben 
nem keresünk uj szempontokat s önálló ítéleteket, 
dicsérnünk kell a szerző buzgalmát, melylyel az 
adatokat összeállította s aránylag elég teljesen is. 
Stylje, ha kiváló jelességekkel nem is bir, nagyobb 
hibái nincsenek; irata szabatos s folyékony. A 107 
lapra terjedő kötetke ára 1 frt. 

„Bokrétás világ". Költői elbeszélés, <W/../ 
Gusztávtól. Néhány év óta a költői beszély a leg
többet mivelt műnem irodalmunkban. Az akadémia 
Nádasdy pályázata, s a Kisfaludy-társaság ismételt 
pályázatai egész sereg költői beszélyt hoztak létre, 
nem is említve a pályázaton kivül keletkezetteket. 
Csengey költői beszélye is az akadémiai Nádasdy-
pályázat szüleménye. Egyik bírálója jutalomra is 
érdemesítette, a más kettő azonban alig némi elis
merésre. A költemény tárgya az absolnt korszakra 
következett alkotmányos idő választási mozgalmai
ból, a zajos és „bokrétás" kortes világból van me
rítve. A mese gyögeségét s a jellemek halványsá-
gát az előadás ereje vagy bája csak ritka helytt 
feledteti egy-egy perezre ; többnyire az előadás sem 
emelkedik felül a középszerűségen. A verselés gya
korlott kézre mutat, de nem igen vall a nyelv mű
vészére. Egy szóval a költemény megjelent, hogy 
elfeledtessék, mint annyi más. Aigner adta ki, csi
nos, ízléses kiállításban. Ara 1 frt 20 kr. 

Jókai Mór történelmi regénytárából egyszerre 
jelent meg a 4-ik és 5-ik füzet 10 ivnyi terjedelem
ben két czimképpel. E kettős füzet a „Névtelen vár" 
czimü történeti regény folytatását képezi, mely 
magyar földön a Fertő tó vidékén s e század elején 
játszik. Jókai regénytárából egy év alatt 20 füzet 
jelenik meg, s e füzetekben a most folyó regényen 
kivül Jókainak egy második regénye is fog kijóni, a 
„Sárga könyv", melynek tárgya az orosz forradalom 
s törökországi balkáni hadjárat. Előfizetési dij az 
egész évfolyamra azaz. 26 füzetre 10 frt, fél évfo
lyamra 13 füzetre 5 frt. 

„Rabelais és kora" czim alatt Neményi Ambrus
tól, mint már említettük, egy nagyobb irodalmi 
tanulmány jelent meg, mely méltó feltűnést kelt 
irodalmi köreinkben. A mennyire mi a Rabelais-
irodalmat ismerjük, a szerző lelkiismeretesen fel
használta azt, de nem kivonatozta, sem szolgailag 
nem követte, hanem önállóan, saját benyomásai 
után festi és jellemzi a XVI. század e nagy íróját, 
a franczia prózának, Kálvinnal együtt, ugyszólva 
megteremtőjét, a bölcsészt, satyrikust és költőt, a 
kit annyit emlegetnek, de oly kevesen ismernek. 
Neményi először Rabelais rövid, de ügyes életrajzát 
adja, 6 nagy művét a „Gargantua" és folytatólag 
„Pantagruel" czimü gunyoros bölcsészi regényt 
részletesen ismerteti; majd egyes fejezetekbe fog
lalja össze Rabelaisnek műveiben, különösen épen 
e regényében nyilatkozó nézeteit, mondhatnók ta
nait: az állam, a vallás, a nevelés, az irodalom és 
a nők felől, végre a rabelais-i szellem quintessen-
cziáját „pantagruelismus" név alatt foglalja össze ; 
mindenütt világosan, szellemesen és érdekesen — 
néhol tán igen is érdekesen, a mennyiben jótállás
nélküli adomákra is kiterjeszkedik, a minőkkel 
ugyan bővelkedik a rabelais-monda, mert e nagy 
szellem körül valóságos mondakör képződött. Ne
ményi e művében, a mellett, hogy ebben is szelle
mes tárczairónak, egyszersmind szabatos magyar 
írónak is bizonyította magát, a minek kétszeresen 
örvendünk, 

Dr. Weisz Bélától Ráth Mórnál megjelent: „A 
nemzetgazdaságtan néhány alapkérdéseinek jelenlegi 
felfogása a külföldi tudományokban'', ára 80 kr. A 
könyvben közölt három dolgozat a legjobbakhoz 
tartozik, melyek az utolsó években a nemzetgazda
ság terén a külföldön megjelentek: Cairnes, Lange 
s Laveleye egy-egy tanulmánya. 

Orvosi mű. ,,Az erjesztő (zymotikus) gyógyászat 
természetszerű alapja minden más gyógyászati 
rendszereknek, melyek, valamint a gyógyhatányok, 
étkek és italok is, csak annyiban értékesek, a meny
nyiben az élőtestbeni erjedéseket egészségesen ren
dezni képesek. A természetszerű gyógyászat és 
egészségtan közismertetését czélzó mű, orvosok és 
nemorvosok számára szerkesztette s kiadta Dr. 
Weisz József, több rendbeli főorvosi tisztet viselt és 
országos hatóságok által kitüntetett orvos stb." Ily 
hosszú czimü mü jelent meg a Hunyadi-nyomdá
ban. Ára 2 frt. Kapható szerzőnél (Budapest Rózsa- j 
tér 3. sz. I I . em.) 

„Távirda-Közlöny" czimü szaklapot indítanak 
meg Rácz Sándor és Ducza Lajos távirótisztek; a i 
lap január elsejétől minden csütörtökön megjelenik 
a ára egy évre hat frt lesz. 

A babonák könyvéből, melyet a közoktatásügyi i 
miniszter az összes tanfelügyelőkhöz intézett leira- ! 

tával az állami tanitóképezdék számára 5—5, a 
felsőbb nép- s polgári iskolák számára 1—1 pél
dányban megvétetni rendelt, s az összes felekezeti 
iskolák hatóságainak megrendelés végett ajánlott, 
megjelent a népszerű kiadás, mely tartalommutató
val is el van látva. Egy példány ára GO kr, minden 
10 példányra egy tiszteletpéldány s nagyobb számú 
megrendeléseknél a munka kiadója kedvezményt is 
enged. A miniszter által ajánlott, 13 nyomatott ivre 
terjedő népkönyv a szerzőnél Varga Jánosnál Ara
don, vagy bármely könyvárus utján is megrendel
hető, s az expediálást Gyulai István aradi nyomdász 
a megrendelt* atán nyomban, utánvéttel eszközli. 

A „Természetrajzi Füzetek." A nemzeti múzeum 
kiadásában, Hormon Ottó szerkesztése, Frivaldszky 
János, dr. Krenner József és Janka Viktor szak
szerkesztése mellett megjelenő „Természetrajzi 
Füzetek" második évfolyamára (1878) az előfizetés 
megnyittatott. A második évfolyam is évnegyedes 
füzetekben fog megjelenni, az elsó füzet 1878. jan. 
végén kerül ki a sajtó alól. Az évfolyam előfizetési 
ára 3 frt, mely összeg a szerkesztőségnek (Budapest, 
múzeum-épület) küldendő. A vállalat jellemzésére 
csak annyit kívánunk megjegyezni, hogy kiváló 
szakérőket egyesit, czikkeivel tágasabb körökben is 
elismerésre talált, s mint közvetítő közeg a külföld 
által is kiválóan méltányoltatott; és végre hogy az 
első ilynemű vállalat, mely a magyar természetrajzi 
irodalom egy nagy hiányát, a rajzokat kipótolni 
igyekszik. Ajánljuk különösen a természetrajzi 
tanárok, tanítók s átalában a természetrajz bará
tainak figyelmébe. 

A magyar tudományos encyklopedia ügyében fog
lalkozó bizottság utolsó ülésén Pulszky Ferencz 
elnök bejelentette, hogy a nagy mü kiadását Eáth 
Mór hajlandó bizonyos föltételek mellett elvállalni, 
sőt igyekezni fog azt lehetőleg számos magyarázó 
ábrával is ellátni. A kiadás részben előfizetés utján 
történnék, s az előfizetők a müvet jelentékenyen 
olcsóbban kapnák, pl. 50 forint helyett 30 írtért, s 
ezen összeget is részletekben lehetne lefizetniök. A 
bizottság e jelentést örvendetes tudomásul vette, s 
albizottságot küldött ki az előfizetési felhívás szö
vegének s a kiadás és szerkesztés főbb pontjainak 
megállapítására. 

A nemieti színházban e héten került először 
színre Hugó Viktor történeti emlékű drámája „Her-
n/ini." Parisban 1836-ban adták először, egymás 
után negyvenszer, s akkor ez előadások a romanti
kus és klasszikái iskola közti hareznak képezték 
zajos színhelyét. Nálunk is előadták 1842-ben okt. 
19-én, de csak egyetlen egyszer, aztán letűnt a mű
sorról. Hogy most újra fölelevenítették, leginkább 
Szász Károly szép fordításának köszönhető. A 
dráma szövegét nálunk a közönség a hasonló czimü 
operából ismeri, s most nem annyira a cselekmény, 
mint a dráma költői szépségei — melyek az operá
ban jobbára elvesznek — vonzotta a 6zinházba a 
nem nagy számú közönséget. A czimszerepet Nagy 
Imre játszta, szépen, hévvel, V. Károlyt Bercsényi 
kissé merev mozdulatokkal, Donna Solt Felekiné 
asszony egyes jelenetekben szép színezéssel. Sylva 
herczeget Feleki játszta, de a jó játék legfőbb fölté
tele, a szerep tudása nélkül, mely verses darabban 
még inkább zavarólag hat. — Szerdán ismételték a 
darabot. 

A népszínház újdonsága „Nanon csaplárosné" 
nem oly hatásos operetté, mint ugyancsak Gené-től 
a „Kapitány kisasszony." A szöveg egy franczia 
vígjáték után készült, s elég jó, de a zenében nincs 
eredetiség és kevés a kellemes, ugy hogy Soldosné 
nélkül hamar le kellene vinni a színpadról. D^ e 
jeles művésznőt a közönség szereti megnézni min
den uj szerepében, s „Nanon csaplárosné"-nak is 
lesznek látogatói egy darabig. 

Közintézetek, egyletek. 
A magyar t u l akadémia nov. 26-diki ülésében 

Keleti Károly tartott emlékbeszédet Fényes Elek 
akadémiai tag fölött, ki a magyar statisztikai tudo
mány népszerű úttörője volt, de az utóbbi időkben 
egészen leszorult a nyilvános működés teréről, mert 
sokat rontott népszerűségén, hogy a hivatalos „Sür
göny" és „Pesti Hirnök" főmunkatársa lett. Keleti 
részletesen ismertette működését, melyről lapunkban 
is bővebben volt szó, mikor Fényes arczképét kö-



764 

zöltük. Az emlékbeszéd után gr. Lónyay Menyhért 
elnök tett jelentést a Szé chenyi által hátrahagyott 
iratok megvásárlására kiküldött bizottság eddigi 
működéséről. Nov. 5-én az iratok, melyek három 
ládába vannak elhelyezve, átvitettek a földhitel
intézettől az akadémiába, hol Tasner Géza kinyitá 
a ládákat, az első csomagban 23 napló és 14 apróbb 
jegyzőkönyv volt: több csomag az akadémiára, a 
lótenyésztésre, s a kaszinóra vonatkozó jegyzeteket 
tartalmaz. Hiányoznak a „Vallomások" czimü 
jegyzetek, melyek most a Széchenyi-család levél
tárában vannak. Elhatározta a bizottság, hogy föl
kéri a külügyminisztériumot az osztrák rendőrség 
által 1860-ban lefoglalt iratok átadására, valamint 
fölkérik gr. Széchenyi Bélát is, hogy a nála levő 
iratokat megismertesse az akadémiával, aztán tervet 
készitenek az iratok sajtó alá rendezésére. Szóba 
jött ezután, hogy a külügyminisztérium közbenjá
rásával az akadémia értesítést nyerhessen a török 
birodalomban található, s hazánkra vonatkozó 
kódexek felől, most állítólag Bagdadban is van két 
Korvina-kodex. Gr. Zichy Ferencz konstantiná
polyi nagykövet már eddig is közbenjáró volt ez 
ügyben. 

A Kisfaludy-társaság nov. 28-án tartott ülése 
nagy közönség előtt folyt le. Du.v Adolf olvasta fel 
emlékbeszédét Steinacker Gusztáv fölött, melyben 
társadalmi s irodalmi működését, különösen mint 
műfordítóét méltányolván, életrajzi adatait sorolja 
föl. (Lapunk közölte irodalmunk e szorgalmas ismer
tetőjének arczképét és életrajzát.) Ezután Zichy 
Antal olvasta saját fordításában a Lucziliushoz 
iutézett horacziusi epistolát. Ezen satyrát Hóra-
czius ,,sermonak" nevezi. Szintén Zichy mutatta 
be Csalomjai fordításában Horaczius egyik pisói 
levelét, összehasonlítva azt Fábián Czuczor fordítá
sával. Beöthy Zsolt titkár indítványozza, hogy Ko
vács Pál a társaság legrégibb élő tagjának Győrben, 
deczember 8-án tartandó 50 éves jubileumára küld
jön a társaság egy küldöttséget. Beöthy Zsolt bíza
tott meg, kihez bizonyára többen is csatlakoznak. 
Elhatározták továbbá, hogy az ülések jegyzőköny
veit ezentúl egész terjedelmökben fogják közleni 
az évkönyvekben, melyekben a társaság történetét 
eddig csak a rövid titkári jelentések képviselték. 

A földrajzi társulat nov. 22-iki ülésén Palóczy 
Lipót tanár tartott felolvasást az „Első tudományos 
társas utazásról a föld körül," mely 1878 jun. 15-én 
indul ki Marseilleből. Az útiköltség egy kényelem
mel fölszerelt, díszes hajón egy személynek 14— 
23,000 frankjába fog kerülni. Tizenegy hónapi 
távollétből az utazás csak öt hónapot vesz igénybe, 
a többi hat-hat hónap az egyes országokban való 
tartózkodásra van szánva. A társulat élén Levas-
seur, Lesseps, Geoffroy, le Nourry stb. stb. állanak. 
Második felolvasó dr. Erödi Béla volt, ki ismertette 
a ,,Dardanellák"-at. A személyes benyomásokat 
előtüntetó értekezést megéljenezték, s ezzel az ülés 
véget ért. 

A természettudományi társulat nov. 21-iki ülésén 
Hoitsy Pál a tudós világban élénk eszmecserék tár
gyát képező kérdéssel foglalkozott, hogy „lehet
nek-e a meteorok az élet hordozói ?" Zöllner azt 
állítja, hogy a meteor, mely vagy igen alacsony, 
vagy igen magas hőfokkal jelenik meg a földön, nem 
csak hogy hordozója nem lehet az életnek, de azt, 
ha ilyennel találkozik, inkább kioltja, mintsem fej
lesztené. Értekező Zöllnerrel tart. A második felol
vasó dr. Pillltz Mór volt, ki régebben foglalkozik 
kísérletekkel, hagy oly anyagot állithasson elő, 
melylyel a mustot kényelmesen condensálhatja, 
azaz szilárd anyaggá teheti a nélkül, hogy a must 
alkatrészeiben változást idézne elő. Most az ered
ményt mutatta be. A szilárd „must rög" ismét fo
lyóvá tehető, ha forró vizzel leöntik, oly arányban, 
a mint a viz a condensatió alatt a mustból elpárol
gott. E mustnak az a tulajdonsága van, hogy magá
tól nehezen erjed, de ha kis élesztőt, vagy szőlő sze
met adnak hozzá, az erjedés rögtön megindul. 

A műcsarnokban a franczia festmények már csak 
decz. két első napján láthatók. — Gr. Andrássy Gyula, 
ki szereti a képeket, kétszer is volt már a kiállításon, 
s látogatása alkalmával a legfiatalabb képírókkal is 
beszélgetett; másod izben nejével volt a tárlat
ban, s lámpafénynél nézte a képeket. — Munkácsi 
Mihály nagy képét az „Ujonczok"-at a képzőmű
vészeti társulat megvette, a mi ugy történt, hogy 
ínég a társulatba olvadt „képcsarnok-egylet" szó-
litá fel a művészt, hogy tízezer írtért fessen egy 
nagyobb képet a múzeum számára, s e régibb meg
rendelés gyümölcse az „Ujonczok", mely tehát a 
múzeum tulajdona. — Vastagh György mint arcz-

YASÁBNAPI ÚJSÁG. 

képfestő egyre keresettebbé válik, mire a műcsar
nokban kiállított képei is jelentékeny hatással lehet
nek ; a magyar földhitelintézet is őt bizta meg a 
gr. Károlyi György életnagyságú arczképe elkészíté
sével, festi továbbá báró Kochmeister Frigyest a ke
reskedelmi kamara s néhai Vecsey Sándort a Lloyd-
társulat számára. — Pállik Bélát a király közelebb 
magához hivatta Gödöllőre ; ama képhez , mely a 
királyt mint lovast vörös frakkban fogja ábrázolni, 
ő Felsége egy órahosszat ült lóháton e festő előtt. 
— A majolika szép szökőkút, melyet Fischer aján
dékozott, csak néhány napig lesz látható még a 
műcsarnok udvarán, mert a tél ártalma ellenében 
gondosan be kell burkolni. 

A magyar földhitelintézet felügyelő bizottsága, 
nak elnöki tisztjét az intézet megalapítása óta 13 éven 
át gróf Károlyi György viselte. Nov. 25-én az al
elnök: báró Wenckheim Béla uj elnökválasztásra 
hivta össze a felügyelő bizottság tagjait, kik igen 
számosan jelentek meg. Elnökké egyhangúlag 
b. Wenckheim Bélát, alelnökké az ő helyébe Szlávy 
Józsefet választották. 

Mi újság ? 
A király nov. 27-én délben meglátogatta a sugár

úton levő állami tanitónő-képző intézetet, hol Tre-
fort miniszter, Gönczy Pál miniszteri tanácsos és 
az intézet tanári kara fogadta, s Zirzen Janka 
igazgatónő üdvözölte. Ó Felsége megnézte az inté
zet minden osztályát, legelőször az iparműhelyt, 
majd a többi tantermeket, hol mindenütt meghall
gatott néhány feleletet; végül pedig a könyvtárt, a 
szertárt, az ebédlőt, s a gyakorló iskolát, melyben 
egy kis lányka verssel üdvözölte. A király igen meg 
volt elégedve, s ezt ki is fejezte mind a miniszter, 
mind az igazgatónő előtt. A látogatás másfél órát 
vett igénybe. -

József fóherczeg viruló egészségnek örvend. 
Nyoma se látszik rajta a betegségnek, mely a múlt 
télen olaszországi tartózkodásra kényszeritette. Nem 
is fogja a télen fölkeresni Itália «nyhe egálját, hanem 
birtokán, Alcsuthon tölti a telet. 

A magyar írók segélyegylete bizottságának szép 
levéllel felelt id. gróf Károlyi István. Megköszönvén 
az egylet megemlékezését, jókivánatait, igy folytatja: 
„A nemzet kötelessége, hogy azokat, kik szellemi és 
valláserkölcsi haladásának főtényezői, el ne hagyja, 
ha előhaladt korukban feladatuknak többé meg 
nem felelhetvén, mostoha körülmények közé jutnak 
ós elhalálozásuk után szegény özvegyeket s árvákat 
hagynak hátra." 

Bessenyei Györgynek emléket akarnak állítani szü
lőhelyén, a biharmegyei Puszta-Kovácsin. Az eszmét 
a „Sárrét" czimü lap pendítette meg, s az emlék 
ügyében decz. 6-án Berettyó-Újfaluban értekezletet 
tartanak a sárrétvidékiek. Ez értekezlet tárgyai 
lesznek: a „Bessenyei-bizottság" megalakítása; gyiij-
tőivek szétosztása, intézkedés a szobor-alap javára 
teendő nagyobb mérvű társadalmi és esetleg iro
dalmi működésekről. Bessenyei meg is érdemli iro
dalmi működése által, hogy megemlékezzenek róla. 

A pápa egészségi állapotáról aggasztó hírek ér
keznek Bómából, testi ereje rohamosan hanyatlik; 
nov. 30-ki sürgöny szerint a pápa állapota haldok
lási stádiumba lépett. 

Két veterán jubileuma. Barabás Miklós veterán 
képírónk félszázados művészeti jubileumát decz. 
5-én, Miklós napjának előestéjén, lakomával fogják 
megünnepelni a képzőművészeti társulat s az irók 
és művészek köre. Amaz elhatározta azt is, hogy 
arczképét lefesteti a műcsarnok ülésterme számára. 
— Dr. Kovács Pál jónevü irónk is közelebb üli meg 
irodalmi működésének félszázados idejét, s a meg
emlékezéshez hozzá fog járulni a tudományos aka
démia és Kisfaludy-társaság is, melyeknek egyik 
legrégibb tagja. Az akadémiában 1863-ban, a Kis-
faludy-társaságba pedig 1837-ban választották meg 
jókedvű elbeszéléseiért. 

Olteann lános nagyváradi katholikus püspök 
felől nov. 30-án az a szomorú hir érkezett a fővá
rosba, hogy szélhűdés érte, s állapota igen aggasztó. 
Olteanu pár év előtt a lugosi püspöki székből téte
tett át N.-Váradra, hol az átalános tiszteletet csak
hamar kivívta hazafias érzülete és a közügy iránti 
érdeklődése által. 
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Iskolabarát. Gróf Somssich Imre, ki a népneve
lés érdekében már eddig is sok áldozatot hozott, 
legújabban a csurgói választókerület iskoláiban 
tanuló szegény gyermekek részére — ezek nem lété
ben iskolák felszerelésére — 10,000 frt alapítványt 
tett, évenkint 500 ezüst forintot kamatozó papí
rokban. 

A külügyminiszter balesete. Az egyik közelebbi 
rókavadászat alkalmával, Gödöllő körül gr. Andrássy 
Gyula lebukott lováról, a nélkül azonban, hogy ko
molyabb baja történt volna. Az ütődés következté
ben másnap szobáját volt kénytelen őrizni, de dol
gait akadálytalanul intézhette. 

Nagy izgalom volt a fővárosban a múlt héten, 
sőt van még ma is. A párbajoknak volt a hete. A 
tényállás röviden ez : Nikó Lina asszonyt, a nép
színház egyik tagját néhány fiatal páholybérlő el 
akarta távolítani a nevezett intézettől, s e végből 
egy közülök, Harkányi József, gyűjtést rendezett az 
uri kaszinóban, hogy a színésznő szerződési vinkulu-
mát a népszínház igazgatójának lefizethesse. Az 
illető a népszínház igazgatóját is felszólította, hogy 
N. L. asszony szerződését, ha azt nem akarja, hogy 
botrány legyen a dologból, bontsa fel. A dolog nyil
vánosságra jutott a Toldy Ferencz kőnyomalu lapja 
által, s ez alapon több fővárosi újság hevesen meg
támadta ez eljárást és az abban szereplőket. E miatt 
Harkányi József kihivatta a „Budapesti Hírnök" 
szerkesztőjét, ifju Toldy Ferenczet, mint a Mnek 
lapja ez esetet első hozta nyilvánosságra, s a pár
baj megtörtént, pisztolyra. Tiz lépés belső barri-
erről lőttek, de egyik sem talált. — Másnap a „Pesti 
Napló" szerkesztője, Urváry Lajos vivott párbajt, 
kinek lapjában kedvezőtlen megjegyzés fordult elő 
bizonyos páholyok bérlőinek magatartására, s azt az 
egyik bérlő (Sz—y) magára vette. E párbaj is pisz
tolyra ment, de veszély nélkül múlt el ez is. — 
A harmadik párbaj okát az „Egyetértés" czikke 
képezte. Ennek irója Hentaller Lajos és Harká
nyi József szintén tiz lépésnyire benső barriérről 
háromszor lőttek, tehát hat lövést váltottak, de 
szerencsére itt is épen maradt mind a két fél. — A 
negyedik eset volt az „Üstökösé," egy Don Pedrő 
(Bartók Lajos) neve alatt megjelent czikk miatt. 
Harkányi József megbízásából b. Uchtritz Zsig
mond és gr. Batthyány Elemér Bartók Lajost ki-
hitták, a ki azonban azon föltétel alatt jelenteté 
magát a kivánt elégtétel megadására hajlandó
nak, ha egy közösen választandó becsületbíróság 
ugy itél, hogy a megrovott cselekedet nem volt 
megrovásra, vagy legalább nem oly éles megrovásra 
méltó s ha e becsületbíróság kijelenti, hogy párbaj
nak van helye. H. J. megbízottai a becsületbirósá-
got el nem fogadták s B. L.-t gyávának nyilatkoz
tatták, mit ennek segédei, ugy szinte ő maga is 
visszautasított. — E sok párbajeset végre fölrázta 
a hatóságot is nyugalmából, s intézkedett, hogy az 
illető párbajozok rendőri felügyelet alatt tartassa
nak, minden készülő párbaj megakadályoztassák s 
a megtörtént párbajokban szerepeltek pedig fele
letre vonassanak. Ebben a stádiumban van ma a 
dolog. 

Párbaj a török hadvezérek között. Hogy a török 
hadvezérek között a sok intrigán .kivül más kelle
metlenségek isfordultak elő, mutatja az is, hogy nem 
régiben Fuad és Sáli pasák között oly heves szóvál
tás folyt le, hogy Fuad kihívta Sáli pasát, s csak 
Szulejman pasa erélyes közbelépte akadályozhatta 
meg a párbajt, mely különben Törökországban csak
nem ismeretlen dolog. 

A telephon Budapesten. A hangvivő készülékkel 
a távirdai-igazgatóság is tett kísérletet a főposta 
épületében, szakférfiak jelenlétében. Az első próba 
nov. 27-én volt, és az épület távoleső szobái közt, 
egy alanti szobából egy harmadik emeletibe folyt 
a beszélgetés, 180 méternyi hosszú huzal segélyével. 
Sztupka titkár a „Távirászati Közlemények" leg
közelebbi számában foglalt szakczikket kezdte a 
távbeszélőbe mondani és végül feleletet kért. Azután 
Takács országos távirdai főigazgató a „Szózatot" 
mondta bele, melyet a 180 méter hosszú huzalon 
Sztupka titkár tisztán és érthetően hallott. Az ered
ményt kielégítőnek találták s mindnyájan meg 
egyeaőleg nyilatkoztak arra nézve, hogy a készülék
nek — tökéletesítés mellett — szép jövője lehet. 
Eleinte, mig az ember ki nem ismeri magát és a 
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készülékkel való bánásban nem jártas, kissé hiá
nyos a beszélgetés ; de később minden tisztán kive
hető. Atalában — ugy látszik — mint mindenhez, 
e távolba beszéléshez is gyakorlat szükséges. Kí
sérletet tesznek egy Budavár és Pest közt kifeszített 
huzalon is. Másnap uj kísérletet tettek a budai vár
beli és központi távíró állomások között. A beszél
getés a jelzett állomások között mintegy három 
kilométer hosszú távíró-vonalon történt és szép 
eredménynyel sikerült. A kísérleteket tovább foly
tatják, nagyobb távolságokban. 

A telephonnak van már egy csomó magyar neve 
is. Hanem hogy helyes-e, az már egészen más kér
dés. A „Pesti Naplóban" az akadémia nyelvtani 
ítélő székét, Szarvas Gábort és „nyelvőreit" szólít
ják föl, hogy még most kereszteljék el becsületes 
névre, mielőtt valami pogány nevet aggatnának a 
telephonra, mert ha majd csak akkor szólalnak föl, 
mikor már elterjedt a név, akkor hasztalan lesz 
hivatkozni a „halotti énekre" vagy Pázmány Pé
terre. Eddig a következő elnevezésekkel illetik az 
uj találmányt: távbeszélő, hangvivő, távmondó, 
messzebeszélő, messzeszóló, messzemondó, stb. A 
külföldiek elfogadták egyszerűen a „telephon" el
nevezést, s megnyugodtak benne. Az angolok 
„speaking telegraph"-nak „beszélő távirdának" ne
vezik s a mi közleményünk irója is ezt használta 
múlt számunkban megjelent czikke czimében. Addig 
mig felelő magyar elnevezésben nem történik meg
állapodás, maradjunk meg a „telephon" mellett. 
— Ezúttal sajnálattal kell megjegyeznünk, hogy a 
telephonról szóló múlt heti közleményünkben a 
telephon hosszmetszetét feltüntető ábrán a jelző 
hetük hibásan voltak alkalmazva, s nem egyeztek 
a szöveg megfelelő betűivel. E rajz csak akkor ké
szülvén el, mikor a lap már sajtóban volt, csak utó
lag vehettük észre a tévedést, melynek helyrehozá
sára legközelebb egy ujabb részletes ismertető czikket 
fogunk adni az érdekes uj találmányról. 

A városligeti artézi kút most már ontja a vizet 
s az érdekes művet naponként sokan látogatják, 
szakemberek és hivatalosak. A 953 méter mélység
ből naponként 40,000 akó 57 foknál is melegebb 
viz bugyog ki. Zsigmondy még 20—35 méterrel 
lejebb akarja fúrni, mikor 65 foknyi melegségü vizet 
remél. Most már a városi hatóság körében az a 
kérdés : mint lehetne a gyógyerejü vizet legczélsze-
rübben felhasználni. Természetesen fürdő építése 
által, de ez is ágas-bogas kérdés, mert a városnak 
nincs elég pénze valami diszes fürdőre ; valószínű 
tehát, hogy magán-vállalkozóra bizzák, s a páva
szigetet jelölik ki helyiségül. 

Szomorú installatió. Múlt vasárnap volt a csá-
volyi plébános ünnepélyes beigtatása; durrogtak a 
mozsarak. Ezek közül egyet oly erősen töltöttek 
meg, hogy a gyenge érczalkotmány szétrobbant s 
egy vasdarab egy közel álló 22 éves parasztlegény 
gyomrába fúródott. A szerencsétlen 24 óra múlva 
meghalt. 

Öngyilkosság Debreczenben a királyi gazdasági 
tanintézet egyik segédtanára : Torda Sándor, meg
mérgezte magát. A képzett ifju még csak 24 évet 
élt, s állítólag szerelmi csalódás keserítette el. Egyik 
barátja számára hátrahagyott levelét igy fejezi be : 
„Szálem alejkum, holnap ilyenkor én már a para
dicsomban csibukozom 1"— Kolozsvárról azt a szo
morú hírt jelentik, hogy dr. Fleischer Antal jeles 
vegyész és egyetemi tanár, borotvával metszte át 
nyakát s meghalt. Öngyilkossági oka betegeskedés. 
A borzasztó tettet hagymázos állapotban követte el, 
de gondolatával már régen foglalkozhatott. Hátra
hagyott levelében bocsánatot kér, hogy ilyen undo
rító módon vet véget életének, de miután chemiai 
laboratóriumába nem mehetett el, s onnan mérget 
nem hozhatott, — kénytelen volt torkát metszeni." 

A háború. Ismét megkezdődött a küzdelem az 
ellenségen kivül az elemekkel is. Török-Ormény-
ortzágban hó borit mindent, s a járhatlanná lett 
utak egyelőre megakasztották az oroszok győ
zelmes utazását. Erzerum ellen sem intéztek ujabb 
rohamot, s Mukhtár pasának ideje marad szét-
züllött serege lábra áílitására és az érkező csa
patok bevárására. A boltjár haixztéren az őszi eső 
fakasztja föl az utakat, áztatja le a vért. Plevna 
még áll, de nagyon számítják eldöltének nap
jait, s az orosz táborból gyakran küldenek köve
teket Ozmán pasához, és a bekötött szemű parla-
mentairek nemcsak a kapituláczió iránt intéznek 
felszólításokat, hanem közlenek rósz híreket is, 
hogy bizonyítsák a helyzet veszélyeit. Plevna föl- j 
menthetésének reménye nagyon el is enyészett az 
utolsó napokban, mert mielőtt Mehemed Ali meg- j 
alakíthatta volna a felmentésre szánt aereget, az 
oroszok nagy erővel megkezdték az előnyomulást I 

Szófia ellen, s kisebb harczokban visszaszorították 
a török előcsapatokat, elfoglaltak fontos helyeket, 
ugy hogy a törökök kényszerítve voltak elhagyni 
Orkhaniet is. Most tehát még távolabb vannak 
Plevnától, s egy pár erős helylyel is több jutott kö-
zéjök. Plevna tehát egészen Ozmán pasára van 
hagyva, a ki segély nélkül végre is nem tehet töb
bet, mint a mit eddig tett, s az orosz főhadiszállás
nak lehet oka reménykedni, hogy Plevna már nem 
soká lesz oly szörnyű gát előttük. Akkorra aztán lehet 
remélni fegyverszünetet vagy békealkudozást is, 
noha most egyszerre nagyon fenyegetőznek, hogy 
majd még akkor jön a háború, mert Oroszország 
csak akkor jut majd döntő fordulathoz, melynek 
előnyeit ki akarja zsákmányolni, s a zsákmányo
lásra magával viszi Szerbiát is. 

Adakozás. A török sebesültek száméra a hét folytán 
a következő adományok küldettek be szerkesztősé
günkhöz : 

Bókodról Smid Mihály ev. lelkész és esperes 
7 frt 7 5 krt, és 13 kiló tépést és sebkötöző ruhát 
küldött a következő sorok kíséretében. 

„A szegény török sebesültek és Ínségesek számára 
hiveim némi csekély pénzadománynyal és tépéshez 
szükséges anyaggal járultak; a tépést, mely 6 kiló, 
Bertalan István és Pandúr Pál tanítóknak vezetése 
alatt többnyire iskolás gyermekek készítették, to
vábbá 7 kiló kötözni való ruhadarabot gyűjtöttünk 
és küldünk összesen 13 kiló. Tépést és pénzsegélyt a 
következők adtak : Smid Mihály lelkész 1 frt, Lázár 
Mihály 1 frt, Kozma Ferencz 10 kr, Kis Mihályné 
10 kr, Samu János 10 kr, özv. Lázár Istvánné 
20 kr, Horvát András 10 kr, Tribolt Mihály 20 kr, 
Csapó Mihály 5 kr, Vas Istvánné 20 kr, ör. Vas 
Márton 20 kr, ör. Barabás Pál 20 kr. ifj. Pataki Pál 
20 kr, Pataki Mihály 20 kr, K. Selmeczi István 
20 kr, Szabó István 30 kr, Pataki Ferencz 20 kr, 
Vas Mihály 10 kr, Vida Sára 10 kr, Vida József 
20 kr, Samu Mihály 10 kr, Lázár János 25 kr, 
Varga Pál 20 kr, Szenté János 20 kr, Samu György 
10 kr, Fábián István 20 kr, Bognár András 20 kr, 
Nóvák Andrásné 10 kr, Szabó János 10 kr, Farádi 
Mihály 20 kr, özv. Balog Mihályné 20 kr, Kozma 
Pál 20, Pataki János 25 kr, ör. Pataki Pál 30 kr, 
Varga András 20 kr, összesen 7 frt 75 kr. 

Bágyból (Udvarhelyinegye) Veres Ferencz 1 frt. 
Nagy-Zermdrol Petrányi Károly és neje szül. 

Veress Zsófia 2 frt. 
Hadadról özv. Mészáros Jánosné 1 frt, Miklóssy 

Gyuláné 1 frt, ossz. 2 frt. 
Szécsi-Szigetből (Zalamegye) Saly Józsefné 1 frt. 
A „Vasárnapi Újság" szerkesztőségénél be

gyült eddig összesen 774 frt 74 kr., két cs. k. arany, 
egy tiz-frankos arany, egy forintos tallér. 

Tépésadományt küldtek a lefolyt héten : Szécsi-
Szigetből Saly Józsefné (1 kiló 80 gram), Hadadról 
Sántha Györgyné, özv. Mészáros Jánosné és Mik
lóssy Gyuláné (3 kiló 220 gram), Bágyból Benedek 
Ágnes (1 kiló 500 gram), Zselizről Karácsony Sán
dor (1 kiló) Bosnyóról Blum Józsefné (1 kiló 250 
gram), Puszta-Abonyból Szilvássy Teri (450gram), 
Moór Schmidt Mór (24 kiló). 

Mindez adományokat átszolgáltattuk a buda
pesti cs. török konzulátusnak. 

Halálozások. 
Elhuny tak legközelebb: Báró ORCZY FERENCZ, 

cs. k. nyűg . alezredes, 59 éves korában Lajbachban, 
honnan holt testét Ujszászra szállí tották. — DOSSEN 
MÁRK, a fővárosban jól ismert öreg franczia és olasz 
nyelvmester, ki még 1837-ben jöt t hazánkba és sok 
előkelő családnál taní tot t , 1848-ban pedig beállt 
nemzetőrnek, s min t ilyen a bicskei táborba vonult 
Jelasich e l len; utolsó éveiben sanyarú helyzetbe 
ju to t t , s a kórházban huny t el 79 éves korában. — 
Id . TOLLAS KÁROLY, a gr. Teleki-családnak több 
mint 40 éven á t jogügyi igazgatója és pénztárnoka, 
s az erdélyi volt ref. főegyliáztanács t i tkára , 74 éves 
korában,Szövérden Erdélyben. — SIMONYI GYÖRGY 
a .beszterczebányaikáptalan kis-prépostja 91 éves ko
rában . — SZAVÁRY JÓZSEF, Győr város árvahivatali 
pénztárnoka, 67 éves korában. — ZENGEY JÁNOS, 
leány-növeldetulajdonos Debreczenben. — Ozv. 
KOLÍBSZKY PÁLNE, szül. Krajner Johanna ' (Lázár 
Mihály kir. itélő táblai biró anyósa) 82 éves korában. 

Szerkesztői mondanivaló. 
L e h e l . Verse gyönge. Ismeretes népdalok rerninis-

centiáiból áll csupán.Prósájamilyen? azt csak látva itél-
hetnők meg. 

A. s ze re lem l a n t o s a i . A humor a költeményben 
nagyon is sekélyes; bizonyság: hogy hét hosszú (8 soros) 
strófán át sem "birja magát mélyebbre ásni, mindig a 
felület azon egy pontján lebeg, a hol megindult. A bei-
forma, a versszakok visszatérőrefrainjeivel, elég sikerült: 
de a verselés hagy még kivánni valót. Pl . az ötödfeles 
jambus sorokban a két végszótag nem adhat jambus 
hangot soha. Ez egy költemény ntán Ítélve, azt bit 

a szerzi". othonoBftbb volna az érzelmes és pathetikus 
hangnemben, mint a könnyű, humor- tyrikus 

líban. 
K. B. „Az ifju és hölgye- '. Az ifju úszik a tenger

ben: hölgye a partról nézi. immal. Az ifju el
merül; I kai!, meghal. Az ifju 
kiúszik Hölgyét halva látván, felsóhajt: 
bár inkább I !— Ennyi az egész. Mit 
kereseti en '.' nem tudjuk meg. Vagy talán alle
gória akar lenni ? annak is igen gyarló, szinl-

T i h a m é r . „A világ . . ." Sivár pliilosopliia. eg] 
rányi költészet nélkül. A másik („Élet i 
csinos, a maga igénytelenségében; csakhogy eli 
választott képei alig vannak vázolva, elmos 
zokhan. 

P . K . „Fecske tanya." Igen gyarló, esetlen hangok, 
igazán sikerültekkel váltakoznak e kis költeményben, 

ok humoros 
rajza egy pár vonással, igen sikerült; a gyermekei 

aló. A befejező strófa felsői 
csinos, de végkép elüt k hangjától, azért itt 
nincs helyén. Igy van az, a hol a tehetsegét tanulmány 

nem támogatja: egy lépése sem biztos, a mi 
sikerül is, csak történetesen ; eltévedésnek pedig minden 
lépten-nyomon ki van téve. 

N. D. „Egy beteg leánykának." Kedves, nyájas, 
őszinte lyrai hang. Ha formai gyarlóságokban [annyira 
nem szenvedne, talán közölhető is volna. Majd meg
lássuk, alkalmilag. 

V i l l a n y o s s á g a t e s tben . Sajátságos tapasztalatok 
ezek ; nem merünk hitelt adni egyszerre ; szakértőkkel 
fogjuk közölni alkalmilag. 

SAKKJÁTÉK 
I 939-dik számú feladvány Chocholous Gy.-töl. 

Sötét. 

a b o d Tiligu." I g h 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

A 934. számú feladvány megfejtése. 
I Bayersdor/er A.-tól.) 

Megfejtés. 
ViligM. S5Ut. 

1. Bh5— g5 Bet—c4: (a) 
2. e3—e4 Bc4—e4: 
3. Bg5—g6f Kf6—f5: 
4. Hf3— h4 mat. 

(a) 
1. Hg4—h2: 
2. Bg5—g6+ Kf6—Í5: 
3. Hf3-h4f t. sz. 
4. Bg6—e6 mat. 

H e l y e s e n f e j t e t t ék m e g : Veszprémben: Fülöp 
József. Oelsén : Glesinger Zsigmond. Sárospatakon: 
Gérecz Károly és Németh Péter. Debreczenben: Zagyva 
Imre. Miskoüzon: Hartmann testvérek. Budapesten: 
K. J. és F. H. Kolozsvárit: Csipkés Árpád. Aolozsmonos-
toron: Brauner Gyula. Sarkadon: Márki és Nuszbek. A 

pesti sakkkör. 

&ETI-ITA.PTAR. JSTOV. hó. 
N«p Katholikus és protestáns Gorog orosz '• Izraelita 

2 V fi 1 Irjövetíle fi 1 Irjóvet. 
3 H Xav. Ferencz Atala 
i K Borbála szűz Borbála 
5 S Sabliás apát Pelin 
6 C Miklós püspök Miklós 
7;P Ambrus pápa Ágota 
8 S Bold. Issi. fog. Szofron 

20 B 17 Gregor 126 
21 B. assz.üvat. 27 
22 Philemon 
23 Ampbiloe 28 
24 Katalin 30 
25 Kelemen 1 Te». K. 
26 Alipius •-' S. Vajig 

Ilid változásai. # Újhold 4-én 11 éra 20 perczkor éjjel. 

T a r t a l o m : Ozmán pasa (arczkép). — Sötét felej
t é s . . . — A hova én ö t . . . — Egy biin története (két kép-
Sel). — A habomból (három képpel). — Servadae Hector kalan-

os vándorlása a naprendszeren át. (kit képpel!. —- Egyveleg. 
— Melléklet: Legújabb találmányok. — Kirándulás Zinini-
czába. — Az ügyelő. — Irodalom és művészet. — Közin* 
egyletek. — Egyház és iskola. — Mi újság ? — Halálozások. 
— Adakozások. — Szerkesztői mondanivaló. — Hetinaptár. 

Felelős szerkesztő : l á g y Miklós. 
(L. Egyetem-tér 2. sz.) 
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Cgy ?*ttu>r haeábzott petit BOT, *acy araiak helye rLysztri iktatásnál 
16 krajciar; tíbbezfiri igtataanál Hl krajezár. Leiye(.-dij külön mirjdi-u 

igtatat után SU ki. 
HIRDETÉSEK. Kiadó-hiTatalnuk számára hirdetményeket tlfopad Kiesben: Htataa. 

stein és Vogler WaUfibchirMi* Hz, 10, Motse R. Seiltritátte Nr. 14, 
Oppelik A. Wollzeile Nr. 22. 

Pserhofer J. 
gyógyszerész Bécsben, 

Singerstrasse lő. „znm golclenen Reichsapfel", 
ajánlja a t . olvasóknak az alant jegvzett ég sok évi tapasitalat utján jeleseknek bizonyult gyógyszeré

szeti különlegességeket és hatásos házi szereket. 
XB. Megrerdeléseknél kérem a czim és postaállomás pontos megjelölését. — Az alant felsorol

takon kívül még sok egyéb különlegességek vannak készletemben és netalán készletemben nem levő 
szerek iránti megrendelések legrövidebb idö alatt és legjutáoyosabban eszközöltetnek, és feUilágosi-
tások legnagyobb készséggel dij nélkül adatnak. — Küldemények a vidékre, bérmentesített pénzküldés 
vagy ntán vét mellett. — Vidéki megrendeléseknél csomagolásért darabonkintlOkr. számíttatik nagyobb 
küldeményeknél csomagolás saját költségre. Istnételárusitók jutalékban részesülnek. 

A L l l C T l L n n <füls»es*> 1 üvegcse 1 irt o 
MIVUollIVUll lulet mindig melegen és nedvesen 
tartja, oltalmazza meghűlés s ennek következményei 
ellen; közvetíti szabályos képződését a fülzsirnak 
melynek hiánya fóoka oly sok fülbaj oak. _̂ 
M a u a c i If i C 7 P C 7 W _ 0tt'"- Birnh«rdlól , 
í i u V u b l IU bá.CoZ Münchenben, a müncheni 
első orvosi tekintélyek által legkitűnőbb háziszer 
nek ajánltatott mindennemű gyomorbajok, különö
sen emésztési gyöngeség, étvágyhiány, gyomorhurut 
atb. ellen s ezerszeresen bevált. Üvegcséje 70 kr. 

Amerikai köszvény-kenőcs, USZ-
san ható, kétségtelenül legjobb szer minden kösz
vényes és csúzos baj, nevezetesen hátgerinezbaj. 
tagszakgatás, görcs, ideges fogfájás, fejfájás, fül-
szakgatás, stb. stb. ellen. 1 frt 20 kr. 

Anatherin száj-viz, ? ;^Tt^t 
talánosan elismert legjobb fogfentartd szer, 1 üveg 
cse 1 frt 40 krajezár. 

OÍ.CII1 c a o C l l l i a láterö erősítésére és fentar-
tásira•, eredeti fly. gcsékben k 1 frt50 kr. és 1 frt 50kr. 

Benczés tapasz""" 
ge!y ára 50 kr. 

nyílt aebek ellen. Egy té-

Vértisztitó labdacsok rJ^%^ 
labdacsok neve alatt; ez utóbbi nevet teljes joggal 
megérdemlik, mivel csakugyan alig létezik beteg
ség, melyben e labdacsok csodás hatá»uhat ezersze
resen be nem bizonyították volna. A legmakacsabb 
esetekben, melyekben minden egyéb sz<*r sikerte
lenül alkalmaztatott, ezen labdacsok számtalanszor 
és a legrövidebb idö alatt teljes gyógyulást eredmé
nyeztek. 1 doboz 15 labdacscsal 21 kr, 1 tekercs 6 
dobozzal 1 frt 5 kr, postán küldve 1 frt 10 kr- \X te
kercsnél kevesebb nem küldetik szét.) Számtalan 
levél érkezett, melyek irói bálát mondanak e pilu 
Iákért, melyeknek a legkülönfélébb és legsúlyosabb 
betegségekben egészségük helyreállítását köszönik. 
A ki csak egyszer megkísérlése, tovább ajánlja 

Chachou aromatisée, S S w ! 
letét, mely dohányzás stb. következménye, 1 sze-
lencze 50 krajezár. 
Chinai toiíette-szappan, , ' e W X 
pangyártás terén. Használata után a bör bársony 
sima lesz és igen kellemes szeget tart meg. Igen 
sokáig tart és ki nem szárad. Egy darab 70 kr. 
F i o l f f i r n n r á raláno^an ismert jeles háxkser 
I l d K c l -JJUI , harut, rekedtség, tojtóköb, *jib. 
ellen. 1 doboz 35 kr 

Fagy • h a l 7 í a m p,,rTh"Ter J--tól évek óta 
" U a l c o a l l l legbizosb szernek van elis

merve mindennemű fagybajok és idült sebek s'b. 
ellen 1 tégely 40 kr. 
H u c L i u n n o t *̂ r' Lil'bigutasítása szerint ké-
nUa-RIVUIIdl3 2; t veaLiebig-társasáfitólFray. 
Bentosban. eredeti szelenczékben 1 font frt 5.30 >/j 
font frt 2.75, '/, font frt 1.55, »/» font 85 kr. 

Golyv a h ü b e a m megbízható szer szélkóros 
Ual£3Cl l l l , n yake l l en i üvegcse40kr 

Káli i . p r p m p ' > , r ' " r '81, kitünö szer a bör 
ll"wl ClIlCj tisztátalanságai ellen. 1. 

4. számú, 1 üvegcse 1 frt. 
2., 3., 

Lendtner testvérek híres tyuk-
ciam t a n a e - i o dobozokban 12 darabG0 kr, 
S£.G\ll-la\la$íaf 3 darab 18 kr»jczár. 

Flpt-pccpnr7Ía <Pr«s,,i < 
L.ICI C 9 9 C l l l , £ i a cseppek), megromlott gyo 
mor, roaz emésztés, mindennemű altesti bajok ellen, 
kitűnő háziszer. Egy üvegcse 20 kr. 
Csukamáj-olaj, 
nöség. Egy üveg 1 frt. 

valódi eredeti, igen meg
tisztítva, a legkitűnőbb mi-

Mohanövény-szeletke%(Mo
zTefr7Q 

dr. Stlmeeberger-löl Pozsonyban, kitünö gyógy
szer köhögés, rekedtség, hurut, stb. ellen. Égy 
doboz 38 krajezár. 
N p i i r n Y v l í n H * r b * b n y gyógyszerésztől, al-
l i u u i U A j l i l l j peai füvekből készített növény
kivonat köszvényes, csúzos, különösen pedig min
den gyengeségi bajok ellen. Egy üvegcse 1 forint, 
erögebb hatályú 1 trt 20 kr. 

Por lábizzadás e l l e n . J ^ D ^ 
s az ezáltal keletkező kellemetlen szagot, épen tart
ja a lábbelit, és ártalmatlan szernek van bebizo
nyulva. Egy doboz ára 50 krajezár, 

Em P Q 7 t n n n P dr* GÖlia-töJ, általánosan je es-
illCOaClUpUI nek ismert háziszer aranyeres ba

jok, gyomorsavany, gyomorhév, étvágyhiány, dug n-
láb stb. ellen. Egy doboz 1 frt 20 kr. fél doboz84 kr. 

Tannochinin- hajkenőcs E3X e r , í£! 
sok és 1-tikusok által valamennyi hajnövesztő szer 
között a legjobbnak elismerve, 1 csinosan kiállított 
nagy szelencze 2 frt 

hgyGtGmes tapasztott e8 szúrt sebek, 
mérges kelevények, a lábak régi, idöszakonkint ftt-
nyiló kelései, mak-ics mirigykelések, fájó pokolvar, 
sebes és gyulladásos mel). megfagyott tagok kösz
vény és hasonló bajok ellen jónak bizonyult. Egy 
légely 50 krajezár. 

Egyet emestisztitó-só£" l r i0 , ,A 
ól. K-tttuö házi

szer megzavart emésztés minden következményei, 
u. m. fejfájás, szédül- a. gyomorgörcs, gyomorhév, 
aranyér, dugulás, stb. ellen. Egy csomagára 1 frt. 
P n n t o n a c 7 C9* k i r- íUt- 8 z a o - WQrth W.-tól, r u 9 l a j l o a t ) évek óta lyukas fogak önplombí-
rozására legjobb szerül ismerve, 1 etui 1 frt 2>kr, 

Fogpor llpider tanár utasítása 
doboz 40 krajezir. 

«B7 

Mindennemű fiigporok. paszták és tinktnrak. 

r U y y y U l l l j y U K , f sának .egkö'nriyiíésére. 
Egy tstimag 2 forint. 

George Pate pektorale-ja,8
e^b

óÜ 
sodás, köhögés, rekedtség, hurut, mell - és tüdöba-
jok, gégebántalmak ellen legjobb és legkelleme
sebb segéd-s'ernek általánosan elismerve. 1 doboz 
ára 50 braiczár. 

A l e g t ö b b e l ő s o r o l t s p e c i a l i t á s k a p h a t ó B u d a p e s t e n T Ö R Ö K J Ó Z S E F 
4051 g y ó g y s z e r é s z u r n á i , k i r á l y - u t c z a 7 . sz . 

Koltarits József és Fiai 
legeld tez felérnem, vászon, asztalnemű és szívott ám gjárí r a t M I a i 

az „YPSILANTr'-koz 
Budapesten, váczi-ntcza 4-ik szám alatti áruházban, 

kaphatók mindennemű kész férfi-, női és gjermekfehérnemiiek, vásznak és asztalneműéit 
a legnagyobb választékban és kitilnő minőségben, a legjutányosb árakon 
Férfi-ingek, rumburgi, hollandi vagy irlandi vá

szonból, darabja 2.5U, 3. 3.50, 4, 4.50, 5, 5.fc0, 
6, 7,8, 10, 12 frt. 

Férfi-ingek, hímzettek, madapolanból. melle vá
szon, darabja 3, 4, 5, 6. 7, 8, 10. 12, 14—20 frtig. 

Férf) mndapulan-i i igek, darabja 1.50, 2, 2.50, 
3, 3.50, 4 frt. 

Férfi azlnes ingek, 1.50. 2, 2.50, 3 frt. Két külön 
gallérral 2.50, 3 frt. 

Férfi azlnes angol oxford-ingek. darabja 2.50, 
4.75, két külön gallérral darabja 2.80, 5 frt. 

Férfi-gafyák, magyar, félmagyar vagy franczia 
szabásra, pamutból 1.20, 1,30, 1.75, vászonból 
1.50, 1.60, 1.75, 2 frt, rumburgi vaBzonból 2.25, 
2.50, 3, 3 frt 50. 

Férfi félharisiiyák, pamutból, fehér vagy szines, 
tuczatja 4, 4.50, 5, 5.50, 6, 6 50. 7, 7 50, 8—14 

frtig, czérnából, fehér tuczatja 3.50, 4, 4.50, 5, 6, 
7, 8, 9 frt, 14 frtig, félharisnyák, fehéritetlen vá
szonból, varrottak, tuczatja 4 50, 6, 7 frt. 

Férfi-zsebkendők, fehér vászon, tuczatja 3, 3 50, 
4, 4.50, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 frt, 20 frtig. 

Férli-zsebkendök, vászonból, fehér szines széllel 
7 frt, 10 frt, batistból szines széllel 7 frt, 8 frt 
50, szines pamutzsebkendök 4bja 30 kr, 35 kr, 
40 kr, pamut batistzsebkendök szines széllel, 
tuczatja 3 frt. 

Ferll-gallérok, minden formában, legfinomabb 
tuczatja 3 frt, 3 frt 50. 

Férfi-kézelők, tuczatja, 12 pár, 5 frt, 6 frt. 
Nöi ingek, rumburgi vászonból, sima, dbja 2.25, 

2.50, 3, 3.50, 4, 5 ftig, slingelt 3, 3.50, 4, 5 frtig, 
franczia mellvarrással és hímzettek 3.50, 4, 5, 
5.50, 6, 7, 8, 15 frtig, madapolanból sima 1.50, 
2 frt, slingelt 2.50. 

Köi liáló-rnraettek madapolanból, egyszerűek 
1.30, 1.50, díszített 1.75, 2.25,2.50, 3, 3.50,4, 4.50, 
5, 10 frtig. 

Nöi Inliravnlók, madapolanból, sima szegélyzett, 
dbja 1.60, slingeltjl.90, díszített 2.25, 2 50, 3, 3.50, 
5 frtig. 

Xfii a l sószoknyák, madapolanból, szegélyekkel 
és díszítéssel, darabja 2.50, 3, 3.29, 3.50,4,4.50, 
5,15 frtig, uszálylyal 4, 5, 6, 7, 8, 20 frtig. 

Köi harisnyák pamutból, kitünö minőségben, 
teztja 4, 5, 5.50, 6, 6.50, 7, 8, 22 frtig, czérnából 
tuczatja 10, 11, 12,14, 22 forintig, szinesek pa
mutból, párja 75, 80, 90 kr. 1 frt, 1.20, 1.30, 1.50. 
3.50 krig. 

Köi zsebkendők, fehér vászonból, teztja 2.50, 3, 
3.50, 4, 5, 6, 7, 8, 16 frtig, angol czérnabatistból, 
fehér, 4, 5, 6, 7, 8, 30 frt. 

Köi franczia rierékrüzök (Miedert, dbja 1.30, 
2.30,2 75, 3, 3.50, 4 frt 50 krig. 

Fiu-ingek, 6 évesek számára, madapolanból, dbja 
1,1.40. szinea 1 frt 25, 1 40, vászonból 2.10, 2.4(1, 
félmagyar gatyák 1.10, 1,20; 8 éveseknek ingek 
madapolanból 1.10, 1.50, szinesek 1.25,1.55, vá-
Bzonból 2.20,2.45, gatyák 1,25,1.40; 10 évesek
nek, madapolanból 1.20,1.60, színesek 1.60, 1.75, 

vászonból 2.30, 2 .6 \ gatyák 1.3"í, 1.60; 11 éve
seknek ingek madapolanból 1 50, 1.80, szine
sek 1.65, 1.90, vászonból 2 frt 40, 3, 3.50, gatyák 
1.55, 1.80; 14 éveseknek ingek madapolanból 
1 frt 40,1.90, szinesek 1.75, 2.75,.vászonból 2. 65, 
3.15, 4frt, gatyák 1.65,2 frt; 18 éveseknek ma
dapolanból 1.50,2 10, szinesek 1 75, 2.20. vászon
ból 3 frt, 3.50, 4, 4.50, gatyák 1.75, 2, 2 25. 

Kész feliéi neműek leányok számára, minden 
nagyságban és minőségben, ugyszinte csecsemők 
számára, melyekről kívánatra nagy árjegyzékün
ket bérmentesen beküldjük. 

Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat vászon és 
asztal nemüekben. 

Rumburgi vászon, 42 méter (54 röf) vége 23, 24, 
25,26, 27,28, 30, 32, 35, 38,40, 42,45, 50, 120 ftig. 

Hollandi vagy irlandi vászon, 39 méter (M) 
röf) 22, 23, 21, 25, 26, 28, 30, 32, 34,38, 40, 45, 50, 
100 frtig. 

Hollandi vászon gyermek-fehérnemüekre és ágy-
nemiiekre, 328A méter (42 röf) vége 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26. 28, 30, 50 frtig. 

Creas-vászon, 23V2 méter (30 röf) vége 1050. 
11, 11.^0, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20, 30 frtig. 

Lepedő-vászon egy szélben, 29 méter (37 röf), 
12 lepedőre vége 33, 36, 38, 40, 42, 44, 4í, 48, 50, 
100 frtig. 

Fehér painutcsinvat, ágynemüekre, 1 méter 38, 
46, 48, 58 kr. 

Madapolan vagy t liiffon. vége 25 méter (32 
röf) 6.75, 7.25, 7.75, 9.25, 1125, 11.75, 12.25, 
13.75, 16.75. 

Szines kanavász, 23Vs méter (30 röf) 9, 9 50, 10, 
11,12, 13, 14, 15 frt. 

Szines ruhaprrkálok dus választékban, 1 méter 
36, 38, 48, 50, 52 ,54, 56 kr. -

Vászonzsebkendők hölgyek és urak számára, 
tucz»tja 2.50, 3. 3.50, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10—20 frtig. 

Türölközők, tiszta vászon, tuczatja 5.50,5.80, 6, 
6.90, 7 50, 8, 9. 10, 20 frt. 

Asztalkendők, tiszta len, tuczatja 4, 4.50, 5, 
5.50, 6.30, 7, 8, 9 frt, abroszok 6, 8, 10,12,18, 21 
személyre, darabja 1 frt 90 krtól 14 frtig. 

Damast asztali teritékek, 6 szmlyre 5.50, 6, 6.50, 
7, 7.50, 9,10, 24 frtig, 12 szmlyre 12,12.5U, 13, 
14.50, 15, 16, 18. 20, 40 frtig, 18 szmlyre 25, 
27, 32,48 ftig, 24 szmlyre 32, 34, 40,46, 53, 75 ftig. 

Kávés kendők szines és fehér, darabja 3, 3.60, 
5, 5.50, 6,11 forintig, csemege-kendők tuczatja 
3, 3.50, 4.50,5.50 krig. 

Csipkefüggönyök. 1 ablakra 3, 3.50, 4, ,4."0. 5, 
, 5.60 6, 6.50, 7, 8, 9, 10, 15 frtig. 

Ágyteritök. darabja 4.F0, 5, 6, unom ripsböl 9.50; 
, aszfalteritök 3.80, 4, 5 frt, ripsböl 7 frt 50 kr. 

Ágypokróczok, kisebbek 4.50, 6.50, nagyobb 6, 
6 50, 7 50, 8.50, 11,14 frt 50 kr 

Menyasszonyi készletekkel 180 írttól 1800 frtii; 
és feljebb, kész fehérnemű és vászonban a legszebb 
kiállításban szolgálhatunk, ezekről árjegyzékün
ket kívánságra bérmentesen beküldjük. 

Az árak legjntányosban szabottak, s ha valami a megvett vagy rendelt tárgyakból akár mi oknál 
fogva tetszésre nem lenne, 14 nap alatt, ha az árszelvényünkkel el van látva, nemcsak szívesen 
kicseréltetik, de kivánságra az érte űzetett összeg is visszaadatik. 
Levél általi megrendelések még az nap, melyen érkeznek, külimós figyelemmé és pontosan eszkö
zöltetnek és csomagolási ilijt nem számítunk. 4103 
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Nemez (Rlz) eomodezipök akár-Meleg romod rxipök finom ne
mezből (filz) 1 frt 30 kr. 

Magas lehajtó eomodezipök legfin. 
némából (filx) sarokkal és nagy 
csokorral . . . . . . . . 2 frt 20 kr. 

Finom bör rzngos topánok 16een-
timétar m ágas szarral és erős dup
la talppal 4frt 

Legfin. bársony ezugoa topánok 
•re* dupla talppal 4 frt 20 kr. 

Fosz tó e n i M topánok magas 
aaárral, erős és finom bőrrel borí
tott, dupla talppal 4 frt 50 kr. 

mely színben 1 frt 50 kr. 
( hagrén topánok jó erős talppal 4 frt 50 kr. 
Borj •• bőr (vixos) topánok, erős 

dupla táppal legfin. faj . . . . 5 frt 
Posztó topánok bőrrel boritva, 

erős dupla talppal 5 frt 50 kr. 
Muszka-lak topánok (vízhatlan) 

legerősebb bör vastag talppal . 6 frt 80 kr. 
Térdig érő csizmák,valós.muszka-

bagaria-bőrböi (vízhatlan) vastag 
3 szoros talppal . . . . . 13 frt 

Fiuk számára csizmák minden 
lábhom 4—7 frt 

Semmi sem j obb 
a haj 

íentartására és 
mint az oly ismeretes és hiiea, 
orvosi tekintélyek által meg
vizsgált, a legfényesebb si-

növésének 
előmozdítására 
kerrel koszorúzott, 6 os. ki*. 
Fe lsége a császár á l ta l ki -

sár. szabadalmazott 

o" 
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l e p n d e M az ár Mláése vagy utányétel mellett pontosan eszíözöltetnet 

Rezeda-göoilörito-pomádé 
mely rendesen használva a haj legkopaszabb helyein 
Is dós hajzatot növeszt; az ősz és vörös haj sötét 
sz int nyer; a hajtnlnjt csodás módon megerősíti, 
néhány nap alatt tökéletesen megszünteti a korpa 
képződését , a haj kihullását a legrövidebb időn 
egészen megakadályozza , a hajnak természetes 
fényt és 

hullámos alakot 
kölcsönöz és a legkésőbb korig megvédi a megöszu-
lés ellen. 
Ffilette kellemes illatánál és díszes Hállitieteál fogra ezenkívül a 

legfinomabb toilette-asztalnak is diszérd válik. 
EÍT tégely ára lasziálati utasítással (Hat nyelyei) 1 fit 50 ír„ 

postán MIÍTB 1 fit 60 in. 
9WIsmét eladók illő leengedésben részesülnek. 

, Gyár és központi szétküldö-raktár 
D A T T F Í D A T V "latszer-gyarosnál Béosben, Vm. ker., JózscfTáros, Piaristengasae 14, saját hazában, 
1 \ l l l 1 l u U l V I I I '""* mindt*n írásbeli megrendelés intézendő, és a hol vidéki megrendelések az összeg | 

beküldése vagy postai ntánvétel meüett a leggyorsabban teljesíttetnek. 
Főraktár: Budapesten egyedül TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, 

királv-utcza 7. sz. a »Szent lélekhez.* 2609—16 

EUfi. . té.i föltételek: ™ ^ ™ ™ « < . Í B . , — { egész évre .. 12 írt 
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KÉT VETERÁN. 

E HÉTEN egyszerre két érdemes veterá
nunk, egyik az irodalom, másik a 
művészet terén, munkálkodása ötven 

éves fordulóját üli, megérve azt ép testtel
lélekkel, sőt egyre munkálkodva még, s 
környezve köztisztelettől és egy hálás nem
zedéktől, mely — ha tán előbbre is érzi 
magát, mint a hová ők juthattak — ezt 
egyrészben épen nekik is köszöni, s öröm
mel emlegeti el sem feledhető érdemei
ket : Kovács Pál az iró, Barabás Miklós a 
festő. 

Amaz, novelláival és szinműveivel, 
melyekkel 1827 óta gazdagította irodal
munkat s különösen a harminczas évek 

Budapest, decz ember 9. X X I V . évfolyam. 
ben nagy népszerűségre emelkedett, min
den művében a magyar szellem s egész
séges humor képviselője s társadalmi 
téren is annyit tesz állandó lakóhelyének, 
Győr városának magyarosítására, hogy va
lóban teljes mértékben megérdemli azt a 
tiszteletet és rokonszenvet, melylyel e 
város közönsége, a hazai legfőbb irodalmi 
testületek részvéte mellett őt most, irói 
pályája ötven éves fordulóján üdvözli. 

Emez, évtizedeken keresztül a kevés 
számú magyar festők egyike, soká elsője a 
magyar fővárosban, a magyar népéleti és 
genre-festészet úttörője, jeleseink majd 
mindenikének arczképekben örökitője, élet-
teljes ecsete és rajzónja mellett az elmé
letnek is, különösen a távlat-tannak ala
pos mivelője: nem kevésbbé érdemes arra, 
hogy a magyar művészi körök által, mint 

érdemes úttörő és ma is gyakorló művész, 
jubiláltassék. 

Részünkről Kovács Pálnak decz. 8-án 
Győrött és Barabás Miklósnak decz. 4-én 
Budapesten tartott jubileumaihoz, e két 
érdemes veterán arczképeinek s életpályá
juk rövid vázlatának közlésével kívánunk 
járulni. 

KOVÁCS Pál a m. tud. akadémia és a 
Kisfaludy-társaság tagja, gyakorló orvos, 
1808jul. 1-én született Dégen, Veszprém
megyében, hol atyja Ferencz, okleveles 
mérnök s gróf Festetich Antal jószágainak 
igazgatója volt, s korán megkedveltette 
fiával az irodalmat, melynek maga is sze
rény müvelője volt, levelezésben állván 
Kazinczyval és Csokonaival, s dolgozó-társa 
levén Péczely „Mindenes gyűjteményé
nek.'* Kovács Pál, korán elvesztvén atyját, 

KOVÁCS PÁL. BARABÁS M I K L Ó S . 




