
A Dr.Forti-féle sebtapaszról. 
e - Ezen ál talánosan kitűnőnek el

ismert gyógytapasz rendkívüli 
Íryógyereje, oszlató, érlelő s 
ájdalmat csillapító ha tása által 

legyorsahb, legbiztosabb 9 egy
szersmind gyökeres gyógyulást 
eszközöl különnemű bajokban. 
Ily bajok a torokgyuladás lég
csőhurut , bórkés barnaság, hár-
tyás-gyik (Croup, Angina), min
dennemű megsér tések, ha rapás , 
szúrás , vágás v.égés által támad
ható s e b e s , megró rrázáSjdarázs-
vagy méhszurások, bnjasenyves 
és egyéb konok fekélyek, zuza-

tások (contusiók) meglepő gyors fájdalomcsillapítással, — rügzött daga
na tok , gümŐk, tályogok (togtályog is), pokolvar (carbunculus, pustula 
maügna) , megkeményed esek, gennyedések, vérkelések, minden mirigy
betegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat , ujjféreg, körömfolyás, ko-
römméreg , vadhús , tagszivacs, csontszú, kificzamitás és megrándulások, 
helyi csúz, továbbá a szülés utáni lábsebek és daganatok, fájós, féké-
lyezet t vagy már gennyes nöi mell, — sok nő már csirában volt emlö-
árktól — a különben elkerülhetet len életveszélyes sebészi műtét mel
lőzésével— egyedül ezen jeles sebtapasz használata ál tal menekül t meg. 
A fül-nyilalás, nemkülönben a torok-mondolák gyuladásánál ha tha tós 
szolgálatot tesz. — Holyag-tapasz vagy mustár lisztből, borogatások után 
használva, mél tán valóságos enyhszernek nevezhető, min thogy nem 
csupán enyhí tés t szerez, hanem mivel inkább a be teget kínos fájdal
maitól azonnal tökéletesen megszabadí t ja . Végre a t e s tbe teljesen bele
mélyed t bárminemű szálka, darázs vagy méh fulánkja csupán ezen ta
pasznak rövid idei használata folytán annyi ra előtűnik, hogy azután a 
tes tből közönségesen szabad kézzel, sebészi mű té t és fájdalom nélkül, 
könnyen kihozható, mire a seb gyógyulása gyorsan bekövetkezik. — 
Pióczák alkalmazása után, az olykor veszedelmet előidéző utánvérzés rög
töni beszünte tésére minden egyéb e czélra használa tban levő, de korán 
sem megfelelő módok mellőzésével, tanácsos ezen sebtapaszt , min t 
egyedüli s ikeres , gyors és legbiztosabban czélt érő szer t használni . 
Tétessék t . i. oly nagyságú sebtapaszszal beken t vászondarab, mely az 
összes pióczamarásokat födi s rakassék az tüs tén t a sebekre , miután 
azok előbb egy lap i tató-papírral avagy egy igen lágy kendővel gon
dosan töröl te t tek és a vér ily elbánás mellet t lehetőleg tökéletesen fel-
szivaiot i . A vérzés ilyetén módon rögtőn eláll s a pióczamarások, seb
helyek há t rahagyása nélkül csakhamar begyógyulnak. 

Ezen sebtapasz tonr is táknak is föltétlenül szükséges, min thogy azok 
a legkülönfélébb megsértések avagy megsebesít éseknek ki vannak téve 
és gyak ran lábaikon t ámad t legcsekélyebb bŐrfeldörzsölés mia t t utjok I 
beszünte tésére vannak kényszerí tve. Ezen megbecsUlbétlen gyógyszer, 
melynek jelensége leghi telesebb egyének számos és különös kívánatra 
bá rmikor fe lmuta tható bizonyítványai á l ta l már régen legfényesebben 
e l i smer te te t t — rendkívül i , s legkülnnnemübb esetekben megpróbált 
ha t á sáná l és feltűnő s ikerdus eredményeinél fogva, melyek általa még 
elavult bajokban is eléretnek, jól megállapítot t és el ter jedt hirét két-
ségbevonhat lanul igazolja, minélfogva, a szenvedő ember iség javára 
mél tán legjobb ajánlást é r d e m e t A c s o m a g - o l r á r a a l e g k i s e b b e k é 
3 5 k r . , a k ö z é p n a g y s á g n a k é 5 0 k r . , a l e g - n a g - y o b b a k é 1 f r t , 
használa t i utasítással együ t t . — Kisebb megrendelések legczélszerübben 
postauta lvány nyal eszközöltetnek. Postán küldve, ha a megrendel t seb
tapaszér t j á ró ár előlegesen beküldve vagy utalványozva van, 20 krral 
t ö b b ; mig utánvétel mellet t i küldéseknél a megrendelőt azonkívül a posta
v i te lbér is t e rhe l i . Posta utján csak nagyobb csomagok megrendelhetők . 

A száz meg száz köszönőlevé közül közlünk egyet , mindenki meg
í té lhe t i , hogy ez nem afféle gyár to t t reklámlevél , amilyeneket gyakran 
olvashat az ember . Tekintetes Ür l Mélyen t isztelt férfiul Ön nagybe
csű és a szenvedő emberiségnek oly kiszámithat lan előnyt biztosított 
t apaszá t megkaptam, sietek Önt tuda tn i , mikép Práger Béla nagy-ka
nizsai gyógyszerész úrral a tapasz árulása véget t ér tekeztem, ki is ha j 
landónak nyilatkozott a bizományosságot elvállalni, szerintem lehetsé
ges volna az t neki azonnal küldeni és vele Üzleti Összeköttetést nyitni . 
— Ezt annál is inkább kívánom, mer t ott — hiszem, hogy nagyobb 
kelendőségnek fog örvendeni , mer t igazán megvallva, e tapasz raegbe-
csülhet len oly házi kincs, melyet mint nélkülözhet)ent, mindenki háznál 
t a r t h a t , én már számosak baján ennek segélyével, segí te t tem, a számo
sak közül csak ezt emlí tem fel. 

Az eszteregnyei biróné alig 3 he tes csecsemőjét a halál e l ragadta , 
a különben jól táplál t anya emlőiben a tej gyuladást idézvén elő, már 
e szegény anya negyed napra oly lázas állapotba jöt t , hogy sem éjjel, 
sem nappal egy perczet sem volt képes nyugodni , már -már a kétségbe
esés örvényének széléu ál l t , midőn esetlegesen a sors házához vit t , hol 
é r tesü l tem e borzasztó fájdalomról, szóval e kínos állapotról meggyőződ
t e m ; eszembe jö t t ö n n e k tapasza, férjével azonnal Kanizsára rándul tam, 
a szenvedő asszony részére a tapaszt megvet tem, azt rögtön kiküldöt
t e m , utas í tásom folytán azt felrakták és képzelje el a hallatlan ered
m é n y t , a nő még azon éjjel több óráig a lud t s ha rmadnapra már csak 
az anyai emlőn a gyuladásnak homályos jelet lá t ta t tak , így e szegény 
nő az Ön ki tűnő tapasza folytán nemcsak a borzasztó szenvedéstől, de 
a t tó l i s , hogy a női kellem egyik ékességét képező emlője kifakadastól, 
ezzel a kisebbedéstül megmente te t t . 

Volt eset egy igen t isztelt és becsült ur ihácnál , hol szinte a nő bal 
kezén sérülés t kapot t , — a gyuladást az orvosi segély nemhogy elosz
la t ta volna, sőt az a seb tovaterjedése és erŐsebb gyuladása által min
dig nagyobb és nagyobb aggodalmat idézett elő, mig végre az ö n ta
pasza i t t is a legha tha tósban működött , a gyuladást , ezzel a lázt is 
eloszlat ta . Nálam igen természetes , hogy folyton a háznál készen van, 
mihe ly t elfogy, azonnal más rendel te t ik , természetes , hogy többnyire 
csak a szenvedők közt osztatik ki, mig nem tudják elegenaőleg a jóté
konyságot megköszönni . Tisztelettel maradván a tekinte tes urnák kész 
szolgája, Nagy-Kanizsa, jún ius 17-én, 1876. K o v á c s s z o l g a b í r ó , s. k. 

K ö z p o n t i k ü l d e m é n y e s ő r a k t á r B u d a p e s t e n : T ö r ő k J ó z s e f 
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 o x a 1 2 . a z . T o v á b b á T a l l m a y e r 
é s S e i t z , K o c h m e i s t e r F r i g - y e s u t ó d a i ó s N e r u d N á n d o r 
u r a k n á l , v i d é k e n m i n d e n n a g y o b b v á r o s g ~ y ó g * y s z c r t á r á b a n . 

Ezen kitűnő hatása, nem eléggé ajánlható gyógyszer készítője 
FORTI LÁSZLÓ. Lak: Budapest, L k., Vár, Nándor-utexa 1. sz. 

a hová közvetlen megrendelések czimzendők. 

Dr. Lengiel Frigyes 

„nyír-balzsama" 
Már maga a növényi nedv, mely a nyírfából folyik, ha annak 

törzsét megfúrjuk: ember emlékezet óta a legkitűnőbb szépítő-
szernek van elismerve; ha pedig e nedv a föltaláló ntas-.tasa 
szerint, vegyi úton balzsammá alakíttatik, nyer még igazán 
csodás hatásában. 

Ha este az arcz vagy más testfelület azzal bekenetik, már 
a következő reggel a l ig észrevehető pikkelyek vál 
nak l e a bőrről, mely ezáltal vakító fehér és gyön
géd lesz. H balzsam az arezon képződött ránezoknt és liimlö-
helyeket kisimítja, 6 fiatalos kinézést kölcsönöz; a bőrt fehérré, 
gyöngéddé és frissé teszi; szeplöt, májfoltokat, anyajegyet, 
orrvörösséget, bőratkát s a bőr minden más tisztátalanságát 
a legrövidebb idő alatt megszünteti. Egy korsóval, haszná
lati utasítással együtt, 1 frt 5 0 kr. 

Dr. Lengiel ,,benzoe-szappaD"-ja 
a legczélszerübb gyógyszappan, mely » bőrt, gyöngéddé és 
fehérré teszi, s hivatva van e balzsam jó hatását fokozni. 
1 db 6 0 kr. — Fő le té t Magyarország részére: 
Tőrük József gyógyszertára Budapest, kiraly-utíza 11 sz. a. 

Kapható továbbá Aradon Ring gyógyszertárában. Debre-
czen Bothschneck gyógyszert. Eszék Dienes gyógyszert. 
Nagy-Becskerek Menczer gyógyszert. Nagyszeben Mor-
scher gyógyszert. Kolozsvár í)r. Ember gyógyszgrt. Brassó 
Kugler gyógyszert. Pozsony Érdy István gyógyszert. Szeged 
Barcsay gyógyszert. Temesvár jahner gyógyszart, s minden 
kiválóbb gyógyszertárban, illatszer- és gyógyfü-kereskedésben. 

Legjobb és Legbirnevesebb 
Pipere Hölgypor 

VÍ^SA* Különleges Riispor 
SMUTTAL VEGYÍTVE 

ILLATSZERÉSZ, 
PARIS — 9 , rue de la Pa ix . 9 — PARIS . 

'A KI NEM TUDJA, 
| hogy a sok hirdetett gyógyszer közül 
'melyik felelne meg leginkább betegségé

inek, az kérje azonnal levelező-lapon Richter1 

/kiadóintézetétöl Lipcsében, a képekkel ellátotti 
f„A Betegbarát" czímfi könyvecskét. A hozzál 
[nyomtatott hálairatok bizonyítják, hogy a mfi-
i vecskében foglaltja tanácsok követése által, nem J 
tcsak ezren-meg-ezren elkerülték a haszontalan,i 

.pénzkiadást, hanem még a vágyva-vágyott. 
gyógyulást is hamar megtalálták. JkM 

könyv ingyen küldetik meg. 

A Franklin-Társulat kiadásában megjelent 
és minden könyvkereskedésben kapható: 

Az 

Regény. 

Csiky Gergelytől . 

Ara flizve 2 forint 

BUDAPEST TÖRTÉNETE 
A MAGYAR NÉP ÉS IFJÚSÁG SZÁMÁRA. 

A budapesti (budai) tanitóegylet megbízásából irta 

D r . G Ö O Z J Ó Z S E F . 

Második kiadás. Ara fűzve 50 kr. 

t F R A N K L X N - T A B S T J L A T . kiadásában Buda
pesten megjelent és minden könyvárusnál kapha tó : 

UNITÁRIUS 
EGYHÁZI TÖRVÉNY 

A H Á Z A S S Á G I JOGRÓL. 
Megállíttatott az unitárius vallásközönség egyházi 
főtanácsának 1889. évi márczius havában tartott 
rendkivüli ülésében. Életbelépett 1889 szept. 1. 

Ismerteti és bírálja 

SZTEHLO KORNÉL. 
Ára fűzve 30 kr., postán bérmentve megküldve 35 kr. 

A legrjobb a r e z p o r o k 

Leichner 4051 

. • s 
zsirpora 

Leichner hernielinpora. 
E jeles gyártmányok a legmagasabb körökben s a leg
első művésznőktől előszeretettel használtatnak; az arez-
nak fiatalosan szép viruló külsőt adnak. — Kaphatók 
a gyárban : B e r l i n , S c h ü t z e n s t r a s s e 3 1 , valamint 
minden illatszerésznél. Valódilag csak zárt szelenczék-
ben, melyeknek fenekére czég és védjegy van belevésve. 

L. Leichner, Berlin 
Parfümerie-Chemiker, k. k. Hoftheater-Lieferant. 

Bevonul 
a zord téli idő hosszas es té ivel ; ki 
ne ta lálua i lyenkor kellemes szóra
kozást a z e n é b e n ? És bármely ünne
pélyes a lkalomra, kinek nem volna 
az a legkedvesebb meglepetése, ha 
szeret tei től egy czélszerű hangszer t 
kap ? Hangszer- ipar te lepem, mely 
hazánkban a legnagyobb képességű 
vállalat , nemcsak zenészek és mű
vészeknek szolgál legczélszerübb 
bevásár lás i forrásul , hanem felada
tul tűz tem ki magamnak, hogy mű
kedvelők és olyanok, kik ezen idény 

a la t t valamely hangszer t maguknak 
elsaját í tani k ívánnak ezt könnyen és csekély áldozatok á rán meg tehes 
sék, sőt olyanok számára is gondoskodva van, k iknek épenséggel nincs 
módjukban, valamely hangsze r t megtanu ln i . Kinek semmi zenei ké
pessége sincsen mechanika i hangszere im segélyével élvezetteljes esté
k e t szerezhet magának. Bővebb felvilágosítások képes hangszerka ta -
logusomban ta lá lha tók . 

Mindennemű hangszerek és zenélőmüvek javí tása szakszerű pon
tossággal elvégeztetik és ócska hangszerek cserébe is e lfogadtatnak. 

Kívánatra nagy képes hangszerkatalogusom ingyen éa bérmentve 
megküldetik. — PtS~ Harmonikáról külön árjegyzék jelont meg. ~VQ| 

S T E R N B E B G - Á R M I N 
legnagyobb képességű hangszerkészitési ipartelepe 

Budapest, VH. ker., kerepeai ut 36. szám. 

A «Franklin-Tarsulat» kiadásában Budapesten megjelent és min
den könyvárusnál kapható: 

A Szaharában. 
Útirajzok és tanulmányok. 

Irta 

Alvincy Sándor. 
Ara fűzve 1 frt 60 kr. 3 5 k é p p e l . 

Tartalom: 
E könyvnek szelleméről. — Az arabs ozivilizáozió. — Algéria. — 
Az arabs. — Az arabok az európaiakról. — A nők jogi és társa
dalmi állapota. — A iHurik«. — Nevelés. — A • Zauja»-k. — 
A költészet. — Arabs troubadour. — A Szahara. — A Sott-ok. — 
A homokbuezkák. — Az oázok. — Sátor alatt. — Társadalmi rend. 
Vendégszeretet. — ünnepélyek és közmulatozások. — Vadászat. — 
Az arabs ló. — Babszolgák. — A rabszolgakereskedés Szudán
ban. — A karaván. — Egy rabszolgakaraván útja Szudánba. — 

Az iszlám és a papság. — Hitfényes nemzeti jövőben. 

A "Franklin-Társulat» kiadásában Budapesten megjelent és 
minden könyvárusnál kapható: 

GÖRÖG ÉS LATIN REMEKÍRÓK 
KIADJA A H. TUD. AKAD. CLASSICA-PHILOLOGIAI BIZOTTSÁGA. 

PUBLIUS VERGILIUS MARÓ. 
/ENEISE. 

F O R D Í T O T T A S J E G Y Z E T E K K E L K Í S É R T E 

Dr. BARNA IGNÁCZ 
a m a g y a r t u d o m á n y o s a k a d é m i a tagja. 

BEVEZETÉSSEL ELLÁTA 
Dr. N É M E T H Y IGNÁCZ. 

Ara fűzve 2 frt. 

Latinul és magyarul — ára fűzve 3 forint. 

4M 
•5559 I i 

T^MAPT 
4 SZÁM. 1890. BUDAPEST, JANUÁR 26. XXXVII. ÉVFOLYAM. 
Előfizetési feltételek : VASÁRNAPI UJSÁG és | egész évre 1 2 í r t 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK eeyütt: í fél évre _ 6 « 
Csupán a VASÁRNAPI UJSÁG 

| egész évre 8 frt 
l félévre _ 4 • Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK J egész évre Ö frt 

i félévre _ 3 • 
Külföldi előfizetésekhez a postai!*.* 
meghatározott viteldíj is csatolandó 

Dr. A N T A L G É Z A 
1846—18S9. 

AMTJLT év nem búcsúzott el s az új nem kö
szöntött be a nélkül, hogy ismét szomorú 

. veszteségeket ne okoztak volna közéle
tünknek. Ezúttal különösen azon jeleseink sorát 
látszottak kiszemelni, a kik a tudományok kü
lönböző szakainak ápolásában és müvelésében 
szereztek magoknak maradandó érdemeket. 
Ezek közül is feltűnően leginkább azokat válo
gatta ki, a kiknek aránylagíatal kora még érzé
kenyebbnek tüntethette föl veszteségünket, mert 
férfikoruk legszebb szakában ragadta el kö
rünkből a halál, mintegy a mellől a munka mellől, 
melynek még ezután következtek volna nagyobb 
eredményei. Megdöbbentőleg gyors egymásután
ban vesztettük el Pesty Frigyest, a történelmi 
források páratlan szorgalmú búvárát, Apáthy 
Istvánt, a kitűnő jogtudóst, Hunyady Jenőt, az 
első rangú mathematikust, Visi Imrét, a buzgó 
zsurnalisztát, Ábel Jenőt, a klasszika-filológiai 
tudományok alapos mivelőjét, Petschachert, a 
jeles műépítészt, Ligeti Antalt, a nagyhírű táj -
képfestőt. Főiskoláinkról, tudományos és műinté-
zeteinkről alig vették le az egyik gyászlobogót, 
már ki kellett tűzni a másikat. 

A hazai orvosi tudomány sem zárhatta le a 
múlt esztendőt érzékeny veszteség nélkül. Egyik 
legtehetségesebb művelőjét gyászolja dr. Antal 
Gézában, kit szintén legszebb férfikorában 
kellett elvesztenie. Ö annak a tudományos 
körnek volt egyik legbuzgóbb bajnoka, melynek 
tagjai a hetvenes évek elején megindult orvosi 
reformok kezdetén Balogh Kálmán köré csopor
tosulva, önálló búvárlataikkal, kitartó szorga
lommal igyekeztek fölemelni az elmaradt hazai 
orvostudomány egyes ágait az előhaladt orvosi 
kultúra mai színvonalára. A saját szakmájában 
a tiszta tudomány terén is számot tevő helyet 
foglalt el, mint a kinek tudományos dolgozatai 
nemcsak itthon nyertek elismerést, hanem a 
külföldön iajBkrívták a méltánylatot. 

De az orvosi tanítás ügye is méltán gyászol
hatja benne úgy a jeles előadót, mint a kitűnő 
műtőt. Előadásai már korán kitűntek eleven
ségükkel, világos logikájukkal; szabatos indiká-
cziók alapján végzett operáczióit mesterkéltség 
nélküli eleganczia, könnyedség, biztosság, a be
tegek iránti gyöngédség jellemezte. Ezek az 
orvosi operácziók híresek voltak már nemcsak 
a szakkörökben, hanem a nagy közönség előtt 
is, mert kivitelükben gyorsak, módszereikben 

mesteriek voltak, nem volt bennök sietség, nem 
elhamarkodás, zavar, s mindig gondja volt rá, 
hogy a tanítványok előtt ne maradjon elrejtve 
semmi, a mi észlelni való. Országokra szóló hirü 
tanára lett volna a sebészetnek, ha a gondviselés 
életének kedvez. 

Mint gyakorló orvos a legismertebbeknek és 
legnépszerűbbeknek volt egyike, kinek folyton 
növekedő hírneve elhatolt a legmagasabb körökig 
s az igazi haladásért való lelkesedése kedvessé 

tette a szaktársak körében is. Róla is el lehetett 
mondani, a mit Listonról, hogy keze, a mely 
kemény volt, mint a vas, és biztos, mint az aczel, 
a midőn a mütevő asztalon operált, gyöngéddé 
és bársonypuhává változott akkor, ha a szenvedő 
ereit tapintotta vagy baráti kézszorításra nyáj -
totta. Tekintélyszámba ment túl a haza határán 
is s megtörtént nem egyszer, hogy a kik idegen 
nagyhírű speczialistákhoz folyamodtak segély
ért, ezektől ilyen választ kaptak: «Menjen 

Hirsch Nelli rajza. 
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haza Antal Gézához, az jelesebb sebész, 
mint én!» 

Magyar-dellői dr. Antal Géza 1846-ban 
Nagy-Ényeden született erdélyi nemesi család
ból, mely az Ugrón- s más előkelő családokkal 
áll atyafiságban. Atyja, dr. Antal László, kinek 
arczképét és életrajzát szintén bemutatta a "Va
sárnapi Ujság», maga is a legjelesebb gyakorló 
orvosoknak volt egyike, kinek, mint Maros-Vá
sárhely városi s ottani országos kórházi főor
vosnak nagy hire volt a Székelyföldön. Fia 
volt Antal Jánosnak, a nagy tudományáról s 
apostoli szelid lelkületéről ismert református 
püspöknek és hittanárnak. Antal Géza atyja 
igen magas kort ért, a mit a gondviselés mellett 
főként fia tudományának köszönhetett, ki egy 
rajta sikeresen véghez vitt nehéz műtéttel atyja 
életét megmentette s életét évekkel meghosszab
bította. 

Dr. Antal Géza a marosvásárhelyi főgymna-
ziumban végzé középtanulmányait s 1865-ben 
Bécsbe ment az orvosi egyetemre, de egy év 
múlva Budapestre jött s itt folytatta az orvosi 
tanfolyamot s itt is lett 1870-ben orvostudor. 
1871-ben a sebésztudori és szülészmesteri okle
velet is megszerezte s 1870—1873 közt részint 
a közkórházi, részint az egyetemi sebészi osztá
lyon működött s 1873-ban kapta meg műtői ok
levelét. Ez év május havában az egyetem sebé
szeti koródáján mint tanársegéd nyert alkalma
zást, mely állásától 1877. év végén vált meg. 
Még 1876-ban magántanári képesítést nyert a 
tudomány-egyetemen. Részint mint az orvos
egylet tagja, részint önállóan is irodalmilag már 
ekkor nagy tevékenységet fejtett ki, 1882-ben 
pedig nyilvános rendkívüli tanárrá nevezték ki. 
J 884-ben a fővárosi tanács a Bókus-kórház-
ban fiók osztályt rendezett be számára, mely
nek élére őt állították mint rendelő orvost. 

Midőn a múlt év júliusában Poór Imre egye
temi tanár nyugalomba lépett, Antalt nevezték 
ki helyébe Bókus-kórházi főorvossá. Ez állásá
ban úgy, mint tanári székén, kiváló tevékeny
séget fejtett ki s kivívta tanártársai és a külföld 
tiszteletiét és tanítványai szeretetét. E mellett 
kiterjedt orvosi praxisa volt a főváros előkelő kö
reiben, többek közt háziorvosa volt Wekerle 
Sándor pénzügyminiszternek és Andrássy Gyula 
grófnak, a kit meg három héttel halála előtt is 
orvosi tanácscsal látott el, mikor gr. Andrássy 
Abbáziába utazott. 

Antal Géza a gyakorlati orvostant szóval ós 
tollal szolgálta. Nagy munkásságot fejtett ki az 
orvosi szakirodalom terén. Irodalmi tevékeny
sége az orvos-sebészeti téren mozgott s művei, 
mint már említők, a külföldön is általános elis- j 
mérésben részesültek. Főérdeme, hogy a sebészi | 
bántalmak diagnosztikáját fizikai alapokon 
nyugvó, exakt módszerekkel gazdagította s írói 
működését is ily irányban fejtette ki. Nevezete- í 
sebb nagyobb munkája «A húgyszervi bántal
mak sebészi kór- és gyógytana* múlt évben je- I 
lent meg a magyar orvosi könyvkiadó-társulat 
kiadásában s nagy feltűnést keltett Európa-
szerte. E nagybecsű müvét ez évben német 
nyelven is kiadta Stuttgartban az Enke Ferdi- ! 
nánd ottani könyvkiadó-czég. Az akadémia har- j 
madik osztályának és az orvos-egyesületnek 
üléseiben számos értekezést olvasott fel. 1889 
eleje óta ő szerkesztette az «Orvosi Hetilap »-ot 
Hőgyes Endre tanártársával és barátjával s e 
lap hasábjain is több jeles dolgozata látott nap
világot. Állandó munkatársa volt több külföldi 
szaklapnak is. Tudományos irodalmi működését 
a magyar tudományos akadémia is méltányolta 
s az idei nagygyűlésén levelező tagjai sorába ik
tatta. A halál megakadályozta őt abban, hogy 
az akadémiában megtarthassa székfoglaló érte
kezését. 

Négy év előtt már jegyese volt Lumnitzer 
Sándor kitűnő orvostanár leányának, midőn 
a tífusz ágyba döntötte. Orvosai ápolása ós erős 
szervezete ellenállt a romboló betegségnek, 
azonban hallását teljesen elvesztette. A mint 
fölgyógyult, levelet intézett jegyeséhez s kijelen
tette, hogy fülének megbénulása folytán föloldja 
adott szavától, mely az ép embernek szólt. Ne-
meslelkü jegyese tudni sem akart a visszalépés
ről, s így törtónt, hogy Antal Géza ezelőtt négy 
évvel oltárhoz vezette Lumnitzer Ilonát, a kivel 
utolsó perczig boldog házasságban élt. Özvegyén 
kívül gyászolja még két leánykája is : a 2 éves 
Margit ós az 5 hónapos Erzsike. 

Antal még a múlt félévben is szorgalmasan 
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tartott előadást. Deczember 5-én azonban has
tífuszt kapott, 8 most nem birta el szervezete a 
szörnyű betegséget, daczára a Kétly és Korányi 
tanárok gyógykezelésének és dr. Lumnitzer ön
feláldozó ápolásának, múlt deczember hó 19-én 
kiszenvedett. 

Mély részvét kisérte sírjába a megboldogult 
fiatal tudóst, tanárt és orvost, a kit oly sokan 
tiszteltek, szerettek s a kinek oly sokan vették 
igénybe segélyét, s ki életének utolsó szakában 
is még tudományos nagy tervekkel foglalkozott, 
meg akarván irni a «vese és uréterek chirur-
giáját», melynek tervezetét nagyjában már el is 
készítette s mely bizonyára méltó befejezése 
leendett előbbi művének, mely nevének az or
vosi tudományok mívelői között maradandósá
got biztosít. 

ELSZAKASZTVA.* 
Oda vagy te, édes, oda vagy te végkép ! 
Fakadó üdvünket bimbóba' letépték; 
Alig forrott össze szerelemben ajkunk: 
Máris elszakasztva, egymásért sóhajtunk. 

Oh, ha hűtlenségtó'l voln' szivem leverve, 
Nem volna oly fájó, égető' keserve! 
De mikor szivedben én bírom a mennyet: 
Jaj, vigaszt keresni hova, merre menjek ? 

Szeretetből, jóból, mindenből kizártán, 
E szivet kerestem, ezt a szivet vártam ; 
S most, hogy kimerülve végre reá leltem: 
Most szakadsz el tőlem, boldogságom, lelkem! 

Te az oka nem vagy, tudom én jól, értem ; 
A szived szakad meg teneked is értem ; 
Ez az én sorsomnak átka, rendelése, 
Hogy a boldogságban sose legyen része. 

Hiába szeretlek, hiába szeretsz te : 
Sziveink közé állt végzetem keresztje ; 
Azért az egy perczért hosszú kínnal büntet, 
Összetöri szívünk', összetör bennünket. 

Mert a csillagokban rég meg van az írva, 
Hogy szívem az üdvöt csak várja, ne bírja ; 
S ha talán elérné egy percznyi időre : 
Mindörökre akkor szakadjon el tőle! ^ P 

Hiába remény itt, vigasz is hiába ! 
Nem mosolyog üdv ránk várásunk dijába; 
Ha össze is jönnék még valaha véled, 
Elmossa szerelmed' az idő, az élet! 

Tiltakozó arczod' könnyed ne locsolja, 
Te az oka nem lesz, ez az élet sorja! 
Változik itt minden gyorsan, szakadatlan — 
Jaj, csak az én sorsom, ez a változatlan ! 

DENQI JÁNOS. 
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JÁHEL. 
ELBESZÉLÉS. 

Irta B A K S A Y S Á N D O R . 
(Folytatás.) 

Következő vasárnapon Péter ugy intézte a dol
got, hogy Jáhellel együtt indulhasson a pázsitra. 
Hamarjában kierőszakolta a hatost meg a szivart, 
s csatlakozott a leányhoz. 

— Te Jáhel! — mondta neki útközben, — 
én ma elveszem a kendődet a pázsiton. 

•— Ugyan, ugyan, mit vettél már megint a 
fejedbe ? Van otthon egész ládával, vedd, a me
lyiket tetszik! 

— Nem ugy Jáhel! én a játszón akarom el
venni erőszakkal. 

— Jó lesz biz az! Tégy ki engem a szégyen
nek, magadat nevetségnak. Más nem teszi: 
szép is volna, ha te kezdenéd el. 

Péternek elállt a szava, mint a múltkor. 
— Jól van Jáhel, én nem bánom. De ha va

laki kinyújtja a kezét utána! 
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— Azét veszik el, a ki kínálja. Látod, én hoz
zám újjal se nyúl senki. 

— Mert azt mondják kényes vagy: nem mer
nek veled játszani. De a lánysereg már Í8 irigy
kedik rád, nri dámának nevez; az is vagy, én is 
azt mondom. Bád biztatják a legényeket, hogy 
te se légy különb, s akkor én azt a legényt 
agyoncsapom. 

— Az a legény nem született még meg! — 
felelt a leány kiegyenesedve, s sugár szép ter
mete tovább ingott a pázsitra vivő gyalog
úton. 

Pedig dehogy nem. A Czelnás Palkó ! Alig áll 
meg Jáhel a lányok csoportjában, egyenesen 
felé tart, s mielőtt észrevenné, egyik kezével de
rékon öleli, másikkal megkapja a kendőt a 
leányka messze kinyújtott kezében. 

A leány egy gyors mozdulattal kibontakozott 
a legény karjából; a mire Palkó számított is, 
mert az ugy szokás. Valamint szokás az is, 
hogy a leány ilyenkor futásnak ered, kerget
teti, ismét utóiéreti, végre engedi magát meg-
raboltatni nagy sikoltozások között. 

De a mire Palkó nem számított, az volt, hogy 
a leány futás helyett szemközt fordult vele, s 
nyugodtan megnézte támadóját. 

— Nézd, nézd ! — A csudálatos! — Hát ezt 
mi lelte ? — kendő kell ? Ne! — elhajította a 
kendőt, s még egy tekintetet vetve a legényre, 
megfordult és tovább ment. 

Tekintetében az erkölcsnek az a kevélysége 
fénylett, melyet, ha a lélekkel együtt nem szü
letik, semmi rang, semmi nevelés nem plántál
hat abba. Nem az ismeretes legfelső tízezernek, 
hanem annak az ismeretlen legeslegfelsőbb tíz
ezernek a kék vére az, a mely erkölcsi előkelő
ségnek nevezi magát. Az egész világ legfelső tíz
ezeré ; melyből csak néhány kerül diadémba; 
sok a porban marad, sokat tűzbe juttat tragi
kuma, hol apró darabokra törve ég el. De a 
szenny nem fogja sem a porban, sem a tűzben. 

Péter látta a jelenetet, de ép érzéke visszatar
totta a megtorlástól. Nem akarta, hogy Jáhelen 
«összevíjjanak a legények", különben is jól 
tudta azt, hogy lesz még alkalom, a mikor Palkót 
kedvére eldöngetheti, nem ezért, hanem másért, 
de ez is bele lesz tudva. 

Nem is késett az alkalom. Szerencséjére Pal
kót nem sújtotta le a Jáhel tekintete, mert a 
kendőn veszett a szeme. Bohant is utána, de az 
már akkor a Bíró Andris kezében gyűrődött 
össze. 

— Adod-é ide koma? kiáltott Palkó, egyszer
smind megragadta a komája kezét, s csuklón 
szorította, hogy Elemér úrfi beleszédült volna az 
ilyenbe. De Andris öcsénk szisszenés nélkül ál
lotta ki a vaspereczet, sőt balkezével úgy ütötte 
fel Pál koma állát, hogy hátra nyekkent a feje; 
azután torkon kapta s egyet csavarintott a 
nyakravalóján. 

— Még te mered a kezemet megfogni, te! Te 
Jóra Peti ? 

— Micsoda ? Jóra Peti ? — kiáltott Pál, neki 
kékülve. — Te mered azt nekem mondani? 
Te ? . . . 

Nagyságos asszonyom! Mit gondol, mit szólna 
rá Aladár öcsém, ha valaki most, gyermekkori 
ornamentikájára czélozva, azt mondaná neki: 
Kedves kis Bráda Jancsim te ?4fc Kétségkívül 
semmit. Sarkon fordulna és ott hagyná. Hanem 
másnap elküldené hozzá a segédeit. 

Péter is sarkon fordult a neve hallatára, de 
nem várta be a másnapot. Mögöttük termett, 
nyakszirten markolta, nagyot lódított rajtuk, 

I hogy mindkettő orral bukott egy közeli pocso-
i lyába. 

— Azon víttok, hogy melyőtök a Jóra Peti ? 
Hadd lám no! Majd én mindjárt megmondom. — 
Ordította a legény, folyvást mártogatva a két 
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koma arczát az iszapba. — Ki a Jóra Peti? Te 
vagy az koma? Ki keresztelt annak? Gyere, 
majd lemosom rólad. 

És forgatta őket kegyetlen haraggal, nagyokat 
ütve a nyakacsigájára egyszer egyiknek, máskor 
másiknak, egyiket magáért, másikat Jáhelért. 

Aladár öcsémék, a fentebbbi szóváltás után 
nagy titokban leszaladnak a sziget-szentmiklósi 
szigetbe, ott meglőnek egy pár varjút; ak
kor visszatérnek, Soroksáron megreggeliznek, a 
fiakkert kifizetik és ünnepélyesen kibékülnek. — 
Idelennt sokkal veszélyesebb a párbaj, mert a 
kinek egyszer az orrát belemártjuk a pocsolyába, 
azt kénytelenek vagyunk belefojtani, különben 
ö fojt bele minket. 

Péternek nem volt ilyen ölős szándéka, s ha 
a kellőnél tovább gázolt rajtuk, ez, ha nem 
mondta is, inkább Jáhelórt volt, mint magáért. 
No meg a csata hevében eszébe jutott az is, hogy 
mi történik, ha ott hagyja őket. Nem volt ő elbi
zakodott legény, tudta jól, hogy nem fog bírni a 
kettővel, ha lábra állhatnak. Most ugyan meg
fojthatná őket, de az mégis baj lenne. Hogy lesz 
azután ? 

Az ellenfél jött segítségére. A két megáztatott 
legény komái megragadták, s messzire lódítot
ták. Mire amazok feltápászkodtak, s rohantak 
volna a bosszúállásra, már akkor a legénység 
többsége sorfalat képezett, s elállta a dühöngök 
útját. így rejtette el egykor Parist Menelaus elől 
a köd, melyet Aphrodité gomolyított. Nem tu
dom, ebben a ködben is nem volt-e része Aphro
ditének ? — Ha volt: Jáhel alakját vette magára. 
Öntudatlanul Jáhelnek hódolt a legénység, hogy 
Pétert védelmébe vette. 

Nem haragból, csupán azért, hogy ártal
matlanná tegyék, rövid úton leverték a két le
gényt, azután ott hagyták. Majd eljön értök az 
anyjuk! 

Erre sem volt szükség. Ott termettek a hely
ség emberei, s hajtották be a ki idejében szét 
nem ugrott. Legelébb a két pocsétás legény esz
mélt fel és oldott volna kereket, de mivel kissé 
ki is voltak merülve, aztán meg a sáros fuszta-
nella, meg a vízzel telt csizma is nehezítette fu
tásukat, mégis csak őket csípték meg legelőbb, 
s be is kisérték Péterrel együtt, a ki mindvégig 
egy helyben állt, s engedte magát bekisértetni a 
helység házához. 

Birák urak éppen egy kis áldomást csaptak a 
heti bírságpénz valami hulladékából, tehát nem 
voltak kegyetlen hangulatban. Jó kedvvel hall
gatták, a mint Péter őszintén elbeszélte a harcz 
okát és lefolyását. Könny ragyogott az öregek 
szemében. Ifjúságukra szállt vissza emlékezetük; 
azokra a megszentelt napokra, melyeket ők is 
így végeztek egykor. Fejlikgatás, lepedőben haza-
vitetés, kóterben gyógyulás, újabb és újabb is
merkedés a kötőfékkel, melyet apám uram, — s 
néha anyámasszony is a nyakunk közé hányt, 
nem a belikgatott fejért, sőt nem is a letépett 
ing miatt, mert az mindkettő kikerül a maga 
foltjából, hanem a vizűm repertumért, meg az 
ostoros gyerekért, a kit most már a szántó mun
kához kell fogadni, míg öcsém uram fellábadoz. 
Aztán lám mégis itt ülnek most a tanácsban, és 
per tu vannak a képviselő úrral. 

A biró nem is sokáig faggatta őket. Csak azt 
kérdezte Péfértől: 

— Hát aztán, olyan nagy bűn az, ha valaki 
azt mondja a másiknak: «te Jóra Peti» ? — Szé
gyenled a nevedet ? 

— Nem szégyenlem, hanem megbecsülöm. 
Épen azért ha valaki másra ruházza, leütöm 
mint a kutyát. Akárki lesz is. 

— Micsoda? Péter! Hát ha én mondanám, 
engem is leütnél. 

A fiu hallgatott. A biró újra kérdezte. — Nos! 
Engem is leütnél? 

— Megkövetem biró Uram! Kigyelmedet is 
leütném, ha birnám. Bün nélkül légyen mondva! 

— Jól van no. Inkább nem mondom. Hanem 
hát minden háborúnak békesség a vége. Men
jetek haza, vessétek le az ünneplőt, azután 
kilencz órakor itt legyetek. Két napi áristom! 
Ott megbékülhettek. 

A három legény haza ment, ellátta a jószágot, 
megvacsorált, megrakott egy tarisznyát elemó
zsiával, s kilencz órára visszament az áristomba. 

Már mint a kisbirák szobájába; a hol a három 
tarisznya tartalma előkerült. Neki ültek a 
helység cselédjeivel, hajnalra fellakmározták; 
bort is ittak rá, daloltak is tőle, meg is békéltek 
tőle, megvallottak egymásnak, hogy még az os
kolában is a legjobb pajtások voltak. Mivel pe
dig a kisbirók ítélete szerént Péter volt a kezdő, 
tehát a bort Péter tartozik megfizetni, a mit 
Péter magára is vállalt. — Hajnalban eljött 
mindegyikért az anyja (apa ilyen helyre nem 
megy, mert összevesz a bíróval, s az lesz belőle, 
hogy becsukják), szépen kikérte a gyereket, mert 
szántani kell neki menni, inkább majd a télen 
leüli a többit. 

Tehát szántani. Szántani bizony! Kivált Péter 
öcsénknek; mert már hónapok óta az egész ház 
gondja anyámasszony vállain fekszik; munkája 
pedig Péterén, mivel Bálint gazda egészsége 
napról-napra hanyatlott. Hol fázott, hol égett. 
Háromszor bevitette már magát a doktorhoz, de 
az ital, a mit kapott, nem használt semmit. Ott 
a sok orvosságos üveg ki derékfájásról, ki fázás-
ról, — a szomszédok ugyan jól járnak vele, mert 
hordják, a mit ő el nem bír fogyasztani. Ilyen 
helyzetben a magyar ember beveszi magát a 
subájába, — ha süt a nap, kiül a napra, ha nem 
süt, befekszik a patkára; meg felkél, körüljárja 
az udvart, azután elkezd szomszédolni; itt is 
komendálnak, ott is komendálnak neki hathatós 
orvosságokat, azokat sorra kiállja mind, azután 
megint szomszédol elmondani, mit használt és 
mit ártott az orvosság. Mikor valaki így szom
szédol, azt mondják rá, vesztit érzi, s utána 
csak két dolog van hátra. Megkívánni egy kis 
levest a jegyzőné asszony főztéből és egy kis ó 
vörös bort a Tisztelendő pinczéjéből; ha már ez 
sem használ, leszedeti a pallásról a koporsó 
deszkáit, — kijelöli a fejfának való ákáczot, nem 
különben a textust is, a melyről fölötte prédi
kálni fogjanak; megcsinálja a testamentomát, 
könyörögtet magáért a templomban és elaluszik 
az ő atyjaival. 

Bálint gazda már a szomszédolás stádiumá
ban járt, mikor Jáhelnek a mézes mogyorót osz
togatta, s Péter a pázsiton elhatalmaskodni kez
dett ; nem nagyított hát Bákhel asszony, mikor 
a gyereket a kóterból kikunyorálva hajtotta 
maga előtt. Szidta, mocskolta a legényt, a kinek 
igen tetszett ez a dolog, mert az is nagy virtus, 
mikor valakit utczahosszat haza szid az anyja, 
vagy . . . Hátha még más valaki szidná, — nem 
adná az Érsek pusztájáért! Összefogódzott a 
megbékélt komákkal, s úgy dalolta: 

Nem ivott még sem az ökör, sem a ló, 
Gyere haza akasztófára való. 

mert nagyon be volt — mint mondani szokták — 
biztosítva, — de még jobban mutatta, mint a 
hogy volt. 

Másik virtus az, hogy ilyenkor ne tudja maga 
járomba fogni az ökröt, hanem segítsen neki az 
anyja. Hát az a lány ? talán még most is alszik ? 
Ülik is az jóravaló cselédnek! A lánynak is tal
pon kell ilyenkor lenni, mert ki rakná össze az 
egész napra való eleséget ? ki akasztaná a tarisz
nyát a Péter nyakába ? ki rántana egyet az üstö
kén, mint a fáradt lónak szokás, — és ki ugornék 
el a fenyegető kéz csapása elől, — és ki nézné 

a tornáczból nevetve, a mint anyám asszony 
szidva kiséri ki a kapun a családfentartót ? 

Nehéz fővel hajtott végig az utczán, de még 
nehezebb volt a szíve. No nem a leány miatt, — 
s ne legyen szégyenére mondva, — még csak 
nem is apja miatt. — Adósság nyomta a vállait. 
Adósság, melyet olyan állapotban csinált, a mely
ben a «Habeas Corpus» érvénye reá nézve fel volt 
függesztve. De azért csak meg kell azt fizetni. 

Aladár öcsém, hasonló helyzetben, előveszi a 
"Borsszem Jankó* múlt évi folyamait, ott felke
resi ama bizonyos Absentiu6t, kölcsön kér tőle 
egyet azon furfangok közül, melyek, — zicherre 
vehetni — megtalálják a nyilast az anyai szíven, 
vagy, a mi egyre megy, az atyai erszényen. 

De Péter soha sem hallotta hírét sem Absen-
tius úrfinak, sem «Borsszem Jankó »-nak; így 
nem tudja kihez forduljon szabadításért. Számít
gatni kezdi: mennyi lehet az adósság ? Négy kis
bíró, két bakter, egy helység kocsisa, két koma, 
meg ő maga: épen tíz ember. Mindegyikre leg
alább is három litert számítva, az harmincz, de 
a melyet a lelkiismeretlen kréta negyvennek, sőt 
ötvennek is elesküdhet. Vegyük a legfelső kal
kulussal ötvenre! Legalább is nyolcz forint. 
Mekkora híre lesz ennek a faluban! Hagyján a 
híre ! De anyámasszony nyelve ! Tudom leszedi 
rólam a keresztvizet! 

Nagyot csördített az ökrök közé. Azok megira
modtak, így csördít ón rám is a Jóra Péter édes 
szülője, ha megtudja a dolgot, és Jóra Péter épen 
így fog megiramodni, de az adósság még sem 
lesz ezzel kifizetve. 

No Jóra Peti! most találj ki valamit! Mert 
könnyű a tábláról leolvasni a trilliókat, de ne
héz 8 forintot összekaparni onnan, a hol nincs. 
Minden vasárnapra kapok egy hatost: épen más
fél esztendő alatt gyűl össze 8 frt. Mennyivel 
okosabban tesznek a többi legények! Nyomta
táskor egyszerre vagy apródonként eltakarítanak 
egész évi mulatságra valót (egy kis búzát, egy 
kis zabot, egy kis árpát, egy kis kukoriczát, egy 
kis krumplit). Folyó számlára mulatnak s ilyen
kor semmi fennakadásuk. A komákat én mártot
tam a pocsétába, s ihon magam lettem a sáros. 

Itt megvillant a Péter szeme, mint a ki egy
szerre rátalált, a mit sokáig keresett. A mit má
sok nyomtatáskor tesznek, mért ne tehetném 
én húsvét után ? Mindenütt fogytán van a hom
bár, a mienk még tele. 

Beakasztotta az ekét s vígan fütyörészve haso
gatta a barázdát ettől a gondolattól. Nem volt 
már nehéz sem a feje, sem a szíve, csak a nap 
volt kissé hosszabb a szokottnál. Nehéz volt a 
nyugtát várni. 

De csak bevárta. 
Alkonyatkor haza hajtott. Követelte a vacso

rát ; alig várta, hogy lefekhessen, mert hosszú 
volt az éjszaka a kóterben. 

Meghittek neki. A mint az utolsó falatot le
nyelte, megtörülte a száját és ment a jószágot 
megnézni. Ott is maradt. Legény embernek is
tálló ajtóban az ágya. (Folyt köv.) 

MAGYAR FIUK AZ OLASZ HADJÁRATBAN. 
(1859.) 

Az 1859-iki olasz-franczia hadjárat megkez
désekor Bécsben fontolóra vették a magyar sor
ezredek nyomott hangulatát, melyről egynémely 
becsületes és jóindulatú ezredparancsnok vagy 
dandárnok minden szépítgetés nélkül jelentést 
is tett odafönn. Akkoriban a tíz év előtt hadi
foglyokból besorozott honvédek még szép szám
mal szolgáltak az illető ezredekben, mert a le
génység számára azt az okos módozatot találták 
fel, hogy legjobb lesz, ha inkább holtig ott tartják 
őket, semhogy a kellő időben kivétel nélkül 
mindazokat haza bocsájtották volna, kik már 
koruknál fogva sem illettek az ujonczok közé. 
Ámde, szokás szerint, néhány megrögzött ember 



Öü VASÁRNAPI UJSAG. 4. SZkM. 1890. XXXVII. ÉVFOLYAM. 

gyűlölő befolyásos ember fellépése 
nyomán, a «Strafweise Einreihung»-
nak nevezett szolgálatnak se hoszsza, 
se vége nem lett. 

Béke idején mindez megjárta volna, 
mert végre lassanként még a legzsíro
sabb szájú ember is meggyalogol; de 
mihelyt hire jött, hogy birokra kerül 
a dolog, a legfiatalabb újoncz is a vi
lágot látott vén szolgák esze után járt. 

A szabadságharcz elnyomása után, 
minden Olaszországban állomásozó ez
redbe százával soroztattak be a hon
védek. Radetzhy tábornagy,kinek több 
esze volt, mint a Magyarországon mű
ködött valamennyi osztrák tábornoknak 
együttvéve, a büntetés gyanánt szol
gáló besorozást határozottan ellenezte. 
Tulajdon embereit is eléggé megmé
telyezték az olasz nők és férfiak, nem 
kellett még harmadik médiumnak az 
elógületlenség szaporítására a hon
véd elem. Bécsben azonban másként 
fogták fel a dolgot, és az 1853-ik év 
végéig egyre folytok az Olaszországba 
való szállítások. 

1859-ben a háború előtt három hu
szárezred állomásozott a lombard-ve-
lenczei királyság területén, u. m. az 
ő-ik (Albert szard király), a Reuss-
Kösztritz herczeg nevét viselő, és a 
Haller huszár-ezred. Ez utóbbi csak 
1858-ban jött oda Csehországból.! 

Ezeket Gyulay ugy féltette, mint a 
tulajdon szeme világát. A forradalom 
alatt egyesek haza szöktek ugyan, de 
tömeges kísérletek nem történtek azon 
okból, mivel a tisztikar ugy bánt az 
emberekkel, mintha mindannyian turista uri 
emberek lettek volna, kik csupa időtöltésből ül
nek a kaszárnyában. 

Egy alkalommal gróf Festetics Tasziló, ki a 
Beu8z-Kösztritzeknél mint alezredes szolgált és 
roppant vagyonához mérten nagyszerű istállót 
tartott, Keszthelyről nyolcz darab könnyű kocsi
lovat hozatott. A lovak Milánóig vasúton jöttek, 
onnan ugy vezették őket az ezred főállomására, 
honnan a gróf négy megbízható huszárt s egy 
altisztet küldött elibük. 

A keszthelyi csikósok nagyra voltak vele, 
hogy ők csak a gróf emberei, mig a huszárkáp
lár azt vitatta, hogy az ő gazdája mégis na
gyobb ur, mert ennek még az ő grófjuk is 
szolgál. 

Markó Károly miniatűr-festménye után rajzolta Hirsch Nelli, 

BOHUS SZÖGYÉNY ANTÓNIA MENYASSZONY KORÁBAN, 

— De nagy koldus lehet az a kend gazdája, 
— veté közbe az egyik csikós, — hogy a szolgá
jának még elég lovat sem tud adni. 

Festetics fényesen megvendégeltette embereit 
és két-két aranyat adott borravalónak az uti 
költségeken kivül. 

— Na lássa kend, — monda ismét a csikós, 
— hát mit kapott kend a császárjától, a miért 
egy hétig a nyerget nyomta ? 

A magyar ezredek nyomott hangulata nem 
javult, sőt minden jel oda mutatott, hogy az 
1849-iki esemény-visszhangja csak most fog 
hallhatóvá válni. 

Hosszabb tanácskozások ós tárgyalások után 
végre abban állapodtak meg, hogy legjobb lesz, 
ha az idegenkedő elemeket eltávolítják, és a 

mennyire lehet, új altiszteket hoznak 
más ezredekből. «A kinek lejárt a szol
gálati ideje, vagy a ki különben sem 
szeret Olaszországban szolgálni, haza 
mehet, illetőleg máshová lesz áttéve. 
Jelentkezzék, a ki akar.» így szólt a fel
hívás. Erre aztán a legénység két har
mada haza kívánkozott, csak a legrosz-
szabb egyének maradtak volna helyö-
kön. A kísérlet tehát rosszul ütött ki, né
hány ember helyett az ezred egész 
létszáma haza akart menni. 

Próbáljuk hát meg a selejtezést 
más utón. «Besorozott honvédekből 
lett őrmesterek vagy tizedesek mehet
nek." Senki sem mozdult. 

Maradt a régi állapot, azzal a mó
dosítással, hogy több magyar tisztet 
osztottak be az idegenek helyett. 

A háború kitörésekor aztán kitűnt, 
hogy nem az emberekben, hanem a 
volt tisztekben rejlett a baj kútforrása. 

Az emberek eleinte kedvetlenül har-
czoltak, noha a fegyelem ellen csak 
ritkán fordultak elő vétségek; de a 
régi szellem, mely a magyar huszár
ságot annyira jellemzi, egészen el
veszett. 

Egy alkalommal, — ha nem csa
lódóm a szolferinói csata előtti napon 
—• egy ezredembeli altiszti-őrjárat a 
határozott parancs ellenére tovább 
ment a kelleténél. A franczia őrszem 
parancsnoka kedvező alkalmat látott 
valami olcsó diadalra és a nyolcz em
berből álló huszárőrjáratnak húsz 
lovast eresztett neki. A mi altisztünk
nek eszébe jut, hogy itt még legjobb 

esetben is bajba keveredik, ha kitudódnék, hogy 
tovább ment, hátat fordít embereivél, és lépést 
visszavonul. Az üldöző francziák már alig van
nak 1000 lépésnyűe, de a mi embereink nem 
gyorsítják a menetet. 

— Fiuk, — monda ekkor az altiszt, — még 
nem vagyunk tul azon a szentképen, a meddig 
tulajdonképen mennünk szabad lett volna; ha 
előbb rajtunk ütnek azok a tarka komédiások, 
akkor ón strófba kerülök, azért csak iparkod
junk, hogy baj ne legyen odáig. 

A franczia lovak dübörgése már nagyon közel 
jár, de ugy rémlik, mintha a tempót kissé meg
lassították volna. Nem bírták felfogni, mit akar
nak a huszárok azzal a lépésben való visszavo
nulással ? Ha verekedni akarnának, akkor nem 

A VILÁGOSI BOHUS-KASTÉLY. 
Bohut Láuli fényképe utón rajzolta Curna Károly. 

Az oszlopos tornácztól jobbra eső két ablak nyilik abból a szobából, melyben a világosi fegyverletétel szerződését 1849. aug. 12-én attirták. 
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fordítottak volna hátat; de nem is futnak; itt 
bizonyára valami csel van a dologban. 

— Jó lesz, ha szemügyre veszszük á terepet, 
nehogy valamiképen tőrbe ejtsenek. 

így gondolkodott a franczia tiszt és vágtatás 
helyett csak nagyon lassú ügetést vezényelt. 

Már itt a szentkép, a huszár káplár kardjával 
épen feléje suhint. 

A bedőlt kőkerítésnél emberünk elkiáltja ma
gát: ((Patrol, rechts ura kehrt euch. Halt!» és az 
őrjárat egy pillanat alatt arczot fordítva megáll, 
s ott várja a közelítő francziákat, kik a rögtöni 
helyzetváltozást be sem várva, kereket oldanak. 

— Aztán valahogy el ne járjon a szátok, — 
mondja nagy nyugodtan Bolla káplár, — ször
nyen kinevetnének, a miért egymást igy bo
londdá tettük. 

De azért Bolla uram furfangossága mégis 
kitudódott, és gr. Festetics Tasziló alezredes öt 
aranyat adott neki hidegvérű magatartásáért. 

Már a többi nagyobb 
ütközetekben, a midőn 
a lovasságnak az olasz 
és franczia ágyútűz sokat 
ártott, a visszatorlás 
utáni vágy mindinkább 
előtérbe lépett. A hol 
kisebbszerü rohamok
ban együtt lehetett tar
tani az embereket, bá
mulatra méltó hidegvér
rel harczoltak. Hadifog
ságba került franczia és 
•olasz tisztek nem győz
ték eléggé dicsérni a ma
gyar lovasság ritka vitéz -
ségét,és csak tulajdon tá
bornokaink fukarkodtak 
a dicsérő elismeréssel, 
mi az emberekre igen 
TOSSZ hatásttett. Önkén
telenül gyakran eszembe 

jutott Gáspár Endre ez
redesem, ki egy alka
lommal, midőn szaka
szomat kitüntetés végett 
figyelmébe ajánlottam, 

.aztválaszolta: «Jegyezd 
meg, öcsém, hogy a hu
szár olyan, mint a rá
tartás menyecske; ha 
megdicséred, elbízza 
magát.» 

Csakhogy Gyulay tá
bornok nem azért vonta 
meg tőlünk elismerését, 
hanem leginkább azon 
okból, mivel mindenütt 
a, «rebellis»-eket szima
tolta bennünk, kik sze
rinte legjobb katonáit 
is tévútra vezették. 0 
exczellencziája sohasem 
tudta elfelejteni a meleg 
ácsi napot, anno 1849, 
a midőn őt a többi urak
kal egyetemben Görgey 
honvédjei oly csúfosan 
elverték. Hinc illae la-
crimae ! 

Veronában két izben 
részesültem azon kitün
tetésben, hogy a főhadi
szállás hűs árnyékában 
lustálkodhattam. 

Ezt szolgálati nyelven 
parancsőrtisztségnek nevezték és mai napig is an
nak nevezik, csakhogy akkoriban e rendkívüli 
szolgálat érdekében még a csapattiszteket is 
beszólították, ha reájuk került a sor. 

Mellemet semmiféle érem vagy egyéb kitün
tetés nem díszítette, de Gyulay valahogyan 
mégis észrevette rajtam, hogy nem tartozom a 
mai verebek sorába. 

A szokásos jelentés után azt kérdé tőlem: 
— Hol szolgált ön, mielőtt Olaszországba 

ott volna. 
— Csehországban a X-ik dragonyos ezredben. 
— És oda hogyan jutott ? 
— Mint besorozott honvódtiszt. 
— Köszönöm — ós ezzel hátat fordított. 
A többire, illetőleg az anteczedencziákra, már 

nem volt kíváncsi, hanem második főhadsegédje, 
K. ezredes által tüzetes informácziót adatott 

magának csekély személyemről, a minek aztán 
hire járt a főhadiszálláson. 

Harmadnapra felváltottak. Elmehettem a nél
kül, hogy a tábornok látott volna. — Néhány 
nap múlva az én szakaszom adta a főhadiszállás 
őrségét s igy megint oda kerültem. 

— Hogyan, — kérdé nagy boszusan Gyulay, 
— hát ön mindig csak a főhadiszállás körüljár? 

— Mindössze csak kétszer, —jelentem, — ma, 
és ezelőtt tíz nappal. 

— Na, ez már más, — dörmögé a tábornok, — 
tartsa rendbe embereit; ugy vettem észre, hogy 
nagyon nemzetőriesen néznek ki. 

Ezzel engem akart kárpálni, de én nem vet
tem tréfára a dolgot, hanem a szakasz minden 
egyes emberét lovastól együtt szemügyre véve, 
azt tapasztaltam, hogy azokon még a legnagyobb 
pedáns sem találna valami hibát vagy rendelle
nességet. 

A fáradalmas menetelések és folytonos tábo-

BOHUS SZÖGYÉNY ANTÓNIA, VILÁGOSI KASTÉLYÁBAN. (1889.) 

rozások daczára embereim kukoriczaliszttől fel-
hizott lovaikat eléggé gondozták, maguk pedig 
örökké kefélték és csiszolták holmijukat. 

Nem tudtam elgondolni, mi nézne ki rajtuk 
nemzetőriesen ? 

Az altisztek másra vették szokatlan izgatott
ságomat, a melylyel minden patkószeget meg
vizsgáltam. 

— Főhadnagyunkat elbolondították a néme
tek, — suttogták maguk közt a vén huszárok, — 
azt még sohasem tette, hogy még az embernek 
a holmiját is kikutassa. 

Másnap a parancskiadás után Gyulay kém
szemlére indult egész kíséretével. Ilyesmit nem 
szokás jóval előre elrendelni; de azért véletlenül 
neszét vettem, midőn a főparancsnok lovász
mestere gyors lépésben az istállók felé sietett. 

Biztosra vehettem, hogy a nemzetőrség, a 
mint szakaszomat a hires parancs óta nevezték, 

nem fog kivonulni, már csak azért sem, mivel 
Gyulay nem jó szemmel nézett reám. Mind
amellett nem eresztettem el oldalam mellől 
trombitásomat. «Az ördög nem aluszik, s tán 
úgy akarnak rajtad kifogni, —gondolám magam
ban, — hogy nem készülhetsz el, a mikorra hív
nak. » És úgy is lett. Midőn Gyulay még vagy tíz 
tábornokkal ós tudja isten, miféle idegen potentá
tok képviselőivel az udvarra ért, hol a paripákat 
vezetgették, egyszer csak odafordul S. ezredeshez : 
• A huszárok is csatlakozzanak, ha ugyan nem 
alusznak.» 

Három perczczel a vett szóbeli parancs után 
ott állt szakaszom, mint a fal. Szemen szedett 
gyönyörű emberek, izmos, de azért karcsú lova
kon, azzal a bizonyos öntudattal, hogy «hát, te 
világ, láttál-e ilyesmit életedben?!» 

Baktatunk a poroszkáló fényes társaság nyo
mában, mely pompás angol ós arabs telivér 
lovain sajnálkozással néz hátra szabályszerűleg 

felpakolt embereimre, 
kiknek a szénakoszoru 
fényesre csiszolja tér
deit. 

Most megáll az egész 
csoport. 

•— Tizenkét ember és 
a főhadnagy a fedezet
ből vágtasson arra a 
dombra, hozzon jelen
tést, miféle füstoszlop 
az, melyet az erdő szélén 
látok? Ezt parancsolta 
Gyulay. 

Előre rúgtatok embe
reimmel, és az elrendelt 
módon a domb felé vág
tatok. 

Már útközben észre 
vettem, hogy az a bizo
nyos füstoszlop az ellen
ség táborából veszi ere
detét, akár rögtön meg 
is fordulhattam volna, 
de azért egészen a dom
big megyek,honnan táv
cső nélkül is tisztán ki
veszem a franczia tá
bor-helyet. 

Háromnegyed órai 
erős lovaglás után utói 
érem a főhadiszállást. 

— Jelentem, hogy a 
füst az ellenség tábor
helyéről ered. Az ott 
álló ellenség számát meg 
nem mondhatom, mi
vel a csapatokat az erdő 
túlsó széle elfödi. 

Erre aztán hangos 
ellentmondás minden 
oldalról; a nyeregtás
kákból előrepülnek a 
mappák, a vezérkari 
tisztek lehetetlenségnek 
tartják, hogy az ellenség 
olyan közel ütött volna 
tábort. 

Ismételt kérdésekre 
kénytelen vagyok előb-
beni állításomat meg
újítani. 

Mindez nem használ, 
a nagyurak személyesen 
akarnak az ellenkezőről 
meggyőződni. 

— Most nem vagyunk a nemzetőrséggel kém
szemlón, — mondja mosolyogva Gyulay. 

Erre általános röhögés, csak engemet futott 
el a méreg. 

Az angol telivérek ugyancsak kitesznek ma
gukért, és nemsokára a dombhoz közelítünk. 

A csoport élén a fővezér, tizenhatmarkos arany -
pej paripán, nyomában a többiek. 

Most egyenként felkapaszkodnak a meredek 
dombra, míg én szakaszommal annak az alján 
várom be a bölcsek ítéletét. Vagy hatvan távcső 
folyvást nézi azt a bizonyos erdőt. A füst meg
szűnt, de az urak csak nézik, mindig nézik. 

Aztán szép lassan ismét lefelé jönnek. 
Az arczok megnyúltak, ugy látom, hogy ma

guk közt keresik a bűnbakot, mert reám most 
mit sem foghatnak. Füstölni semmi sem füstöl, 
de azért tisztán kivehették a franczia ütegeket 
és a franczia gyalogság apró sátrait. 

ftu/m* László pillanatnyi fényképe után. 
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A «nemzetőrség» nem látott rosszul. Harmad
napra megtámadtak bennünket és becsületesen 
el is vertek. Vagy tizenegyszáz ember lett harcz-
képtelenné. A huszárságnak nem jutott szerep, 
mert a francziák oly terepre csalták Gyulayt, a 
hol lovasságának semmi hasznát sem vehette. 
Azzal mentegették magukat a mi uraink, hogy 
kémjeik zsebre rakták ugyan a pénzt, de hazug 
híreket hoztak az ellenség állásáról. 

Én részemről soha olasz embernek a szavára 
mit sem adtam az egész hadjárat alatt, mert jól 
tudtam, hogy tulajdon érdeke ellen véteni csak 
nem fog. Minek tegyem ki magamat a veszély
nek, mikor tulajdon eszem után járva, másra 
nem szorulok. 

Gyulayt tulszigorúan bírálta meg már eddig
elé is a történelem, pedig hibáit mindig mások 
követtették el vele, kik aztán az egész felelős
séget az ő nyakába vetették. 

Régi honvéd. 

A VILÁGOSI KASTÉLY GYÁSZA. 
Az aradmegyei, s történelmi nevezetességű 

Világos legdíszesebb épületén fekete zászló leng. 
Elköltözött a Bohus-kastély úrnője: sírnak az 
árvák és a szűkölködők! 

Bohus Szógyény Antónia életrajzát múlt 
heti számunkban közöltük, s Borsosnak a hat
vanas évekből származó fényképe után egy 
széptehetségü fiatal művésznő, Hirsch Nelli k. a. 
rajzolt hozzá jól talált arczképet. 

A jótékony úrnőt e kép élete delén mutatja 
be. Ugy hiszszük, érdekelni fogja olvasóinkat, 
ha Bohusnét mint fiatal szép asszonyt és mint 
tiszteletreméltó agg matrónát is láthatják. 

Az előbbi képet id. Markó Károly, hírneves 
művész hazánkfia elefántcsontra festett remek 
miniature-je után rajzoltattuk, mely a Bohus-
család kegyelettel őrzött világosi műkincsei közé 
tartozik. 

Utóbbi pedig Bohus László orsz. képviselő (a 
megboldogult legifjabb fiának) múlt évi sikerült 
fényképfelvétele után készült. E képen Bohusné 
a világosi kastély üveges pitvarán, — mely a 
család legkedveltebb gyülekező s társalgó he
lye, — fivére, id. Szógyény-Marich László arcz-
képe alatt tolószéken ül, s szép unokája, a még 
félig gyermek Bohus Margit vidám csevegésé
ben gyönyörködik. 

Az itt bemutatott Bohus-kastély egyike hazánk 
legkényelmesebben berendezett uri lakainak. 
Csak kevéssel ezelőtt még az agg háziasszony 
ült a családi asztalfőn, körülvéve három fiának 
családtagjai és a környékbeli nagyszámú tiszte
lök és ismerősök által. 

A kastélybeli élet ép oly kedélyesen fesztelen 
mint nagyúrias volt. Kedves benyomást tett a 
látogatóra azon «régi bútorok» látása, melyek 
úgyszólván nemzedékről nemzedékre szolgálva 
az uraságot, majdnem a családhoz tartozóknak 
tekintettek. 

A kastély ezentúl is a három Bohuscsalád 
gyülekező helyét fogja képezni, s a gyermeki 
kegyelet úgy azélőkben, mintáz élettelen bútorok
ban tisztelni fogja a megdicsőült anya emlékét. 
A víg élet zaja persze sok időre elnémult a fényes 
termekben és a tágas park terebélyes fái alatt; 
de a jótékonyságnak és a népnevelésnek a családi 
gyász nem von gátat. 

A • történelmi szoba», hol a világosi fegyver
letétel szomorú emlékű szerződését aláírták, a 
Bohus-kastély egyik nevezetességét képezi. (Az 
oszlopos tornácztól jobbra fekvő két ablak.) 
E szobában most is látható az az asztal, melyen 
az említett okmány létrejött, s melyen emléke
zetnek okáért ezüst táblára van ezen esemény 
fölvésve. 

A Bohus-kastély hátterében a világosi vár 
romjai beszélnek a múlt idők dicső és szomorú 
napjairól. K. E. 

VILÁGFELFORDULÁS. 
REGÉNY. 

Irta VERNE GYULA, francziából ford. HÚSZÁR IMRE. 
(Folytatás.) 

Akkoriban Amerikát még csak a North Polar 
Practical Association embere képviselte, ugyan
az, a kinek neve egyedül szerepelt a november 
7-iki okmányon, a mely legelőször a New- York 
Héráidban jelent meg. 

VASÁBNAPI U J S Á G r ^ _ _ ^ _ _ 

Az európai államok a következő egyéniségeket 
küldöttek ki, a kiket egyes különleges vonások
kal jellemezni kívánunk: 

Németalföld: Jansen Jakabot, a németalföldi 
indiai gyarmatok kormánytanácsosát. Jansen 
ur ötvenhárom éves, vastag, alacsony, széles 
vállú és mellű, kurta hasú, kurta és 0 lábú, alu-

; miniumból készült szemüveget viselő, kerek és 
• pirospozsgás arczu, égnek álló hajú, őszülő pofa-

szakállu, különben pedig igen derék ember volt, 
a ki kissé hitetlennek látszott a kérdésben forgó 
vállalatot illetőleg, a melynek gyakorlati hasz-

I nát nem birta megérteni. 
Dánország Baldenak Eriket, a grönlandi dán 

birtokok egykori kormányzóját, egy középter
metű, nem egészen egyenes vállú, nagyhasu és 
óriási fejű urat, a ki oly rövidlátó volt, hogy az 
orrahegyét csaknem leköszörülte az okiratokon 
és könyveken, de nem értett tréfát a hazája jo
gait érdeklő dolgokban és Dánországot az éjszaki 
régiók törvényes urának tekintette. 

Svéd- és Norvégország részéről Harald János 
jelent meg, a kosmographia tanára Khristianiá-
ban és egyike a Nordenskjöld-expediczió leglel
kesebb párthiveinek, valódi éjszaki tipus, vörö
ses arcz, a túlérett gabonára emlékeztető szőke 
hajjal és szakállal. Harald tanár bizonyos és ki
csinált dolognak tartotta, hogy az éjszaki sarki 
régiók örök jéggé fagyott tengerrel levén borítva, 
semmiféle értékkel se bírnak. E szerint a kérdés 
iránt nagyon kevéssé érdeklődvén, inkább csakis 
a jogelv nevében jött Amerikába. 

Oroszországot Karkov Boris ezredes, egy ma
gas, merev, sűrű hajú, sűrű szakállú, sűrű ba
juszú ember képviselte, a ki nagyon feszélyezve 
érezte magát polgári ruháiban és önkéntelenül 
is folyvást az egykor viselt kard markolatát ke
reste. E félig katona, félig diplomata uri ember 
főleg azt szerette volna tudni, hogy mi lappangott 
a N&rth Polar Practical Association felhívása 
mögött és vájjon nem lesz e ezen ügy jövőre 
nemzetközi nehézségek kútforrása. 

Végre Angolország Donellan őrnagyot és tit
kárát : Toodrink Deant küldötte ki. Ezen utóbbiak 
együtt, az Egyesült királyság összes vágyait és 

i törekvéseit, kereskedelmi ós ipari ösztöneit és 
i azon képességét képviselték, a melynél fogva 

Nagy-Britannia egy természeti törvény alapján 
a sajátjának tekinti mindazon éjszaki, déli és 

j egyenlítő körüli területeket, a melyek senkiéi. 
Donellan őrnagy a valóságos angol legtökéle-

I tesebb megtestesülése volt, hosszú, sovány, cson-
I tos, szögletes termetével, nyúlánk nyakával, 
| Palmerston-szerü fejével csapott vállai felett, 
' gólya-lábaival, nevezetéé mozgékonyságával és 

hatvan éves kora daczára fáradhatatlanságával, a 
melyet bőven bebizonyított, mikor az India és 
Birmania közti határ megállapításán dolgozott. 
Donellan őrnagy sohase szokott nevetni és talán 
sohase nevetett életében. Miért \ is nevetett 
volna ? . . . Látott már valaha valaki egy vasúti 
mozdonyt, egy elevátor-gépet vagy egy gőzhajót 
nevetni ? 

E" részben az őrnagy jelentékenyen különbö-' 
zött titkárától, Toodrink Deantól, a ki beszédes, 
tréfás, enyelgő, göndörhaju és aprószemü fiú 
volt. Skótországban született és hazájában álta
lánosan ismeretes volt mulatságos ötleteiről és 
tréfakedvéröl. De minden nyájassága daczára 
nem mutatkozott kevésbbé hajthatatlannak, kizá
rólagosnak Donellan őrnagynál, mihelyt Nagy-
Britannia legkevésbbé igazolható igényeiről 
volt szó. 

Előre lehetett látni, hogy ez a két kiküldött 
lesz az amerikai társulat legmakacsabb ellen
fele. Az éjszaki sark az övék volt, őket illette 
ősidőktől fogva, mintha csak a Teremtő az an
golokat bizta volna meg azzal, hogy biztosítsák 
a Föld keringését a tengelye körül és bizony 
meg is fogják akadályozni tudni, hogy ez a hi-

i vatás ne kerüljön más ember kezébe. 
Meg kell említenünk, hogy noha Francziaor-

szág nem tartotta szükségesnek akár hivatalos, 
; akár félhivatalos képviselő kiküldését, mégis 

egy franczia mérnök átment Amerikába, «tisz-
' tán a művészet iránti előszeretetből* figyelem

mel kisérni ezt a furcsa ügyet. A kellő perczben 
majd meg fogunk ismerkedni vele is. 

Európa éjszaki hatalmasságainak képviselői 
tehát megérkeztek Baltimoreba, és pedig külön
féle gőzhajókon, mint olyan emberekhez illik, 
a kik nem akarják egymást befolyásolni. Hiszen 
vetélytársak voltak. Mindegyikének kezében volt 
a szükséges hitellevél, hogy beleszólhasson a 
küzdelembe. De meg kell vallanunk, hogy e 
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fegyvereik nem voltak egyenlők. Az egyik oly 
összeggel rendelkezhetett, a mely nem haladta 
meg a milliót, a másik olyannal, a mely a mil
liót jóval felülmulta. Pedig hát még a millió is 
nagyon soknak látszott, mikor a kérdés földünk 
egy oly területének megvásárlása körül forgott, 
a melyre emberi lábnak lépni lehetetlennek lát
szott ! E részben a legelőnyösebb helyzete volt 
az angol kiküldöttnek, a kinek számára az 
Egyesült-királyság meglehetősen jelentékeny hi
telt engedélyezett. E hitelnél fogva Donellan őr
nagynak nem lesz nehéz legyőzni svéd, dán, 
hollandi és orosz ellenfeleit. Amerikával azonban 
máskép állt a dolog; ezt nem könnyű legyűrni 
a dollárok terén. Legalább is valószínű volt, 
hogy a rejtélyes társulatnak tetemes tőkével kell 
rendelkeznie. A milliók fegyverével való küz
delem valószínűleg csak az Egyesült-Államok 
és Nagy-Britannia közt fog lokalizáltatni. 

Mihelyt az európai kiküldöttek partra száll
tak ! a közvéleményben is szenvedélyesebbé 
kezdett válni az izgatottság. A hírlapokban a 
legsajátszerübb hirek keringtek. A legkülönfé
lébb feltevések merültek fel, az éjszaki sark 
megvásárlását illetőleg. Mit akartak vele tenni? 
Mit tehettek vele ? Semmit — hacsak az ösz-
szes ó és új világ számára nem akartak jeget 
szállítani. A párisi «Figaro» egyenesen ezt a 
véleményt támogatta. De még ez esetben is át 
kellett volna lépni a nyolczvannegyedik széles
ségi fokot. 

Azonban a kiküldöttek, noha az Atlanti-ten
geren való átkelésükben gondosan kerülték egy
mást, mihelyt Baltimoreba érkeztek, közeledni 
kezdtek egymáshoz. 

És pedig a következő okoknál fogva: 
Mindegyik kiküldött, megérkezése után, azon

nal igyekezett külön-külön, a többiek tudtán kí
vül, érintkezésbe tenni magát a North Polar 
Practical Association-nal. Mindenekelőtt, előfor
dulható esetben való felhasználás végett, azt 
akarták volna tudni, hogy mily czélok lappang
nak e vállalat mögött és mily hasznot remél 
belőle húzni a társulat. E perczig azonban 
semmi se vallott arra, hogy ezen utóbbi hivata
los helyiséggel birt volna Baltimoreban. Nem 
volt itt irodája, nem voltak hivatalnokai. A fel
hívás szerint Forster Vilmos S. (High-Street, 
93-dik sz. a.) volt megbízva bővebb felvilágosítá
sokkal szolgálni. De úgy látszott, mintha az ér
demes tőkehal-ügynök se tudna többet a dolog 
felől, mint a város legutolsó hordárja. 

A kiküldöttek tehát semmit se tudhattak 
meg. Kénytelenek voltak beérni a kisebb-na
gyobb mórtékben képtelen feltevésekkel, a me
lyek a hírlapokban és a közönség közt keringtek. 
Mindenki azt kérdezte magában, vájjon a tár
sulat titka titok marad-e mindaddig, mig az in
tézők czélszerünek látják a saját jószántukból 
leleplezni ? Kétségtelennek látszott, hogy a tár
sulat hallgatni fog mindaddig, mig a kérdéses 
fekvőség árverés útján a tulajdonává nem 
lett. 

Ebből az következett, hogy a kiküldöttek 
végre is találkoztak egymással, kölcsönös láto
gatásokat tettek egymásnál és érintkezésbe lép
tek maguk közt, talán azzal az utógondolattal, 
hogy szövetkezzenek a közös ellenfél, vagyis az. 
amerikai társulat ellen. 

Es egy este, november 22-én, csakugyan érte
kezletet tartottak a Wolesley szállodában, Do
nellan őrnagy és titkára Toodrink Dean lakásán. 
Ez a törekvés, közös egyetértés elérésére, főleg 
Karkov Boris, az ügyes diplomata buzgó tevé
kenységének volt köszönhető. 

. A társalgás kezdetben ama kereskedelmi és 
ipari következmények körül forgott, a melyeket 
a társulat a földsark körüli területek megvásár-

; lása által esetleg elő akart idézni. Harald János 
tanár azt a kérdést vetette föl, vájjon egyik vagy 
másik kollegájának sikerült-e e részben valamely 
felvilágosítást beszerezni. Lassanként valameny-

j nyien megvallottak, hogy mindannyian megki-
j sérlették lépéseket tenni Forster Vilmos S. ur-
| nál, a kihez a felhívás értelmében fölvilágosítá-
! sokért fordulni kellett. 

— Én nem értem czélt, — monda Balde-
! nak Erik. 

— Én sem, monda Jansen Jakab. 
j — A mi engem illet, — monda Toodrink 

Dean, — mikor Donellan őrnagy nevében meg-
; jelentem a High-Street 93-dik sz. a. létező rak-
\ tárban, egy vastag uri embert találtam, fekete 
i frakkban, köcsögkalappal a fején. A hátára és a 

mellére egy fehér kötény volt kötve, a mely a 
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czipője hegyétől az álláig ért. És mikor felvilá
gosításokat kértem tőle az ügy felől, azt felelte, 
hogy a South-Star nevű hajó nagy rakomány
nyal megérkezett New-Foundlandból és hogy en
nélfogva módjában van tetemes mennyiségű 
friss tőkehallal szolgálni az Ardrinell és társa 
czég számlájára. 

— Hm! hm! jegyzé meg a hollandi India 
mindig kissé skeptikus egykori kormánytaná
csosa, — okosabb is volna egy hajórakományra 
való tőkehalat vásárolni, mint a pénzt bedobni 
a jegestenger fenekére. 

— Nem ez a kérdés, — viszonzá Donellan 
őrnagy szárazan és nyersen. — Nem tőkehalról 
van most szó, hanem az éjszaki sarkról. 

— A melyet Amerika szeretne zsebredugni! 
tévé utána Toodrink Dean nevetve. 

— Náthát kaphatna tőle könnyen, — jegyzé 
meg Karkov ezredes, elmésen. 

— Ez sem ide tartozik, — viszonzá Donellan 
őrnagy, — és valóban nem tudom, mit keres a 
nátha a mi értekezletünkön. Annyi bizonyos, 
hogy egy vagy más ok miatt Amerika, a melyet 
a North Polar Practical Association képvisel, — 
jegyezzék meg uraim, a «practical* szót, — 
meg akar vásárolni egy négyszázhétezer négy
szög mérföldnyi területet az éjszaki sark körül, 
egy területet, mondom, a melynek határát je
lenleg, — jegyezzék meg, uraim, a «jelenleg» 
szót — az éjszaki szélesség nyolczvannegyedtk 
foka képezi. . . 

— Ezt már tudjuk, Donellan őrnagy, — szólt 
közbe Harald János, — még pedig unosuntig. 
De azt nem tudjuk, hogyan szándékozik a neve
zett társulat kiaknázni e földeket, ha ugyan föl
dek, vagy e tengereket, ha ugyan tengerek, ipar
űzési szempontból... 

— Nem ez a kérdés, — viszonzá Donellan 
őrnagy harmadszor is. — Egy állam, készpénz
ért meg akarja vásárolni a földteke egy részét, . 
a mely földrajzi fekvésénél fogva különösebben 
látszik ijletni Angolországot... 

— Oroszországot, — monda Karkov ez- | 
redes. j 

— Németalföldet, — monda Jansen Jakab. 
— SVéd- és Norvégországot, — monda Harald 

János. 
— Dánországot, — monda Baldenak Erik. 
Az öt kiküldött felegyenesedett a székén és I 

attól lehetett tartani, hogy a társalgás kellemet-
lenné fog válni, midőn Toodrink Dean megki-
sérlé a közvetítést. 

— Uraim, — monda engesztelékeny hangon,— 
nem ez a kérdés, mint főnököm Donellan őr- I 
nagy szokta mondani. Miután elvileg elhatároz
tatott, hogy az éjszaki sark körül létező régiók 
•el fognak árvereztetni, szükségképen az önök | 
által képviselt államok közül azé lesznek, a mely 
a legmagasabb árt fogja értük kínálni. Minthogy 
pedig Svéd- és Norvégország, Oroszország, Dán- ; 
ország, Németalföld és Angolország illető kép
viselőiknek bizonyos hiteltnyitottak, nem volna-e 
«zólszerubb, ha a képviselők egy syndikátust 
alapítanának, a mely oly nagy összeggel ren
delkeznék, hogy az amerikai társulat nem ve
hetné fel ellene sikerrel a küzdelmet? 

A kiküldöttek egymásra néztek. Ez a Tood
rink Dean talán a fején találta a szeget. Syndi-
kátus . . . Napjainkban ez a szó megfelel min
denre. Az emberek a syndikátusokba való belé-
pest ép oly természetesnek találják, mint a lé
legzést, az ivást, az evést és az alvást. Nincs ! 
ennél divatosabb valami, sem az üzleti dolgok
ban, sem a politikában. 

Mindazonáltal egy ellenvetés, vagy helyeseb
ben egy kimagyarázás szükséges volt ós Jansen 
Jakab valóban a társai közös érzelmét tolmá-
csolta^midőn igy szólt: 

— És aztán ? 
— Igen bizony ! Mi történjék, miután a syndi-

kátus megvásárolta a kérdéses nagy ingat
lanokat ? 

— Én úgy hiszem, hogyAngolország... monda 
az őrnagy nyersen. 

— És Oroszország!... vágott közbe az ez
redes, a ki nagyon mérgesen ránczolta össze a 
szemöldökeit. 

— És Németalföld . . . monda Jansen 
Jakab. 

— Midőn Isten Dánországot a dánoknak 
ajándékozta... jegyzé meg Baldenak Erik. 

— Bocsánat! kiáltá Toodrink Dean, az Isten 
csak egy országot ajándékozott el és ez az ország 
Skóczia. 
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— És vájjon miért? — kérdé a svéd ki
küldött. 

— Mert már a költő is azt mondta: 
•Deus nobis haec otia fecit.i 

viszonzá a tréfás titkai-, a saját módja szerint 
magyarázván Vergilius első pásztordalának 
hatodik versét. 

Mindnyájan nevettek, •— Donellan őrnagy ki
vételével, — a mi másodszor is szűkebb határok 
közé szorította a vitatkozást, a mely nem egé
szen jól ígérkezett végződni. 

Ekkor Toodrink Dean újból felszólalt: 
— Ne feleseljünk, uraim!. . . Mire való ez ? . . . 

Alakítsuk meg inkább a syndikátust. 
— És aztán ? — kérdé Harald János. 
— Aztán ? ismétlé Toodrink Dean. — Semmi 

sem egyszerűbb, mint erre a kérdésre felelni. 
A földsark körüli területek tulajdonjoga, miután 
a syndikátus "megvásárolta e regiókat, osztatlan 
állapotban marad, vagy pedig méltányos kár
pótlás mellett átengedtetik egynek azon államok 
közül, a melyekből a syndikátus alakult. De a 
főczél egyelőre el lesz érve, ez pedig abból áll, 
hogy Amerika képviselői véglegesen kiküszöböl-
tessenek. 

Ennek az indítványnak sok jó oldala volt, — 
legalább a jelen perczben. — Mert kétségtelen
nek látszott, hogy később, midőn ezen ép oly 
makacsul vitatott, mint hasznavehetetlen ingat
lanok végleges tulajdonosának megválasztásáról 
lesz szó, — a kiküldöttek okvetlenül hajba fog
nak kapni. Az Egyesült-Államok azonban, — 
mint Toodrink Dean igen helyesen megjegyezte, 
teljesen kicseppennek a versenyből. 

— Én azt tartom, hogy az indítvány elmés, 
— monda Baldenak Erik. 

— Ügyes, — monda Karkov ezredes. 
— Megfontolásra méltó, — monda Harald 

János. 
— Furfangos, — monda Jansen Jakab. 
— Igazán angolos, — monda Donellan 

őrnagy. 
Mindegyik megtette a maga észrevételét, 

azon reményben, hogy később meg fogja csal
hatni tisztelt kollegáit. 

— E szerint, uraim, — monda Karkov Bo
ris, •— teljesen egyetértünk abban, hogy ha 
syndikátust alakítunk, mindegyik állam jogai 
érintetlenül fenntartatnak a jövőre nézve?. . . 

Ebben mindnyájan egyetértettek. 
Most már csak az maradt hátra, hogy meg

tudják, mily összegű hitelt bocsátottak a külön
böző államok a kiküldötteik rendelkezésére. E 
hiteleket összegezni fogják és kétségtelennek 

látszott, hogy a főösszeg sokkal je
lentékenyebb lesz, hogysem a North 
Polar Practical Association se
gélyforrásait messze meg ne ha
ladná. 

Toodrink Dean tehát felvetette a 
kérdést. 

De ekkor a dolog más fordulatot 
vett Mindenki hallgatott. Senki sem 
akart felelni. Megmutassák a tárczá-
juk belsejét? Kiürítsék a zsebüket 
a syndikátus pénztárába? Előre tu
dassák, mily összegig hajlandó árve
rezni mindegyik ? . . . Ez bizony sen
kinek se volt ínyére! Hátha később 
valamely egyenetlenség támadna a 
syndikátus tagjai közt? . . . Hátha 
a körülmények úgy kívánnák, hogy 
mindegyik a saját rovására vegyen 
részt az árverésen? , . . Hátha 
Karkov, a ravasz diplomata, sértve 
érezné magát Jansen Jakab fur-
fangossága által, a kit Baldenak 
Erik cselszövényei bántanának, míg 
az utóbbi ingerült lenne Harald 
János fukarsága miatt, a ki vona
kodnék engedni Donellan őrnagy 
követeléseinek, ez pedig viszont 
nem tartózkodnék intrigálni vala
mennyi kollegája ellen, egyenkint 
és összesen? Szóval a hitelösszegek 
bevallása egyértelmű volna azzal, 
hogy mindenki feltakarja a kártyáit, 
holott az volt a fődolog, hogy min
denki, a mennyire csak lehet, be
gombolkozzék. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ Valóban, Toodrink Dean jogos, 
de indiskrét kérdésére csak kétféle
kép lehetett felelni. Vagy túlozni 
kellett a hitelösszegeket—a mi nagy 

kellemetlenségekre adhatott volna okot abban a 
pillanatban, midőn a tőkét be kell majd fizetni, — 
vagy oly csekély összeget bevallani, hogy az 
egész dolog nevetségessé váljék miatta és Tood
rink Dean indítványa a kútba essék. 

Ez a gondolata legelőször is a hollandi India 
exkormánytanácsosának támadt, a ki, meg kell 
vallanunk, nem vette komoly értelemben a saját 
nyilatkozatát, de azért összes kollégái követték 
a példáját. 

— Uraim, monda Hollandia kiküldötte ajkaival, 
sajnálom, de a földsark körüli fekvőségek meg
vásárlására nem rendelkezem nagyobb összeggel 
ötven tallérnál. 

— Én pedig harminczöt rubellel rendelke
zem, — monda Oroszország. 

— Én húsz koronás tallérral, — nyilatkozók 
Svéd- és Norvégország. 

— Én tizenöt kronevel, — monda Dánország. 
— Nos, monda Donellan őrnagy oly hangon, 

a melyből a Nagy-Brittanniát természetszerűit 
megillető megvetést ki lehetett érezni, ez esetben 
az ingatlan önök közül lesz valamelyiké, uraim, 
mert Angolország nem fordíthat e czélra többet 
másfél shillingnél. * (Folyt, köv.) 

* Egy tallér = 2 fi-t 34 kr. — Egy rubel = 1 frt 
62 kr. — Egy koronás tallér == 56 kr. — Egy krone = 
56*/4 kr. — Egy shilling = 50 kr. 

MENNYISÉGŰ 

A SPANYOL KIRÁLY BETEGSÉGE. 
Fejedelmi családok bánatai és aggodalmai a 

dolog természete szerint nagyobb körökben kel
tenek részvétet, mint egyes szegény embereké, 
kik félreeső kunyhókban laknak, mert hiszen a 
magas állás még kisebb részletében is szembe
ötlővé lesz: mindamellett csak a kivételek közé 
sorolhatjuk az oly eseményeket, melyek a feje
delmi családok hazáján kivül is, vagy a mint 
mondani szokták, az egész világon részvéttel ta
lálkoznak. De azért az ily kivételek sem ritkák. 
Élénk emlékezetünkben van még mindnyájunk
nak a • bölcs »-nek nevezett Hl. Frigyes német 
császár hosszú haldoklása gyógyíthatatlan to
rokbajával, mely sajnos betegség részletei nem
csak a németeket, de valóban a müveit világ 
minden részében lakó újságolvasót kiválóan ér
dekelték s mindenütt osztatlan részvétet keltet
tek. Dyen részvét nyilatkozott most a spanyol 
király betegsége iránt, ki szintén napokon át 
küzdött a halállal s olyan korban, mely önma
gában is rokonszenvre méltókká teszi az embe
reket, mert gyámoltalanok. Az egykor hatalmas 
spanyol trón örököse, kinek egyik őse először 
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mondta ki a büszke szót, hogy birodalmá
ban a nap sohasem nyugszik le, tudvale
vőleg még csak gyermek, sőt valóságos kis
ded, bár sokkal idősebb uralkodó, mint az 
oly sokat emlegetett mai német császár s 
különösen régibb, mint szomszédja, a por
tugál fejedelem. Királynak született, egye
düli a most élő uralkodók között, ki mái-
születésekor fejedelem lett, de még most is 
csak negyedfél éves, tehát képtelen arra, hogy 
állásának fontosságát megismerje s gyer
mekjátékai bizonynyal fontosabbak előtte, 
mint a legjelentékenyebb törvények, me
lyeket nevében szentesítenek. 

XIII. Alfonzo 1886-ban május 17-én 
született, félévvel azután, hogy atyja, az 
előbbeni uralkodó, még mint fiatal ember 
elhunyt (1885-ben nov. 25-én) s igy az or
szág alkotmánya értelmében már születése
kor király volt, kinek nevében kiskorúsága 
alatt anyja, az özvegy Mária Krisztina ki
rályné, kormányozza az országot. Mivel atyja 
egyetlen férfiú volt az uralkodó családban, a 
fiu születése nagyjelentőségű esemény volt 
Spanyolországra nézve, a mint hogy Mar
tos, a kortes elnöke, ki is nyilatkoztatta, 
hogy «a király születése az alkotmányos 
monarkhia zászlója, mely most a békével, 
szerencsével és szabadsággal egyenlő.* Az 

ALFONZO SPANYOL KIRÁLY, ANYJÁVAL KRISZTINA URALKODÓ 

KIRÁLYNŐVEL. (1890.) 

" lek én!j> avagy az a naivságában megható 
nyilatkozata, midőn a lefüggönyzött ablakra, 
nézve felsóhajt: «Most már mindig éjszaka 
lesz, én nem kelek fel többé!» Az anyák a 
beteg királyban csak a szenvedő gyermeket 
látták és szivük őszinte részvéttel volt telve : 
de a férfiak is aggódtak a csecsemőért, ki
nek élete politikailag oly becses, mint ta
lán senki másé s ki király lenni talán 
megszűnik, mielőtt igazán tudná, hogy 
az volt. 

Midőn e sorokat irjuk, a kisded vészes 
betegsége, mely oly hosszú ideig gyötörte, 
már határozottan jobbra fordult s a teljes 
felgyógyulás sincs kizárva; azonban a sú
lyos baj (orvosok szerint agygörcs) esetleg 
végzetes lehet egész életére. 

EGYVELEG. 
* A párisi világkiállításról szóló hivatalos, 

jelentés 150 kötetet fog igénybe venni, de két év 
alatt megjelenik. Ezenkívül adnak ki két albu
mot a közönség számára, mely a kiállítás főbb 
tárgyait képekben és leírásokban mutatja be., 
A kiállítási sorsjáték 5000 nyereményét, melyek 
értéke 8 és fél millió forint, január 27-dikétől 
fogják kiosztani. 

* Influenza jelmezben jelent meg egy nő 
Szent-Pétervárttaz álarczos bálban. Keleties öl-

A SPANYOL MINISZTERTANÁCS ELNÖKE KIHIRDETI A SPANYOL KIRÁLY SZÜLETÉSÉT A MADRIDI KIRÁLYI PALOTÁBAN. (1886. MÁJUS 17-ÉN.) 

A SPANYOL KIRÁLY B E T E G S É G E . 

akkori (és mostani) miniszterelnök: Sagasta, a 
spanyol törvények értelmében, ezüst tálra fek
tetve bemutatta az új szülöttet a minisztereknek, 
grandoknak s azon udvari főméltóságoknak, kik 
ily szemlére jogosítottak, s mondják, hogy épen 
akkor, midőn a miniszterelnök e bemutatás al
kalmából elkiáltotta «Viva el Key!» (éljen a 
király!), a kis csecsemő is hangos kiáltással 
adott életjelt magáról. 

A spanyol százados belforrongásoknak e ha
talmas, habár még öntudatlan, mérséklője és 
ellensúlyozója, a kis fejedelem, azóta egészség
ben és vidáman töltötte gyermekéveit, sőt a 
barcellonai kiállítás megnyitása alkalmával, 
mint olvasóink az akkor lapunkban is közlött 
kép után talán emlékezni is fognak, uralkodói 
szerepet is játszott. Most azonban Spanyolország 
monarkhikus érzelmű polgáraínak rémületére, a 
kis király élete egyszerre veszélyben forgott. 
Igaz ugyan, hogy a helyette kormányzó özvegy 

királyné, a mi boldog emlékezetű József nádo
runk unokája, erélyével és tapintatával már eddig 
is megmutatta, hogy a kormány gyeplőit kezelni 
képes s igaz az is, hogy az alkotmány értelmében 
a kis király esetleges halála után annak testvér-
nénje jőne rögtön a trónra: mindamellett min
denki érezte, hogy a pártviszályokhoz annyira 
hozzászokott spanyol népnél ily eset politikai
lag is nagy csapás lenne, különösen a Braziliában 
nemrég lefolyt események után. 

Az ártatlan kisded szomorú és hosszú küz-
ködése a halállal e fontos politikai mozzanat 
következtében nagy érdeklődést keltett messze-
földön. S az érdeklődést még nevelték a távira
tilag közlött megható részletek: az anya, ki öt 
napon és öt éjen átvirrasztott kisdedénél; ez idő 
alatt még csak öltözetet sem váltott, a beteg 
kisded, ki kissé jobban érezve magát, játéksze
reit hozatja ágyához, vagy kis karjait anyja nya
kára tapasztva felkiált: «Mamita, hogy szeret-

tözetén tótható volt Európa térképe s azon a járvány 
pusztítása. Magas fejdísze tele volt orvosok nevével, 
kik a betegségről írtak s legyezője az ajánlott gyógy
szerek nevével. • Influenza kisasszony a bálban ver
seket is osztott szót, melyekben e járvány dicsértetik. 

* Zabszalmából, vízben felforralva, sötétbarna 
thea készíthető, mely állítólag 3 —4 nap alatt képes a 
legmakacsabb köhögést meggyógyítani. Ezt az egy
szerű orvosságot minden korúak használhatják, még 
torokbajoknál is, de czukrozni szükséges, mert ize 
nagyon rossz. 

* A gyüszűt kétszáz évvel ezelőtt találta ki van 
Benschoten Miklós amsterdami aranyműves, ki az 
első példányt egy rokonának, Van Bensselaer asz-
szonynak küldte ; el a kísérő levél még most is meg
van. Gyári előállításáról az angolok gondoskodtak 
először, kiknél a gyűszűt hüvelykujj harangjának 
(thimble = thumb : hüvelykujj és Leli = harang sza
vakból összevonva) nevezték, mivel kezdetben a hü
velykujjon hordták. 
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PETSCHACHER GUSZTÁV. 
(18 14—1890.) 

Az építőművészet nálunk még korántsem ré
szesül abban a méltányolásban és figyelemben, 
mint a többi kulturállamokban, s a mint azt 
méltán megérdemelné, nemcsak azért, mert a 
képzőművészetek közt, — mint anyaművészet, — 
legelső helyen áll, hanem azért is, mert az izlés 
fejlődésére kétségtelenül a legközvetlenebb ha
tással van ós kultúra-fejlesztő képessége szinte 
megbecsülhetetlen. — De hazánk viharos múltja 
nem is kedvezett építőmüvészeti közszellemünk 
kifejlődésének, mely különben is lassú, s egy-
egy lépés a haladásban mindig csak egész idő
szakoknak az eredménye lehet. Természetesnek 
kell tehát találnunk, ha a folytonos harczok 
századaiban s később az elnyomatás idejében 
az építőművészet hazánk földjen nem virágoz
hatott, s a közvetlen múlt sohasem nyújtott 
támpontot a továbbfejlődésnek ; a müizlés, — 
tápot nem nyerve, — szintén nem fejlődhetett s 
így építőmüvészeti közszellemről egész a jelen 
század közepéig szó is alig lehetett. 

Az egész ország igen-igen kevés, Budapest 
meg aránylag még kevesebb olyan épületet mu
tathat föl a múltból, a mely művészeti tradicziót 
képviselne; úgy, hogy a legrégibb korszak, a 
melyre fővárosunk múltjában mint olyanra hi
vatkozhatunk, a melyből öntudatos-építőművé
szeti működés és törekvések méltányolható 
eredményeire mutathatunk, — nem számítva a 
török-világból vagy a III. Károly és Mária-Teré
zia korából ránk maradt egy-két épületet, — 
már a modern korba esik: a Pollák-Hild-féle 
korszak az. 

A Nemzeti Múzeum, az Európa ós Földhitel
intézet, stb. mesterei az utókor elismerését a 
legnagyobb mértékben megérdemlik, mert két
ségtelen, hogy ők voltak, a kiknek az építőmű-
vészetLT^zunnyadó eszmét nálunk is, — pedig 
meglehetősen sivár viszonyok közt, — életre 
ébreszteniök sikerült, s habár működésüket, 
művészeti szempontból némileg egyoldalúnak 
kell is mondanunk, az úttörők érdeme tőlük 
elvitázhatatlan. 

Utánuk már több önállóságot, vagy legalább 
több törekvést az önállóság felé találunk abban 
a korban, a melyet talán legjellemzőbben és 
legigazságosabban Ybl, Weber és Feszi-ről 
nevezhetünk el; de tagadhatatlan, hogy az 
építőmüvészeti működésnek ebből a korból való 
objektumai bizonyos határozatlanság jellegét 
viselik, s daczára annak, hogy az egyes meste
rek nemcsak nagy tehetséggel, hanem a legko
molyabb művészi öntudattal és ambiczióval dol
goztak : azt, a mit művészeti közszellemnek mon
dunk, megteremteniük még mindig csak igen 
kis mértékben sikerült, és pedig különösen azért 
mert kevesen voltak, működésük kis térre szo
rítkozott, s így a verseny, a lendületesebb fejlő
désnek ez az életeleme, a viszonyok természe
téből folyólag, szinte kizártnak volt mondható, 

így virradt ránk az 1867-ik év, hazánkra 
nézve az újjászületés, a renaissance ideje. 

Ha ráemlékezünk a 67-ik és az azt közvetle
nül követett évek lázas mozgalmaira, a minden 
téren és minden irányban tapasztalt föllendü
lésre, a lelkességre, az áldozatkészségre, a jövőbe 
vetett bizalom határtalan voltára, épenséggel 
nem csodálkozhatunk, sőt természetesnek kell 
találnunk, hogy az építőművészet is oly hirte
len gyors lendületet vett s oly számos és pedig 
nem csekély föladat megoldása vált aktuálissá, 
hogy az itthoni erők csakhamar elégteleneknek 
bizonyultak; s a mikor a Sugár-út (ma And-
rássy-út) megnyitása is ténynyé vált, nem kevés 
volt azoknak a külföldieknek a száma, a kik 
több-kevesebb szellemi tőkét hozva magokkal, 
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részint meghívás folytán, részint saját ösztönü
ket követve bevándoroltak s az építések munká
jában, kisebb - nagyobb szerencsével, közre is 
működtek. Es ez a körülmény, — ha voltak is 
ellene egyeseknek, és pedig nem ritkán jogosult 
kifogásaik, — nagyban és egészben örvendetes 
eredményeket biztosított, a mennyiben az új, az 
idegen erők újabb momentumokat oltottak az 
épitőmüvószet itthoni elemeibe, versenyt idéz
tek elő, s így részes tényezőivé váltak annak, 
hogy izmosabb fejlődésnek indult nálunk is 
az akkoráig csaknem egészen hiányzó építőmü
vészeti közszellem. 

Ama külföldi építőművészek között, a kiket 
behívtunk s a kiknek itt való megbonosulását 
az építőművészet, a társasélet s általában a köz
fejlődés érdekében örömmel üdvözöltük, s a 
kiket, miután a mieinkké váltak, nemzeti nye
reségnek tekinthettünk, a legelső helyek egyikén 
kétségtelenül Petschacher Gusztáv állt. 

0 reá igazán ráillett, hogy «Isten kegyelmé
ből való müvész», teremtő erő, eredetiség, ki
fogyhatatlan találékonyság, diskrét izlés, lelki
ismeretes tanultság, s e mellett az a mesés, 
szinte közmondásossá vált kézügyesség, a mely 
szerint az ón balkezében szinte úgy fogott, mint 
a jobban. Mint ember szeretetreméltó, elmés és 
jellemes; új hazáját, — mert e hon fiává lett, — 
igazán szerette s ezt bebizonyította tettekkel, 
nyelvét megtanulta s közáldozatokra mindig 
kész vala. 

S most, mikor már egészen itthon érezte és 
érezhette magát, s a mikor joggal várhattuk 
tőle, hogy a hazának s a művészetnek még 
ezentúl fog igazán hasznos szolgálatokat tenni, 
alig 45 éves korában meghalt. . . 

Petschacher Gusztáv 1844. február 9-én Bécs
ben született, mint tekintélyes polgári család 
sarja; ott végezte a polytekhnikumot, majd az 
akadémiát, időközben a festészettel is foglal
kozván. 

Eleintén Ferstelnél, majd meg a Schmidt 
Frigyes iskolájában tanult s aztán Bomano és 
Schwendenwein építészeknél működött, míg 

1873-ban Unger Emil halála után a budapesti 
sugárúti építő vállalathoz kapott meghívást, 
mely társulatnál 1876. végéig, a társulat felosz
lásáig, mint vezénylő épitész működött. Ez idő 
alatt a társulat számára az Andrássy út 57. sz. 
házat, az Andrássy-út baloldalán az Eötvös- és 
Csengery-utczák közt fekvő házcsoportot, ugyan 
csak az Andrássy-úton fekvő budapesti m. kir. 
állami polgári tanítónő- és nevelőnő-képző inté
zet két saroképületét építette. 

Ugyanez időben építette a magyar ált. hitel
bank vezérigazgatójának, Weninger Vinczének 
villáját az Andrássy-úton, kinek leányával, Irmá
val, 1878. végén házassági frigyre lépett, a kivel, 
kedves gyermekektől környezve, a legboldogabb 
házasságban élt. 

Az 1876. év végével, midőn a sugár-úti építő 
vállalat feloszlott, már mint önálló építész épí 
tette a Schwarz-fóle bérházat a váczi körúton 
és a Hieronymi-féle villát az Andrássy-úton. 
1878-ban pedig a magyar ált. hitelbank első 
házát a váczi körúton a régi czukorgyár telepén. 

Ugyanebben az évben bizta meg Salvator 
János főherczeg, most már Orth János, gmundeni 
kastélyának építésével, mely kastély tulajdon
képen a főherczeg saját terve szerint épült, meit 
az maga is kiváló tehetséggel gyakorolta az 
építőrnüvészetet, ós a ki személyesen kereste fel 
Petschachert Budapesten, és itt kérte föl munka
társául. 

1879-ben a magyar államvasutak nyugdíj
intézetétől hirdetett tervező-pályázaton pálya
nyertes lön és ekkor építette az Andrássy úti 
köröndön álló nagy bérházat, továbbá 1881 —82-
ben a magyar ált. hitelbank épületét a nádor-
utczában, s ugyancsak 1882-ben a Pallavicini 
Sándor őrgróf palotáját az Andrássy-utón, majd 
1883—84-ben a Harkányi-féle Andrássy-úti 
palotát, a VI. és VII. kerületi kör házát s a 
magyar ált. hitelbank házcsoportját a váczi 
körúton (régi czukorgyártelep), később a Kálmán 
Gusztáv bérházát a Podmaniczky-utczában. a 
két Stern-féle házat a Teréz-körút és aradi- utcza 
sarkán, saját házát a József-körúton, a Langen-
feld ház homlokzatát a Podmaniczky-utczában 
és az épülőfélben levő Thurn-Kumbach-féle há
zat, a József-korút és üllői-út sarkán és számos 
kisebb-nagyobb más épületet. 

S mindezen, valamint a vidéken épített müvei 
is mind meg annyi maradandó emlékei műkö
désének, nagy tehetségének és művészi lelki-

Biezú Géza rajza. 

PETSCHACHER GUSZTÁV. 
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ezt 1873 február 11-én meg is cselekedte s vissza
tér t Olaszországba. 

Három évvel ezután első neje meghalt s a 
herczeg teljesen visszavonult a magánéletbe, 
gyermekei nevelésének szentelve magát. Első 
házasságából ugyanis három gyermeke szárma
zott : Emánuel Fülöp, Viktor Emánuel és Lajos 
Amadeo herczegek; a legidösebbik 1869-ben, 
a legfiatalabbik 1873-ban született. Laetitia her-
czegnő, Bonaparte Jeromos leánya, gyermekeinek 
nagynénje, gyöngéd gondoskodással pótolta az 
árváknak az anyját, s talán a gyermekek sorsa 
fölött való gondoskodás vezette össze a csapások 
által megpróbált e két szívet, hogy később a há
zassági frigyben olvadjanak össze. 

Amadeo herczeg többnyire Turinban lakott. 
I t t lepte meg a most mindenüt t annyira elterjedt 
betegség, az influenza, mely még ifjúnak mond
ható életét kioltá j anuár 18-án, özvegyen hagy
ván alig 24 éves hitvesét. 

Az olasz király benne nemcsak egyetlen fivé
rét, de egyúttal legbizalmasabb hivét s oly ba
rátját vesztette el, kiről fájdalmasan monda, 
hogy «nem volt lelkemnek ő előtte ti tka». Olasz
országban mindenüt t nagy részvét nyilatkozik a 
korán elhunyt, derék, népszerű herczeg váratlan 
halála fölött. 

AMADEO AOSTAI HERCZEG. 

ismeretességének, s a rajtuk fölismerhető közös 
jellemvonás mesterüket művészi önálló egyéni
séggé avatja. 

Petschacher elvesztése határozott kár építő
művészetünkre, a melynek ő bizonyára egyik 
legelőkelőbb vezérévé vált volna, és kár a hazára, 
mert leghívebb fogadott fiát vesztette el benne. 

NEY BÉLA. 

AMADEO. A VOLT SPANYOL KIRÁLY. 
1845—1890. 

Nap nap után jöttek a jelentések Spanyol
ország tényleges királyának, a még nem egészen 
négy éves XLÜ. Alfonzónak aggasztó egészségi 
állapotáról, már-már azt hittük, hogy valamelyik 
a zsenge gyermekélet elhunytát fogja jelenteni: 
midőn egyszerre, minden előleges előkészítés 
nélkül, nem az ő, hanem egy legjobb férfikorában 
levő erőteljes ember halálának hire érkezik, 
Amadeo aostai herczegé, Umberto olasz király 
egyetlen fivéréé, a ki egykor, a mostani spanyol 
király atyja, XII. Alfonzo előtt, Spanyolországnak 
egy ideig szintén királya volt. 

A halál-eset annál meglepőbb, mivel még 
nincsen másfél esztendeje, hogy az aostai her-
czegnek Bonaparte Laetitia herczegnővel tör
tént egybekelését volt alkalmunk jelenteni, 
s a hírlapok elragadtatással beszéltek nemcsak 
a menyasszony bájos megjelenéséről, hanem a 
vőlegény délczeg, daliás alakjáról is, a kinek erő
teljes, fiatalos külseje még negyvenhárom évét 
sem árulja el. 

Amadeo Ferdinánd Mária herczeg, másodszü
lött fia volt II . Viktor Emánuel olasz királynak, 
Adelhaid osztrák főherczegnövel kötött házassá
gából. 1845 május 30-án született s már öt éves 
korában tagja lett a nemzetőrségnek, melynek 
rangfokozatain oly gyorsan emelkedett, hogy 

1859-ben mint hadnagy, 1866-ban, tehát alig 
21 éves korában, már mint dandárparancsnok 
vett részt az Ausztria elleni háborúban. Custoz-
zánál csak hadsegéde mentette meg, jóformán 
erőszakkal vivén őt el a veszedelmes állásból, 
a hol gyomra táján golyótól találva meg is se
besült. 

1867 május 30-án megnősült, nőül vévén 
Mária Viktória herczegnőt, Károly Emánuel del 
Pozzo della Cisterna herczeg leányát, egy fényes 
multu előkelő olasz család sarját, a kivel később 
Egyiptomba utazott, Olaszország képviseletében 
a szuezi csatorna megnyitására. Innen a szent 
földre is elmentek s a herczegnő azzal tette 
Krisztus sírjánál tett látogatását maradandó em
lékűvé, hogy oda ajándékozta a szent-sírnak csa
ládja legszebb ékszereit, mik egy félmillió ér
téket képviseltek. 

Az 1870-ki óv nemcsak Francziaországra volt 
végzetes. Spanyolországban is megbukott a 
Bourbon-dinasztia, s az ország hosszabb idő óta 
királyt keresett. Prím marsall már 1868 óta 
foglalkozott azzal a gondolattal, hogy a spanyol 
koronát az olasz király fivérének fejére tegye. 
De a terv csak a mondott év végén érett meg 
annyira, hogy egy negyven tagból álló küldött
ség (1870 decz. 4ikén) a kortes nevében fölaján
lotta Amadeo herczegnek a koronát, a ki még 
azon hó 26-án kikötött Spanyolországban, hol 
nagy lelkesedéssel fogadták. Mindazonáltal ural
kodása nem vala egyéb, mint a tusakodó pártok 
elleni küzdelem. Nem volt képes az országban a 
rendet helyreállítani s a politikai ármányok 
véget érni nem akaró sora utoljára is kedvét 
szegé. 

S midőn 1872 július 18-ának éjjelén még gyil
kossági merényletet is kísérlettek meg ellene és 
neje ellen, elhatározta, hogy lemond a trónról s 

VÁRATLAN VESZÉLY. 
(A 61. old. levő képhez.) 

Kelet-Indiában az angolok által meghonosított 
művelődés még csak kis részben volt képes a 
természet nyers erőivel megküzdeni. Különösen 
számosak még az emberre nézve veszedelmes 
vadállatok, és évről-évre több százezer ember 
pusztul el különösen kigyómarások és a tigrisek 
vérengzései következtében. Némely helyen már 
vasutak is járnak, de a vadállatok még megma
radtak, így a Daccá-Mynensing vasút körülbelől 
33 kilométer hosszaságban megy át a sűrű Ma-
dapur erdőségen, a hol alig lakik ember, de 
annál több tigris, medve, vaddisznó és szarvas. 
Ebben az erdőségben történt meg az a veszélyes 
kaland is, melyet képünk oly élénken ábrázol. 
Kelly, vasúti mérnök és állandó felügyelő egy nap 
toló kocsival (draisine) szemleutat tett a síneken, 
midőn egy hajlásnál hirtelen négy tigrist látott 
maga előtt. A kíséretében levő bennszülöttek 
azonnal elmenekültek s a szerencsétlenségére 
fegyvertelen mérnököt magára hagyták. A mér
nök rögtön meg akarta állítani a kerekeket, de 
hiában, a tolókocsi előrehaladt. Szerencséjére a 
tigrisek a szokatlan látványra megzavarodtak és 
lassanként a sűrűbe vonultak, úgy hogy a mér
nöknek a nagy ijedtségen kívül semmi baja sem 
történt. Mondják különben, hogy már a vasút 
építésekor is sokszor mutatkoztak tigrisek és 
vadállatok s a mérnökök gyakran rögtönöztek 
itt vadászatokat, melyek rendesen eredménynyel 
végződtek. 

TUDOMÁNYOS VIZSGÁLÓDÁSOK ÉS 
FÖLFEDEZÉSEK. 

A «Természettudományi Közlöny» VII. és VLU. 
Pótfüzetében jelent meg llosvay Lajos műegyetemi 
tanárnak az «Egés melléktermékeiről" czimű érte
kezése, mely mint tudományos értékű dolgozat a 
«Bulletin de la Société chimique de Paris» nevű 
franczia folyóiratban is helyet talált s külföldi tu
dósok figyelmét is magára vonta. Megvallom, hazai 
szokás szerint, az értekezés akkor kezdett érde
kelni engemet is, mikor láttam, hogy azt a külföldi 
szakirodalom érdeklődéssel fogadta s e hatás követ
keztében szántam rá magamat, hogy tartalmát a 
magyar nem szakközönséggel is megismertessem. 
Az értekezés tulajdonképen véve 11 czikkből áll, 
melyek közül mint legérdekesebbek a 4., 5., 6., 7. 
számúak emelkednek ki. 

A 4-ik számú azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy 
• gyors égés közben képződik-e ózon, esetleg hydro-
genperoxid*, avagy csak a nitrogénnek magasabb 
oxidjai képződnek, melyeket a salétromossav és sa
létromsav kémhatásaival mutathatunk ki. Elfoga
dott igazság volt, hogy ez a két erősen oxidáló test, 
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t. i. az ózon és hidrogénperoxid, gyors égésnél kép
ződik s hogy az a levegőbe jutva, a természetben az 
oxidáláson alapuló folyamatokban tevékeny részt 
vesznek, llosvay nagy számú kísérlettel bizonyítja 
be, hogy gyors égésnél ózon sohasem képződik, hid-
rogenperoxid pedig csak akkor, ha a láng vizzel van 
lehűtve. Utóbbi körülmény rendesen végbemenő 
égésnél nincs meg, tehát a közönségesen gyors égés
nek nevezett folyamatnál hidrogenperoxid sem képző
dik. Ellenben kimutatja azt, hogy minden gyors 
égésnél kevés nitrogén egyesül oxigénnel, s ennek 
következtében az égés-termékek között olyan is van, 
mely salétromos sav és salétromsav-képződést 
idéz elő. 

Az 5-ik számú czikkben arra a kérdésre felel 
hogy « Van-e a levegőben ózon és hidrogenperoxid?' 
Számot vetvén azzal, hogy oxigénből ózon csak su
gárzó elektromos kisülésnél képződik, de elektromos 
szikra nem hozza létre, kijelenti, hogy a villámlás 
ózont nem termel, csak salétromos savat és salétrom
savat, épen ugy, miként ezt kicsinyben az elektro
mos szikra eszközli. Hidrogenperoxid sem képződ
hetik a levegőben ; legalább a hidrogenperoxidnak 
a levegőben való képződési feltételeiről még keve
sebbet mondhatunk, mint az ózonéról. Szerző nem 
elégszik meg a puszta tagadással, hanem kísérlete
ket végez annak eldöntésére, hogy ha, miként már 
évtizedek óta állítják, a levegőben ózon és hidrogen
peroxid van, ezek jelenlé:ét bebizonyítsa. Miután 
egyik kísérletnél két, másiknál öt hétig tartó hatás
nál mindkét test jelenlétére lagadó eredményt ka
pott, kimondja, hogy ez idő szerint a levegőben fog
lalt ózonról és hidrogénperoxidról beszélni oksze
rűtlen, mert a tudományos kutatásnak nincs hatal
mában csak legkisebb nyomukat is felismerni. En
nélfogva értékteleneknek jelenti ki mindazokat a 
meghatározásokat is, melyeket meteorológiai inté
zetekből a levegő ozontartalmáról idáig közzé
tettek. 

6-dik czikkében azt állapítja meg, hogy a kiléleg
zett levegőben és a nyálban salétromos sav van. E kí
sérletei mig egyrészről eddig is észlelt megfigyelé
seket erősítenek meg, másrészről azt is bizonyítják, 
hogy, miután a kilélegzett levegőben több a salétro
mos sav-kémhatást előidéző termék, mint a beléleg
zettben, a szervezetben a nitrogénnek oxigénnel ké
pezett vegyülete előállhat, s kétségessé teszi, hogy 
vájjon az eddig kimutatott hidrogenperoxid jelen 
van-e. 

A 7-dik czikkben arra a kérdésre szolgáltat fel
világosító adatokat, hogy a növények fejlődéséhez 
szükséges nitrogén miképen kerül ki a levegőből. Be
bizonyítja ugyanis, hogy a növények a levegőben | 
foglalt salétromos-savas és salétromsavas ammoniu- ! 
mot febzinükön képesok megsűríteni, és a talajnak 
is megvan az a képessége, hogy ugyanezen termé
keket a levegőből az idővel arányos mennyiségben 
magába vegye. 

Mind e kérdések biztos eldöntésére alkalmas kém
szerekkel kellett rendelkeznie, melyeknek kipróbá
lása s előállításuk módja az 1-ső, 2-dik ós 3-dik 
czikkben van leirva. Az eredményből e!ég legyen itt 
csak azt jegyezni fel, hogy az általa módosított 
Griess-féle kémszerrel a salétromos savat fel lehet 
ismerni, ha egy sulyrész salétromos sav egy billió 
sulyrész vizben, — a salétromsavat pedig, ha egy 
sulyrész salétromsav 200 millió sulyrész vizben van 
feloldva. 

«Püggelék» czimen négy ez kket közöl. Az első
ben kimutatja, hogy permangansavas-káliumból tö
mény ózont nem lehet fejleszteni; továbbá megálla- i 
pítja annak okát, hogy ez az elegy néha miért ex- I 
plodál olyan hevesen. A másodikban bebizonyítja, 
hogy megfordított lángban is (tehát akkor is, ha vi
lágító gázban ég el a levegő) képződik salétromos 
sav és felismeri, hogy ha a levegő nitrogénbioxiddal 
elegyeítve ég el világító gázban, cyan is képződik. — 
A harmadik czikkben a platinának egy érdekes tu
lajdonságát irja le, nevezetesen azt, hogy a platina 
eloszlottsága szerint 180—360 fok között a nitro
gént szintén egyesíti oxigénnel, azonban ezt a köz
benjáró képeseégét aránylag rövid időn elveszti s 
csak huzamos állás közben kapja vissza. Végre a ne
gyedik czikkben azt irja le, hogy a nitrogén a hid
rogénáramban tisztított, finomul eloszlott vaspor 
lassú oxidálásakor is egyesül oxigénnel. 

Végig tekintve az értekezés érdekes adathalma
zán, örülnünk lehet, hogy hazánkban a khemia te
rén a Tban tanár által megteremtett iránynak llos
vay ily sikeres követője. Ilosvaynak a Természet
tudományi Társulat keretében kifejtett eddigi tevé
kenysége kezeskedik arról, hogy a khemiának épen 
ugy tudományos mivelése, miként népszerűsítése te
kintetében ahozzá füzött'reményeket megvalósítja.— 
Ha egy félszázad óta hirdetett igazságot, hogy a le
vegőben ózon van, Bosvay véglegesen még nem dön
tötte is meg, de az abba vetett bitet megingatta s nem 
bátorság, hanem tapasztalaton nyugvó meggyőződés j 
kellett hozzá, hogy a tudományos világ érdeklődését 
az ügy tisztázásához járulni felhívta. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Petőfi eddig ismeretlen költeményei. Petőfinek 

a múzeumban levő kéziratai közt két eddig ismeret

len költeményt találtak, melyek ott tintával vasta
gon ki vannak búzva, de idők multával a tinta meg
barnult s a sorok olvashatókká lettek. A költemé
nyekről Ferenczi Zoltán ezeket irja a .Fővárosi 
Lapoki-ban. 

Petőfinek kéziratai az 1847—49-diki költeményei
ről a nemz. múzeum könyvtárának birtokában van- l 
nak Budapesten, a Petőfi kéziratok között. A múlt 
évben, november havában, Petőfi életrajza szem
pontjából átvizsgálván e kéziratokat, azokban több 
kihúzott költeményre találtam és siettem azokat 
(a kihúzás daczára) elolvasni. A kihúzott költemé
nyek közül a «Koronázás,* egy fordítás Heinéből, 
már ismeretes, egylevél meg ki van vágva, melynek 
egyik oldalán a «Fölösleges aggalom*, másikán a 
'Mézeshetek* volt. E kettő közül az első megjelen
vén az 1847-diki«Hazánk»-ban, MeltzlHugó figyel
meztetésére azóta szintén ismeretes s benne van a 
Petőfi-kiadásokban. A szóbanforgó levelet a kézira
tokból hihetőleg a költő neje vágta ki, mert némileg 
kedvezőtlennek találta az említett költeményt, s ez
zel együtt a "Mézeshetek» is örökre elveszett vagy 
legalább lappang máig. A költő által kihúzott másik 
két költemény eredetéről, íratásuk idejéről a kö
vetkezőket mondhatjuk. 

«A betegséggel szomszéd a halál* czimü költemény 
a költő kéziratának 108-dik lapján van kihúzva s az 
1847-iki költemények között a 49-dik. Irta Szatmá-
ron, hová 1847 juh 13-án este érkezett meg s a 
Szatmáron ez alkalommal irt költeményei közül az 
5-dik. Közvetlenül előttea *Jó ideje lement a nap* .. 
czimü áll s utána »Az elhagyott zászló * A könyv 
tartalma teljesen világos. Júlia beteg volt, de mulé-
konyan, s a fellobbanó kedélyű költő, kinek épen 
ez időben ezer egyéb oka is volt a lelki felindulá
sokra, e költeményben fejezte ki a Júlia betegsége 
miatti kétségbeesését. A költeményt, összevetve a 
körülményeket, jul. 24-dike tájt irta, melyet még 
csak három költemény követ az «Augusztus 5 én* 
czimüig, melyben már eljegyzéséről szól (83-dik). 
Miért húzta ki utóbb a teljesen letisztázott s lapszá
mozott kötetből, mely minden tekintetben nyomda 
alá volt már elkészítve, nem tudható ; valamint ér
dekel az is, hogy egyetlen levelében sem emliti Juha 
e betegségét s utóbbi költeményeiben sem tesz rá 
vonatkozást. 

tSzép levél* czimü költeménye a költőnek kézirata 
127-ik lapján van kihúzva s 1847-ből a 95-ik költe
ménye, (150 költemény közt, a mennyit t. i. 
1847-ben irt). Áll az «0. B. kisasszonyhoz* czimn 
költemény után. A költemény tartalma magamagát 
eléggé megmagyarázza. Júlia bántó levelet irt, 
melyre a költő fájdalma hevosen tört ki s ezt fejezi 
ki a költemény. Petőfi ekkor már Szatmáron volt, 
hová, mint uti leveleiből (XIV.) tudjuk, jul. 13-án 
este érkezett meg s minthogy az esküvőig, szept-

8-ig, nem volt szabad Juhát meglátogatnia, bő leve
lezést folytattak. Petőfi ez idő alatt számos költe
ményt irt s a tSzéy levél* a Szatmáron irt költemé
nyek közül a 21-ik. Természetesen ily adatokra csak 
a költő kéziratának tanulmányozása vezet rá ; mert 
a kézenforgó kiadások megfoghatatlan bölcseségből 
a legbolondabb sorrendben adják a költő költemé
nyeit, a mi pedig épen Petőfi költeményeinél rend
kívüli hiba, kinek költeményei nyomon kisérik éle
tét. Ekközben aug. 5-én megtörtént a jegyváltás (1. 
"Augusztus 5-én** czimü költeményét, s általában a 
tilalom daczára ki-kirándult máskor is Erdődre, 
mint Aranynak aug. 17-ről irja. Szatmáron még 
szept. 8-ig, esküvőjéig ült s utolsó költeménye, me
lyet ott irt «Azokon a szép kék hegyeken tul...» 
czimü a sorozatban a 107-ik. Tehát a *Szép levél* 
után még 12 költeményt irt esküvője előtt. E szerint 
a tSzép levél* az eljegyzése utáni időből, augusztus 
20-ika tájáról való s a költő még két költeményében 
tesz róla említést. A 'Megbántott a rózsám...* 
czimfiben azt mondja el, hogy mint békéltek meg 
az első találkozáskor, mely a sorozatban a 96-dik s 
nyomban a *Szép levél* után következik; a 99-dik-
ben «Csak ugy omlanak most hozzám...» cziműben 
meg igy szól: 

• Csak úgy omlanak most hozzám 
A szebbnél-szebb levelek! 
Minap egygyel kedvesem majd 
Szivem repesztette meg» . . . . 

Ebben tehát világosan a fenti levélre czéloz. E köl
teménye, melye: szemmel láthatóan felesége iránti 
gyöngédségből húzott ki, valóságos hiány volt köl
teményei között, mely kiegészíti a költő szerelmi 
életének külső és belső történetét. 

A két költeményt itt közöljük : 

I. 
A betegséggel szomszéd a h a l á l . . . 

A betegséggel szomszéd a halál. 
Gyógyulj meg édes, szép menyasszonyom ! 
Mivé leszek, ha ajkaid helyett 
Fejfádat csókolom ? 

Itt hagynál engem? engem! és miért? 
Hogy minél elébb föl az égbe menj ? 
Szebb lesz neked, szebb lesz velem a föld, 
Mint nélkülem a menny. 

Ne vidd el tőlem, oh sors, hívemet... 
Megénekeltem már egy holt leányt... 
Ne kivánd, hogy két koporsó közé 
Szoruljak, ne kivánd! 

Hagyd meg nekem, sors, hagyd meg őt nekem ! 
Hisz ő a díj egy olyan életért, 
A mely beillik kínkeresztnek is, 
Ha nem nyer semmi bért. 

O mennyországom, földi örömem, 
Földi virágom, égi csillagom, 
O a mindenség reám nézve és 
Oda nem adhatom. 

Vagy vidd el őt kegyetlen hatalom, 
Vidd el, de véle így ha távozál... 
Egy tőr megnyitja szivem ajtaját, 
S lelkem utána száll. 

(Szatmár.) 

H. 
Szép l e v é l . . . 

Szép levél, a melyet írtál, 
Eletemnek élete! 
Benne elméd minden fénye 
S szived minden melege. 

Oly forróan fested és oly 
Édesen szerelmedet, 
EB, ki hinné ? nekem még ia 
Fáj, nagyon fáj leveled. 

Egy redő ült homlokomra, 
A midőn elöl vasam, 
S a redő fáj, mintha késsel 
Hasították volna rám. 

Leveled virágbokor, de 
Kígyó lappang a tövén. 
Keresem én, nem lelem meg, 
De csípését érzem én. 

Készakarva vagy nem tudva 
Bántod ekkép íelkemet ? 
Mely téged oly véghetetlen' 
Es csak tégedet szeret. 

Ez kellett tehát egészen, 
Hogy az üssön új sebet, 
A kinek megorvosolni 
Kén a régiebbeket. 

Fuldokoltam a habokban, 
S kezemet fölemelem . . . 
S te, hogy mélyebben taszíts be, 
Csak azért jöttél felém. 

Jer, leány, és csendesíts le, 
Jer; s nyugtass meg engemet, 
Mert az első sziklakőnél 
Szétlocscsantorn fejemet. 

(Szatmár.) 
PETŐFI SÍNDOB. 

A püspök atyafisága, regény két kötetben, irta 
Iványi Ódon. Hosszabb idő óta nem igen jelent 
meg kevésbbé ismert szerzőtől könyv a tehetség 
annyi határozott jelével, annyi komoly igénynyel a 
figyelembe való vevésre, mint ez a regény. Kész irót 
mutat be, ki magvas tehetség, s írói tulajdonai nem 
közönségesek. «A püspök atyafisága» nem kísérlet, 
hanem jó regény. Szerkezeti hibája van elég, meséje 
szerteszét ágazik, hőse nem rokonszenves, nincs is 
benne kellő cselekvő erő; másik fő alakja (egy 
leány) szintén passzív, hanem a mű maga minden 
részében irodalmi színvonalon áll, még pedig tisztes
séges színvonalon. Elejétől végig érdekel, szépen, 
sokszor erőteljesen írva, köznapi helyek nélkül. A 
szerzőnek van eszméje, azokhoz a kifejezés szabatos
ságát és formaságát is megtalálja. Van élénk érzéke 
és megfigyelése az élet iránt. Alakját biztos kézzel 
festi, s mélyebben is birja jellemezni. A reális élet
hez vonzódik ; hatással voltak rá a franczia natura
listák, de nem utánzó; eredeti tehetséggel dolgozik. 

A regény tárgya sem a megszokott. A forrongó 
magyar társadsdmat igyekszik festeni, melyben 
emelkedők és sülyedők küzdenek, hogy új helyet 
foglaljanak, vagy megtartsák a régit, ha kell minden 
áron. A közéletnek nem egy ismert eseményét dol
gozta föl a regényben, sőt bele vette néhány alakját 
is, a nélkül, hogy pasquilt irna, vagy személyeket 
bántana, mert mindent saját költői tendencziájára 
használ föl. «A püspök atyafiságát nem épen találó 
czim, mert a mire ez vonatkozik, az a regény első 
epizódjai közt van, az pedig később mellékes lesz. 
Itt is úgy látszik, hogy közelebb múlt idők ese
ményei lebegtek előtte, valamelyik püspök (a többi 
közt) a ki után nagyon megrongálva maradt a püs
pökség vagyona, melyet az atyafiság kiélt, mint 
jószágigazgatók, bérlők. A püspök atyafiságát 
Bacsóéknak nevezi a szerző, s ennek a nagy család
nak tagjai szerepelnek a regényben. Miután a püspö
köt kifosztották s miután a jólelkű püspök meg
halt, az atyafiság feljön Budapestre, a hol szintén 
van egy hatalmas Bacsó, a ki épen most emelkedik, 
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a közélet egyik nevezetessége. Ez Bacsó Kanut 
államtitkár, később pedig miniszter. A haszonleső, 
elbizakodott, könnyű lelkiismeretű rokonság alak
jai egytől egyig ritka jellemző erővel és jó humorral 
festvék. A fő közöttük Fülöp, ki a püspök régi arany 
és ezüst műtárgyait is elsikkasztotta. Az atyafiság 
Kanutot is szívja s oz anyagi zavarokba kezd kerülni. 
Csak egy jó házasság segíthetne rajta. Ott is van egy 
görög bankár, a szintén sok eredetiséggel rajzolt 
Biás, a ki a hatalmas államtitkárnak szívesen oda 
adná leányát, és számít is rá. De Kanut mást szeret, 
egy Bacsó-lányt, Veront, ki az ő családjánál mint 
nevelőnő él. Veron atyja egy vén szocziálista, és 
gyűlöli Kanntot, régi családi viszályból, leányával 
pedig semmit sem törődik. Kanut már jegyet vált a 
görög milliomos lányával, mert Fülöp felvilágosítja 
Veront, hogy Kanutot csak gazdag házasság ment
heti meg. Veron tehát elutasítja Kanutot. Egyszer 
azonban elfogják apját, a vén szoczialistát. Veron a 
hatalmas államtitkárhoz megy éjnek időjén, hogy 
atyja kiszabadítását kérje. Ez szép, de szerkezetileg 
gyönge része a regénynek. Veron a találkozásnál 
áldozatul esik szerelmének. Az ő bukására pedig 
semmi szükség a regényben. Kanutról ez alatt jel
lembevágó dolgokat beszélnek. Maga egy nagy vállal
kozó bécsi czég feje mondja el, hogy Kanut bizonyos 
állami szerződés felbontásáért százezer forint borra
valót fogadott el. Csakhogy ezt Fülöp tette, Kanut 
tudta nélkül. Egy ellenzéki hírlapíró, ki üldözi Ka
nutot, mert ő is szereti Veront, egy este elviszi Ve
ron atyjához, a vén szoczialistához a másnap meg
jelenő czikk levonatát, melyben Kanutot megtá
madja a borravalóért. Veron hallja, mikor felolvas
sák a czikket. Nem hiszi, hogy Kanut elkövethette, 
a mivel vádolják. Értesíti tehát Fülöpöt, hogy aka
dályozza meg a botrányt. Fülöp a kaszinóban ke
resi Kanutot. Már a kaszinóban is beszélnek a czikk-
ről. Zárni gróf fenyegetőzik, hogy Kanut (ki már 
ekkor miniszter) a kaszinó tagjai közt meg nem ma
radhat. Fülöp összetűz a gróffal, a ki hires lövő, de 
ő is az. Még akkor éjjel megvívnak, s a golyó halá
losan találja Fülöpöt. Haldokolva vallja be, hogy a 
szászezer forintot ő vette föl a bécsi czégtől. Tisz
tázza Kanutot a vád alól s kéri, hogy forduljon 
egész szeretetével Veron felé. Kanut és Veron csak
ugyan boldogok is lesznek. Ez röviden a regény 
meséje. Sok epizód és mellék-alak veszi körül, de 
ezekben is mindig egy iró szép tehetsége nyilatko
zik. Drámai hév, emelkedettség sem hiányzik az 
előadásból. Szóval e regény igazi tehetség műve, ki 
mindjárt első nagyobb művével élvezetet tudott 
nyújtani. Korábban egy kötet elbeszélés jelent meg 
Iványitól. A regény Szegeden került ki sajtó alól, 
csinos kiállításban, s Aradon kapható a szerzőnél, ki 
maga adta ki. 

Makai Emil : vallásos énekek. Budapest, 1800. 
A zsidó vallásos költészet előkelő helyet foglal el a 
világirodalom vallásos lyrájában. Oly nép, mely év
ezredeken át letéteményese volt az egy Isten esz
méjének, s mely az egy Istenben saját nemzeti iste
nét, Izrael népének majd kegyes, majd dorgáló, de 
az idegen népekkel szemben mindig védő és oltal
mazó urát és királyát tekintette : nem csoda, hogy a 
nyomorúság és megpróbáltatás szomorú idejében 
mély áhítattal fardította szemeit az ég felé, s a fo
hász, a könyörgés, a panasz, melyet ősei istenéhez 
küldött, szive mélyéből fakadt. A sötét századok, 
melyek a zsidó népre annyi szenvedést mértek, ma 
már elmultak, korunk felvilágosodott szelleme em
ber és ember között vallása miatt különbséget nem 
tesz, a zsidók — legalább a kultur-nemzetek közt — 
beolvadtak a nemzetek testébe s a honnak csak más 
vallású, de ugyanazon jogokat élvező polgárai. Ily 
körülmények közt, ha megzendül is a zsidó vallásos 
lyra, nem lehet az, a mi rég volt, többé nem egy vé
rig gyötört hontalan nép megrázó keserve, hanem | 
egy-egy vallásos kedély egyéni nyilvánulása. — • 
Makai Emil határozottan vallásos kedély, s hozzá 
tehetjük, költői kedély is, mely hangot tud adni ér- l 
zelmeinek s másokkal is éreztetni tudja azokat. Na- j 
gyobb, erősebb tehetség azonban nem nyilatkozik 
vallásos énekeiben ; a külformát is csak középsze
rűen kezeli s gyakran ilyen rímeket is megenged 
magának: barátom— gyalázatom,» • feléd té
pett szét,» idalát, — fájdalmát,* stb. Néha a szava
kat rontja el, például a helyett hogy: lassan, vagy I 
lassudan, ezt használja lassadán. Majd kifejezései 
rosszak, mi szintén arra mutat, hopy nem ura eléggé 
a nyelvnek: 

• Eltiporták bérezi sasok 
Vért szomjúzó karmai.» 

A lovak patkós körmei eltiporhatnak valakit, de a 
sasok karma azonban csak téphet, szaggathat, de el 
nem tiporhat, ahhoz nagyobb súly kell. 

Makai kis kötete a következő fejezetekre oszlik : 
szombat, újév, engesztelő nap, sátoros ünnep, a 

páska ünnepe, pünkösd, chanuka, ab hó kilencze-
dike, s mindenik fejezet néhány eredeti, vagy fordí
tott énekből áll. Az eredetiek majd az Úr hatalmát 
dicsérik, majd hálát adnak az Úrnak, majd a bűntu
dattól gyötört szív esdeklését tolmácsolják. Fordí
tott költeményeket is találunk a kötetben, a nagy 
zsidó vallásos költők, Gabiről, Juda Halévi, Ábra
hám ibn Ezra és Nachnm után. A kötetből mutat
ványul álljon itt Juda Halévinak egyik költeménye : 

Ösvényedet I s t e n . . . 
— Júda Halévi. — 

Ösvényedet, Isten ! oly örömmel járom, 
Nyomdokodba lépni: vágyam, boldogságom! 
Háló nem kerít be . . . örvény nem fenyeget. . . 
Öledbe hajtom le elfáradt fejemet. 
Szivem közeledben soha meg nem rémül — 
Magadhoz lánczoltái szerelmed jeléül. 

Reménységem szirtje, szívemnek sziklája, 
Bizodalmam verte, életem forrása! 
Oh ha fényedet csak egyszer is láthatnám, 
Halandó voltomat megvetném, tagadnám! 
Tefeléd vonzódom, hozzád láuczol lelkem — 
Csarnokod küszöbét ihlettel kerestem. 

A mit népem vétett, nyugton elszenvedem, 
Babigáját tűrve, vállamon viselem; 
Nem nyújtom kezeim, csak feléd imára, 
Ki más adhat enyhet szivem fájdalmára ? 
S bárha szent hitemért meg kellene halnom, 
Végső perczemben is nevedet sóhajtom. 

Lelkem lánghevével csak Istent szolgálom, 
Szerelmed szegélyét átölelni vágyom; 
S bárha megsuhintod pallosként haragod — 
Nem hágom át soha a te akaratod. 
Hozzád ragaszkodom, sohase feledlek, 
Égi hit, szent törvény I mennyire szeretlek ! . . . 

Az állami közigazgatás, irta Mocsáry Lajos 
országgyűlési képviselő. A közigazgatás reformjának 
nagy kérdéséhez szól hozzá, s az állami közigazgatás 
ellenében az önkormányzatot, a tisztviselők válasz
tását, a megyei rendszernek reformját, de fentartá-
sát védelmezi, sok hévvel. Mocsáry a közéletnek régi 
embere, jól ismeri mind a megyei életet, mind egész 
politikai életünket. Sok érdekest tud elmondani vé
delmezett álláspontja, a megyék és a választott tisz
tikar megtartása mellett. Szól a régi megyékről, 
mikor még a bíróságok is nálok voltak. 

Hévvel tiltakozik a vád ellen, hogy a közigazga
tás oly rossz volna, mint híresztelik, de a mennyi
ben rossz, oka izerinte a sok csonkítás, melyet a 
megyén elkövettek. Az önkormányzati szervezetbe 
csempészett bürokratizmusnak tulajdonítja a legtöbb 
hibát. De még ugy is jobbnak tudja a megyei köz
igazgatást, mint a minők az .államilag kezelt köz
igazgatási ágak, nevezeteién a pénzügy, a hol sok
kal több a panasz, nagyobb a közönség zaklatása, a 
sikkasztás és visszaélés. Mocsáry a régi megyék visz-
szaállítását ajánlja, abban az alakban, a mint az 
1867-től az 1870-iki törvény megalkotásáig volt. 
Mocsáry könyve annyi érvet hoz föl az állami köz
igazgatás ellen és az önkormányzat mellett, meny
nyivel eddig még nem szálltak szembe a tervezett 
reformokkal. A régi megye barátai és az új rend
ezer hívei egyforma érdeklődéssel olvashatják. Meg
jelent Singer és Wolfner könyvkereskereskedésében 
s ára 2 frt. 

Magyar irók élete és munkái. Nagy munka első 
füzete került ki sajtó alól: a magyar irók biográfiái 
és műveinek jegyzéke, encziklopediai berendezésben, 
betűsorban. A tud. akadémia megbízásából szerkeszti 
Szinnyei József, a nemzeti múzeum hirlapkönyvtárá-
nak őre, ki e nagy vállalattal nélkülözhetetlen ki
egészítő részt nyújt irodalmunk történetéhez, a leg
régibb időktől kezdve állítván össze a magyar irók 
életrajzi adatait és műveinek jegyzékét. Régibb ily 
könyveink már elavultak, teljesek ugy sem voltak. 

Szinnyei évek óta dolgozik a nagy biográfiai lexi
konon, melynek bemutatott részeiről a tud. aka
démia is egész elismeréssel nyilatkozott. Az egész 
négy nagy kötetre van tervezve, 32 füzetben. Kiadja 
Hornyánszky Viktor académiai könyvkereskedő. 
Minden évnegyedben öt ivre terjedő füzet hagyja el 
a sajtót, s így 1896-ban lesz befejezve. Egy füzet ára 
50 kr. Az első füzet Aachs (Ats) Mihály 17-ik szá
zadbeli evang. prédikátorral kezdődik s Andrád ; 
Elek, e század elején élt székely drámaíróig terjed. I 
Az első füzet meggyőzhet mindenkit a nagy szor
galomról, melylyel az adatok gyüjtvék. Felsorolja 
azt is, hogy bővebb adatok hol találhatók az illető 
Íróról. Az első füzetben 282 életrajz van tömören. Még 
a most karácsonykor megjelent művek is föl vannak 
véve, mert a szerkesztő a nyomás alá adás pillana
táig még mindig javítja az adatokat, s a füzet végén 
föl is van jegyezve, hogy az ivek mikor kerültek 
sajtó alá. Szinnyei egyszersmind felszólítja a magyar
országi írókat, hogy életrajzi adataikat és irodalmi 
működésük jegyzékét legyenek szívesek hozzá be

küldeni, a megjelent életrajzok pótlását is szívesen 
fogadja. 

Regények. Szépirodalmi müvek: versek, regények, 
elbeszélések sürün jelentek meg az utóbbi napok
ban. Három regény van most is előttünk. «Elzül
lött élet* az egyik; szerzője Horváth Kálmán, ki 
kötete elé nyomatta azokat a bírálatokat, melyek 
eddigi könyveiről megjelentek. Regényének hőse egy 
törvénytelen gyermek, ki nemcsak elzüllött em
berré, hanem valósígos gonosztevővé lesz, s végre 
nagyapja, egy vén uzsorás kiszúrja szemét. Minden
féle bűnök váltogatják egymást a jókora kötetben. A 
szerző afféle szenzácziós regényt akart irni, melylyel 
az idegekre lehet hatni, s ezt el is érte. Találunk 
azonban benne csinosabb leírásokat is. Ara 2 frt. A 
másik regény A bűnös ösvényen, irta R. P. 0. kitől 
már több kötet jelent meg Debreczenben. Szintén a 
franczia könnyüfaju regények után indul, gyorsan 
váltakozó cselekvényt beszélve el elég folyékonyan, 
de mélyebb indokolás vagy jellemzés nélkül. A kik 
csak időtöltésből olvasnak, azoknak elég szórakozást 
nyújt e regény. Debreczenben jelent meg. Szövevé
nyes mese tekintetében túltesz ezeken «A Zsarnó-
tzyak», melynek szerzője Kádár Lajos. Ennek fő 
alakja egy talált gyermek, ki azonban később fölta
lálja apját, de épen azzal fordul rosszra sorsa, ugy 
hogy végre is nevelő apjához menekül vissza. Elő
fordul benne a szabadságharcz, a regény legfőbb 
eseményei azonban a mozgalmas hatvanas években 
játszanak. A regény egyik fogyatkozása a pongyola 
előadás is. Temesvártt jelent meg s ára 1 frt 20 kr. 

Elbeszélések. Maros-Vásárhelyit «Mind csak a 
szerelem» czimen egy kötet elbeszélés hagyta el a 
sajtót Vásárhelyi St. Mátyástól. Négy elbeszélés van 
benne, érzelmes történetek, érzékenyen elmondva. 
— *A hegyek aljáról. Szemenszedett apróságok" 
czimen pedig Végh (Szecsődi) István gyűjtött össze 
vagy ötven darab apróságot, egész az aprócseprő-
kig. Van ebben karczolat, karikatúra, tárczalevél 
adoma, humoreszk. Az előszóban azt mondja a szerző, 
hogy tiz évi irodalmi működése eredményét adja 
a közönség kezébe. Szerény működésről tanúskodik a 
kötet. Megjelent Aranyos-Maróthon ; ára 60 kr. 

A «Nemzet* czimü politikai napilap felelős szer
kesztője, az elhunyt Visi Imre után Gajdry Ödön 
országgyűlési képviselő lett, ki e hó 18-ikán vette 
át a szerkesztést. Gajáry Ödön, ki Visi Imre szer
kesztése alatt is munkatársa volt a lapnak, az or
szággyűlésen többször adta politikai képzettségének 
tanújelét. A véderőről szóló törvényjavadat tárgya
lása alkalmával a többi közt ő nyújtotta be a nevéről 
nevezett azt a határozati javaslatot, mely a 14. sza
kasz fölött kifejlett erős vita után a képviselőház 
többsége által elfogadtatott. 

Az egyszerű és kettős könyvvitel tankönyve, 
kereskedelmi középiskolák ée akadémiák használa
tára, valamint magán tanulmányozásra, irta Novak 
Sándor, a budapesti kereskedelmi akadémia tanára, 
kiadta a Franklin*társulat. A könyvvitel megtanulá
sára eddig használatban volt könyvek vagy nem tel
jesek, vagy nem felelnek meg a kereskedelmi isko
lák tantervének. Nóvák, ki Karner könyvvezetését 
már 1876-ban átdolgozta, abból az első részt közre 
is adta, a második rész átdolgozásánál arra a meg
győződésre jutott, hogy nagy terjedelme mellett 
is már nem felelne meg egészen e czólnak, s igy uj 
tankönyvet irt, mely kimerítőn tárgyalja a könyv
vitelt. Feladatul tartotta maga előtt, hogy teljes és 
rendszeres kézikönyvet adjon, s ne csak a tanulók
nak, hanem a gyakorlati igényeknek is megfeleljen. 
A bevezetés után, mely a könyvelés, leltározás és 
becslés alapfogalmait ismerteti, a könyv külön-külön 
részben az egyszerű ós kettős könyvvitel elmétetót 
s egyes üzletágak könyvelését tartalmazza, szabato
san nyomon kisérve mindenütt az előadást világos 
példákkal s a megfelelő jogi ismeretekkel. Nóvák 
könyvével, mely 500 lapra terjed, a magyar keres
kedő világ derék kézikönyv birtokába jutott. Ára 
4 frt. 

Államnevelészet, irta Fülöp Sándor. Az állami 
nevelés eszméjét fejtegeti. A mostani iskolai rend
szernek a szerző nem barátja. A spártaiak nevelését 
kívánná életbe léptetni ; neveltesse a gyermekeket 
és az ifjakat az állam, még pedig úgy, hogy az állam 
ügyeljen föl rajok. Ez körülbelől azt jelentené, hogy 
a gyermeket, a mint iskolába járhat, a családi körből 
már ki kell szakítani, hogy aztán sok esetben vissza 
se t°rjen oda, mert húsz éves korában mint katona 
ismét az államé. A könyv által óhajtott új nevelési 
rendszer tehát aligha támaszt visszhangot. Ara 1 frt 
40 krajezár. 

Uj zenemüvek. Rózsavölgyi és társa zeneműki
adóknál ujabban ismét két füzet jelent meg. Az 
egyiknek a czime t Szerelem*, 23 eredeti magyar 
dalt tartalmaz, melyeknek szövegei Rosa Lajostól 
valók; a zenét Székács Gyula szerzé hozzájuk. E 
dalok ugy vannak zongorára átírva, hogy ének nél-
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kül is játszhatók. Ára 2 ft 25 kr. A másik füzet egy 
keringerőt hoz Rozenzweig Armandtól, « Városligeti 
történetek» czimen. Ára 1 frt. 20 kr. A «Harmónia* 
kiadásában pedig «Influenza* czim alatt gyorspolka 
jelent meg. Rosenzweig Hermán irta, gyorsan elter
jedt, s már mindenfelé lehet hallani, r j a 75 kr. 

Népszínház. Január 21-ikén ismét bemutató 
előadás volt a népszínházban és ismét eredeti ope
retté : «Pepita*. Zenéjét szerzetté Hegyi Béla, ki 
eddig Bátor Szilárddal együtt próbálkozott a nép
színházban, s most lépett először maga lábán a kö
zönség elé. Szövegül egy jó franczia bohózatot vá
lasztott, melyet Bayard irt, s évek előtt magyarul 
is játszották. A mulattató szöveg legalább is fele si
ker már. A másik fele részszel pedig Hegyi elég sze
rencsésen boldogult. A zene csinos, gondolatokban 
nem szegény, a kidolgozásban még sokszor darabos, 
de az ügyes kéz itt is megtetszik. Az operettet jól 
fogadták. 

A czerimóniájáról hires spanyol udvarban, még a 
XVI. században talál színhelyet tPepita* szövege. 
A spanyol királynét sétalovaglás közben lova elra
gadja. Egy lovag, don Fredo, ki Beatrix udvarhölgy 
után eped, megmenti a királynét. Hanem a szigorú 
spanyol illedelem szerint : közönséges emberi te
remtésnek nem szabad illetni a felséges királynét, 
Don Fredro lovag tehát menekül. Egy kalandor. 
Don Gaspar azonban magára vállalja a tettet, 
annál is inkább, mert a bátor tettel megnyerni 
hiszi Beatrix udvarhölgy hajlamát ós vagyonát. 
Nagybátyja is biztosítja, hogy kegyelmet szerez szá
mára. A hetvenkedő Gaspar tehát mint a királyné 
megmentője szerepel. Ebből a szituáczióból mulat
ságos bonyodalom fejlődik, melyben a főszerepet a 
királyné szobaleánya, Pepita (Hegyi Aranka) viszi. 
Végül természetesen kiderül Don Gaspar csalárd
sága s büntetésül el kell vennie a csélcsap Pepitát, 
mig Fredro lovag, az igazi megmentő, Donna Beat-
rixnak kezét kapja jutalmul. Ehhez a tréfában és 
ötletek ben gazdag, szinte tulcsapongóan pajkos szö

veghez Hegyi Béla zenéje jól simul. Túlnyomón 
táncz-dalokból áll, de ezek tetszetősek. A jó előadás 
is emelte a darab hatását. Különösen F. Hegyi 
Aranka asszony a czimszerepben és Németh a kalan
dor Don Gaspar szerepében kifogyhatlan jókedvvel 
játszottak s megérdemelték a közönség tapsait. 
Kassai a pedáns szertartásmester szerepéből igazi 
kabinet-figurát csinált. A többi szereplő is jó volt. 

Uj szinmü. A nemzeti színház igazgatósága *Az 
apósok* czimü 3 felvonásos vígjátékot fogadott el, 
Gabányi Árpádtól. Még a tavaszszal szinre akarják 
hozni. 

KÖZINTÉZETEJ5. ÉS EGYLETEK. 
A magyar tud. akadémia e hó 20-iki ülésén 

Than Károly elnökölt, s a természettudományok 
körébe tartozó két előadás volt napirenden. 

B. Eötvös Loránd, az akadémia elnöke, ki a ter
mészettudományok egyik leghivatottabb buvárlója, 
önálló kutatásairól adott számot: a föld vonzásáról 
különböző anyagú testekre. Bemutatta a készüléket 
is, melylyel a föld vonzó erejének hatását vizsgálta, 
többféle anyagú ingák (réz, üveg, parafa) lengési 
idejének meghatározására. E műszerrel, mely foto
grafikus készülékkel is el van látva, sokkal ponto
sabb eredményekre jutott, mint jutottak eddig. 
Newton gravitaczió elméletének egyik sarkalatos tó
tele az, hogy a földnek vonzása földi tárgyakra tö
megükkel arányos és független anyaguk minőségé
től. Maga Newton és későbben Bessel ez állítás he
lyességét kísérleti próbának vetették alá, a mennyi
ben különböző anyagú ingák lengési időit vizsgál
ták meg. Sokféle szilárd anyagra nézve Bessel két
ségtelenül kimutatta, hogy a reájok egyenlő tömeg 
mellett gyakorolt vonzó erők között ha van különb
ség, az mindenesetre kisebb, mint az erőnek egy 
ötvenezred része. B. Eötvös más utón és finomabb 
készülékkel, ennél sokkal nagyobb pontossággal iga
zolta a tételt. Megállapítja először is, hogy a vonzó 
erőben való különbségnek abban is kellene nyilvá
nulnia, hogy a sarkok és az asquator kivételével a 
földön minden más helyen a különböző anyagú tes
tek nehézségeinek irányai is különbözők volnának. 

Megmutatja azután, hogyan lehet e kis iránykülönb
ségeket a csavarási mérleggel fölismerni, s észlelé
sei alapján a fent kimondott tételt az eddig elért
nél sokkal nagyobb pontossággal az egésznek húsz 
milliomodáig terjedő biztossággal igazolva találja. 
Vizsgálatai körébe a levegőt is bevonta. A magyar 
tudós vizsgálódásainak tüzetes előadását és nagyér-
dekü eredményeit mindenki figyelemmel hallgatta, 
és zajosan megéljenezték. Krenner József terjesztett 
elő ezután Loczka Józseftől ásványtani elemzéseket. 
Loczka több hazai ásványt fogott khemiai vizsgálat 
alá s az igy elért eredményeket és tanulságokat kö
zölte az akadémiával, mely a vizsgálatoknál anya
gilag támogatta. 

A földrajzi társulat január 23-ikán tartotta 
közgyűlését. A betegeskedő Vámbéry helyett Xán-
tus János foglalta el az elnöki széket, ki megnyitó 
beszédében az Afrika területén folyó mozgalmakat 
vázolta s azután fölemlítette a magyar földrajzi tö
rekvéseket. Ezek közt első helyen említette gróf Te
leki Samu amerikai utazását és sajnálkozását fejezte 
ki, hogy gróf Teleki hazánkfia a magyar földrajzi 
társaságot egyáltalán nem méltatta figyelmére. 
Megemlékezett Pápay és Munkácsi szibériai útjá
ról 8 végül említette, hogy a múlt évben tartott né
metországi geográfusok VIII. nagygyűlésén a társa
ságot Berecz Antal főtitkár, a Parisban tartott nem
zetközi kongresszuson pedig Déchy Mór képviselte, 
kik sok kitüntetésben részesültek. Berecz Antal fő
titkár olvasta fel ezután jelentését. Az elnök meg
emlékezvén a veszteségről, mely a társaságot Rudolf 
trónörökösnek, a társaság védnökének elhunytával 
érte, indítványozza, hogy a közgyűlés válaszsza meg 
a társaság védnökévé Koburg Fülöp herczeget. Az 
indítványt a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. Vé
gül újra megválasztották a tiszti kart és a választ
mányt. 

MI UJSÁG ? 
Az udvar Budapesten. A királyi pár és Mária 

Valéria főherczegnő február elején Budapestre jön
nek. Hire járt ugyan, hogy ő felségeik január utolsó 
napjait, Rudolf trónörökös szomorú halálának év
fordulóját már itt fogják tölteni, de e hir nem való. 

József főherczeg levele. József főherczeg Fiúmé
ból a most megindult «Tüzrendészeti lapok* egyik 
szerkesztőjéhez, Markusovezky Béla főv. tűzoltó se
gédtiszthez levelet intézett, melyben tudatja, hogy 
munkatársa lesz az új szaklapnak. Az erre vonatkozó 
levéltöredék igy hangzik: 

•Kedves Markusovszky uram I Az a bizonyos fa
lusi tűzoltó főparancsnok, a ki 7 évvel ezelőtt az ön 
akkori lapjának dolgozótársa volt, azóta megörege
dett ugyan, de azért hébe-korba mégis fog az érde
kesebb esetekről tudósításokat küldeni a Tűzrendé
sze ti Lapok- nak. Szívesen teszem ezt, mert meg
győződtem róla, hogy Markusovszky Béla olyan 
szerkesztő, a ki tárgyilagosan ir és mindig távol 
maradt a személyeskedéstől. Pedig emlékszem ese
tekre, a midőn nem épen könnyű feladata volt ezen 
pályából ki nem térnie. De épen ezért nálam, a régi 
munkatársnál, el sem mosódott a szerkesztő emléke 
és az általa követett irány helyes volta, és örülök, 
hogy még mindig tűzoltó és újra szerkesztő s szin
tén emlékszik reám . . . A Tüzrendészeti Lapok ha
sábjainak megtöltéséhez az alcsuthi főparancsnok, 
mint szellemi támogató is mindenkor kész lesz hoz
zájárulni. Addig is, mig erre alkalmam nyilik, 
ajánlom magamat kedves emlékébe, maradván vál
tozatlanul őszinte tisztelője: József főherczeg*. 

Klotild főherczegnő keresztje. A boldogult 
Pauer János székesfehérvári püspök hagyatékában 
volt egy kis emlékkereszt is, melyet Klotild főher-
czegnőtől kapott ajándékba. A főherczegnő nem 
akarván megengedni azt, hogy az ő keresztje idegen 
kezekbe kerüljön, felkérte Cziráky Béla gr. főispánt, 
hogy azt az Ő számára vétesse meg az árverésen. 
A főispán elküldte egy megbízottját s az árverezők 
látva, hogy mily érdeklődés nyilvánul a kis kereszt 
iránt, azt ugy fölverték, hogy a főispán megbízottja 
csak 500 és egynehány forinton vehette azt meg a 
gróf, illetve a főherczegnő részére. 

Enyedi Lukácsot, a jeles közgazdasági írót és 
alapos tanulmányú pénzügyi szakférfit ó Felsége a 
magy. kir. pénzügyminisztérium osztálytanácsosává 
nevezte ki. Enyedi a minisztériumnál a hitel-osztály 
vezetését fogja átvenni s a valuta-rendezés elő
munkálataiban fogja tehetségét érvényesíteni, mely 
kérdésre nézve már régebben tett beható tanulmá
nyokat, melyek a kormány-körök figyelmét rá von
ták. Enyedi az előbbi országgyűlésen kivált köz
gazdasági és pénzügyi ké/désekben tartott beszédei
vel tűnt fel a függetlenségi párt soraiban. 

A közoktatásügyi miniszter gondoskodott arról, 
hogy a magyar művelődéstörténet a budapesti egye
temen ezentúl állandóan előadassák, s e végből e 
fontos tárgy előadásával BaUagi Aladár egyetemi 
rendes tanárt helyettes-tanári minőségben meg
bízta. 
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* E g é s z s é g e s k ö z s é g . Az ország minden részé
ből csak betegségekről, járványokról érkeznek hi-
rek. Annál érdemesebb tehát följegyezni, a mit^a 
baranyamegyei Piskiröl i r tudósítónk. A község 279 
lelket számláló lakosa közül a múl t esztendőben 
n e m ha l t meg senki, s e hó 16-ikán is, mikor e tudó
sítás kelt, jó egészségnek örvendet t a község. 

Az o rosz n á t h a . Az influenza végre csökken a 
fővárosban, noha az idő folytonosan nedves. E hó 
20-ikától a kórházak betegeinek száma apadni kez
dett . Bécsben, Prágában, Varsóban egészen meg
szűnt a járvány. Jelenleg Európa déli részei felé 
húzódik. Kómában pár nap előtt 60,000 volt a 
betegek száma. Az afrikai partokon, Tangerben, 
Fezben hevesen dühöng. Magyarországon még sok 
vidéki városban folytonosan ta r t a j á rvány : így 
Brassóban, Gyulafehérvám. Mezőtúron, s tb . 

A m a d e o h e r c z e g t e m e t é s é n királyunk az ural
kodó család egyik tagjával óhajtotta képviseltetni 
magát , de a bécsi olasz nagykövet arról értesí tet te 
a külügyi hivatalt, hogy a temetésnek egészen csa
ládi jellege lesz, s uralkodó családok tagjai nem je
lennek meg. A temetés jan . 22-ikén men t végbe Tu-
r inban. 

A külföldi udvarokat a katonai a t tachék képvi
selték. Napóleon herczeg és fiai n e m voltak a teme
tésen jelen. Umberto király, a berezegek, a minisz
terek és a főméltóságok a Granmadre templom előtt 
kocsiba ültek és kocsin mentek a Basilica di Super-
gáig. A koporsót lovas katonaság kisérte. A királyné 
és az aostai herczeg özvegye kiséretökkel délután 3 
órakor érkeztek a bazilikához, hol nagy nép tömeg 
volt összegyűlve. A holt testet a bazilikában rava
talra te t ték és újra beszentelték, mire elhelyezték a 
sírboltban, hol Amadeo herczeg első neje mel le t t , 
nyugszik. A királyi család tagjai, köztük a királyné I 
és Laetitia herczegnő, va lamint a herczegek, a fő
méltóságok és a külföldi vendégek is jelenvoltak a I 
bazilikában ta r to t t gyászszertartáson és há romne
gyed öt órakor tértek vissza Tur inba . 

x „ T H E G R E S H A M " é l e t b i z t o s í t á s i t á r s a s á g 
L o n d o n b a n . E társulat évi jelentése, mely az 1889 
június hó 30-án befejezett 41-ik üzletévről szól, és a 
részvényesek 1889 deczember 10-én tar tot t rendes 
közgyűlése elé terjesztetett, rendelkezésünkre állván, 
következő főpontjait közöljük. Az elmultév eredménye 
rendkívül kedvezőnek mondható . A társulathoz az 
utolsó év alatt 5923 biztosítási ajánlat nyújtatott be 
49.069,600 frk értékben, melyek közül elfogadtatott 
5140 drb 40.748,650 frk biztosítási összeggel és erről 
a megfelelő számú kötvény ki is állíttatott. A díjbe
vétel, a visszbiztosítási díjak levonása után 15.050,885 
frk 52 cts.-ra rúg, a miben az 1.480,079 frk 27 cts.-ot 
tevő első évi díjak benfoglaltatnak. A kamat-számla 
mérlege 4.277 633 frk 34 cts.-mot tesz, miáltal a 
társaság évi jövedelme — a díjbevétel hozzászámítá-
sával — 19.328,518 frk 86 cts.-ra emelkedett. A tár
saság az elmúlt év folyamában 8.515,351 frk 56 cts.-ot 
utalványozott oly követelések folytán, melyek élet
biztosítási kötvényekből eredtek. Lejárt biztosítási és 
vegyes biztosítások stb. fejében fizetett a társaság 
1.978,229 frk 79 cts.-ot, kötvények visszaváltására 
1.571,691 frk 04 cts. nyi összeget fordított. A biztosí
tási és járadék-alapok 3.956,563 frk 23 cts.-al gyara
podtak. Az összes cselekvő vagyon az üzletév végével 
106.578,528 frk 96 cts.-ra rúgott . Tőkebefektetések: 
1.774,504 frk 27 cts. a britt kormány értékeiben, 
539,819 frk 79 cts. az indiai és a gyarmati kormá
nyok értékeiben, 13,626.873 frk 64 cts. idegen álla
mok értékpapírjaiban, 1.734,190 frk 10 cts. vasúti 
részvények, elsőbbségek és garantáltak, 48.927,020 
frk 31 cts. vasúti és egyéb kölcsön-kötvényekben, 
16.365,280 frk 52 cts. a társaság ingatlanaiban, me
lyekben a társaság bécsi és budapesti házai benfog
laltatnak, 8.832,041 frk 35 cts. íelzálogban, és kü-
lömböző értékekben 14.778,798 frk 98 cts.  

HALÁLOZÁSOK. 
LUKÁCS IONÁCZ, kúriai nyugalmazot t biró, a ma

gyar birói karnak nagyérdemű veterán tagja, meg
ha l t Budapesten, 89 éves korában. Temesmegyében 
kezdte nyilvános pályáját még a negyvenes évek 
elején, m i n t főjegyző, 1844-ben már országgyűlési 
követ volt. A szerb lázadás elől 1848-ban Pestre 
menekül t . Később a birói pályára lépett. A hét
személyes tábla helyreállításakor ide nevezték ki, 
1869-ben kúriai tanácselnök lett, s 1886-ban vonult 
nyugalomba. Bészt vett az 1861-iki országbírói érte
kezletben is. Halálá t négy gyermeke gyászolja: 
Lukács Anta l földhitelintézeti igazgató és főrendi
házi tag, özv. sárvári báró Eötvös Józsefné szül. 
Lukács H e r m i n a úrnő, Lukács László földbirtokos 
és Lukács I m r e ügyvéd. 

PONGBÁCZ LÁSZLÓ, nyűg. a l tábornagy elhunyt 
élete 66-ik évében. 1840-ben le t t katona. 1848-ban 
a honvédséghez főhadnagyi ranggal lépett át, a 
következő évben alezredes let t . A szabadságharcz 
u tán a magánéletbe vonult . Az új honvédség szer
vezésekor, 1869-ben ő felsége alezredessé és a 3-ik 
zászlóalj parancsnokává nevezte ki . Majd dandár
parancsnok lett Szegeden. 1882-ben vonul t nyuga
lomba al tábornagyi ranggal . 

E lhuny tak még a közelebbi napok a l a t t : PÁPAY 
KÁBOLY, nyűg. kúriai biró, a királyi kabinet iroda 

főnökének Pápay Is tvánnak fivére, Budapesten, 67 
éves korában. — BACHMAYER GYÖRGY, a főváros egyik 
tisztelt polgára, az V-ik kerület érdemes elöljárója, 
80 éves korában. — DEMES PÉTER, sepsi-szentgyörgy-
szemerjai ref. pap, tudományos derék férfiú, 54 éves. 
— SZABÓ ISTVÁN, áldozópap, szentszéki ülnök es fő
gimnáziumi tanár, 46 éves, Székely-Udvarhelytt. — 
FROSZT JÓZSEF, esperes és nyűg. gyetvai plébános, 
77 éves. Gyetván. — NÁKÁSI JÁNOS, Turkevének 
tizennyolez évig polgármestere, kit osztatlan szere
tet kisért sírjába, 65 éves. — CSORBA FARKAS, volt 
somorjai, majd nagy-keszi ref. lelkész ós egyházme
gyei tanácsbiró, 79 éves, Nemes-Ocsán. — Idősb 
KOVÁCS DOMOKOS, a székely-udvarhelyi ref. kollé
gium pénztárnoka, Sz.-Udvarhely város volt főbírája 
és Udvarhelymegye bizottsági tagja, Székely Udvar
helyit , élete 84-dik évében. — SIMON ISTVÁN sopron
megyei birtokos, megyebizottsági tag, a nagygeresdi 
ev. egyház felügyelője Sopronban. — KIÁLTOSSY K Á 
ROLY, nyűg. pénzügyi tanácsos, volt fővárosi kir. 
adófelügyelői helyettes, életének 70-dik évében He
vesmegye Saár községében. — KOVÁCS ISTVÁN, ügy
véd, Beregszász város tiszti ügyésze és a beregi ev. 
ref. egyházmegye tanácsbirája, életének 37-ik évé
ben, Budapesten. — Szabódi REND D É N E S , a nagy-
enyedi m. kir. pénzügyigazgatósági számosztály ve-
zetőjo 48 éves. — NEUBAUBR PÁL, fővárosi kereskedő, 
a kis iparosok takarék-egyletének igazgatósági tagja. 
— KOVÁCS GÉZA, a sepsi-szentgyörgyi kir. erdészeti 
hivatal főnöke, élete 38. évében. — SCHMIDT KÁROLY, 
cs. és kir. volt főhadnagy, 63 éves, Nagy-Becskere
ken. — SIMONYI GYÖZÖ, Nyitravármegye várnagya, 
volt 1848—9. évi honvéd-kapi tány és Barsmegye 
volt főbírája, 64 éves, Nyitrán. — P E N D L P Á L , CS. és 
kir . hadnagy és végzett gazdász 23 éves korában 
Tatán . — KRESZ LIPÓT, pénzügyi t i tkár, a délma
gyarországi tisztviselők önsegélyző egyesületének 
igazg. tagja. 38 éves, Temesvárot t . — F E K E T E LÁSZLÓ, 
káptalani nyűg. tiszt, 82 éves, Német-Ürögön. — 
MALOCSAY FERENCZ, new-yorki ügyvéd, ki m i n t egész 
fiatal ember vett részt a szabadságharezban, később 
Amerikába m e n t Barsmegyéből, hol sokáig kézi 
munkával kereste kenyerét , de aztán ügyvédi vizsgát 
tett , s ő volt az egyetlen magyar ügyvéd Amerikában, 
hol a new-yorki magyar egyletnek is egyik tevékeny 
tagjává lett, 57 éves korában .—STERN SIMON, a buda
pesti munkáspár t egyik vezére, az «Arbeiter Wochen-
Chronik» szerkesztője, ki egy időben az izr. siket
némák intézetében volt taní tó , aztán Amerikában 
próbált szerencsét, de ismét visszatért, és szoczialista 
i rányú hír lapíró let t . — MANDEL ARRAHÁM, föld
birtokos, takarékpénztár i aligazgató, Mandel Pál 
volt országgyűlési képviselő édes atyja, 83 éves, 
Nyir-Bátorban. — SOHEMPEK E D E , könyvkereskedő, 
65 éves, Nyitrán. — CZÁRÁN GERGELY, földbirtokos, 
Seprősön. — Báró STURTNIK JÓZSEF, San-Eemóban, 
honnan hol t testét Alberti-Irsára szállították. — 
SPRINGHOLZ ALAJOS, a hermaneczi papírgyár képvise
lője, élete 47-ik évében, Budapesten. — GREISIGER 
KÁROLY, m. kir. kohó-mérnök, 47 éves, Diósgyő
röt t . — KNAPP ANTAL, egyháztanácsos, 59 éves, 
Kecskeméten. — NICOLEDO LÁSZLÓ, a nagyváradi 
társaskörök kedvelt alakja, Nagv-Váradon. — F E J É R 
SÁNDOR, földbirtokos, 51 éves, Bereczken. — Hadadi 
KOVÁCSY SÁNDOR, földbirtokos, megyei bizottsági 
tag, 80 éves, Adamoson. — KENDE IGNÁCZ, 56 
éves, Pápán. — BORRA IGNÁCZ, 55 éves, influenza 
következtében, Sepsi-Szent-Györgyön. — Budakeszi 
WEÖRÖS JÓZSEF, Ostffy-Asszonyfán, élte 48 ik évében. 
— SZAPLONCZAY ISTVÁN, Szaplonczay Lajos tiszavöl
gyi (Máramaros) főszolgabíró kis fia, Veresmarton. 
— LAKY LAJOS, városi tanácso--, Debreczen egyik 
legrégibb tisztviselője s munkás polgára, 71 éves. — 
ZBORAY TAMÁS, a premontre i kanonok-rend nagy
váradi fó'gymnáziumának kedvelt tanára, ki önkezé
vel vetet t véget életének. — KOVÁCSI ICZÉS JÓZSEF, a 
szegedi tanítói kar egyik képzett tagja, ki a tanügyi 
irodalom terén is működöt t , 49 éves. — PIRY JÁNOS, 
nagy szőlőbirtokos, Cserszeg Tomajon, 64 éves, s 
hol t testét Budapestre szállították. 

Idősb PDKY PÁLNÉ, szül. Bánó Krisztina, Puky 
Gyula kúriai biró szeretett édes anyja, kinek halá
lát nagy kiterjedésű család gyászolja, 69 éves, Buda
pesten. — MAGYARY-KOSSA ISTVÁNNÉ, szül. H o r t h y 
Jolánta , 58 éves korában, P . -Kakaton s Kenderesen 
temet ték el. — SIMON RUDOLFKÉ, szül. Keller Te
rézia, a nemrég e lhunyt törvényszéki elnök özvegye, 
73 éves, S^egszárdon. — Özv. SEBŐ IGNÁCZNÉ, szül. 
Stand Anna, Sebő Pál ügyvéd anyja, 82 éves, N.-Vá-
r a d o n ; ugyanot t özv. EEZNYIK JÓZSEFNÉ, szül. Wies-
ner Anna, 50 éves. — Maros-geczei MOLNÁR MÁRIA, 
Sigmond Dezső, Kolozsvár egyik orsz. képviselőjé
nek közel rokona, 72 éves. — HÖKE JÓZSEFNÉ, szül. 
Jobbágyi Terézia, 87 éves, Hajdú Sámsonban. — 
F Ü R E D I REGINA, Füred i Ignácz képezdei tanár és pae-
dagógiai iró 17 éves leánya, Budapesten. — H O R 
VÁTH GYÜLÁNÉ, szül. Rak Karolina, 50 éves, Szege
den. — Özv. KORBUXY GERGELYNE, szül. Vikol Anna, 
64 éves, Kolozsváriit. — Dr. KUN TAMÁSNÉ, egészség
ügyi tanácsos neje, szül. Pu tnoky Luiza, életének 
45-ik évében Miskolczon. — RÓTH IBÉN, id. Ró th 
Károly és neje, szül. Rencz Mária leánya, élte 22-dik 
évében, Nagy-Károlyban. — Özv. GECSE IMRÉNÉ, 
szül. Miklóssy Terézia, 75 éves, P.-Monostoron. — 
WICKENBURG-ALMÁSSY VILMA grófnő, ki a német ly-

rai költészetben szép nevet szerzett magának , a Me-
ran melletti Griesben. — BÉKÉSI PÉTERNÉ, szül. Jóna, 
Ju l iánná , 72 éves, Debreczenben. — ANGYAL ALA-
JOSNÉ, szül. Weidinger Ju l iánná , 69 éves, Pécset t . 

SZERKESZTŐI MONDANIVALÓ. 
A t y á m e m l é k e I — I I I . Nem vagyunk előítélete

sek az írónőkkel szemben, a tehetséget szívesen el
ismerjük bárkinél; de tény, hogy a nők közt sokkal 
kevesebb a valódi költői tehetség, mint a férfiak közt. 
B fölött nem is lehet vitatkozni, bár igen érdekes 
lélektani probléma, hogy a nők, kiknek egész lényét a 
formák tökélye teszi bajossá, s mozdulataikban a ryth-
mus, lelkükben a zenei összhang az uralkodó, ha verset 
írnak, miért mutatnak épen a külső és belső forma 
iránt legkevesebb érzéket, s miért nem képesek a költe
ménynek zenei elemét kellőleg érvényre emelni. A 
beküldött költeményekben egy mélyen érző, finom női 
lélek nyilatkozik, de a lélekben zsongó érzelmek nem 
találták meg a megfelelő formát, s a költemények csak 
erőtlen, szakadozott visszhangjai annak az édes zené
nek, mely szerzőjük lelkét eltöltötte. 

V e z e k l é s . Hangulatos vers, a forma is csinos, de 
a gondolat nem elég világos. Az első strófában azt 
mondja «Szép eszme többe nem hevít.» Hát akkor 
hevítette, mikor «italtól, daltól felhevültén dőzsölt át 
sok éjszakát* 1 A végén pedig nem vagyunk vele tisztá
ban, hogy mit ért az eszme alatt, mely után az út 
sarába szivesen dobná elhibázott életét. 

K É P T A L Á N Y . 

A tVasárnapi Ujság» 2-ik számában közölt képta
lány megfejtése : Mit a nagy tesz, a kicsiny arról beszél* 
(Shakspere «Vízkereszt* -jéből.) 

SAKKJÁTÉK. 
. 1585. szánra feladvány, Bayer Konrádtól. 

} d e f g h 
VILÁGOS. 

Világos indul s a negyedik lépésre matot mond. 

A z 1 5 7 9 . s z á m ú f e l a d v á n y m e g f e j t é s e . 
Jespersen J.-től. 

Megfejtés. 
Világot. Sötét. Világos. a. Sötét. 

1. C3—c4 Fa3—b2f(a) 1. — — — Fa3—o5 
2. Ha2—c3 Fb2-c3 f 2. Fa7—c5 : . . . d6—c5 
3. Fa7—d4 mat. 3. H mat. 

Helyesen fejtették m e g : Buda esten: K. J. és F. H. — 
Andorfi S. — Kovács J. — Babocsay Béla. — Tarnóczon : 
Németh Péter. — Szempczen : Pintér János. — A pesti 

sakk-kór. 

HETI-NAPTAR, január hé. 
Nap KatholUius és pmtettáru Görög-Oron Itraelita 

a&V.pPolykárppk. 
27 H. Ar. sz. János pk. 
28|K.!Alex.Cirillpk.e, 
29|S. |Szal sz. Fer. pk 
30 C 
31IP. 

IS. 

Mártonka sz. 
Nol. Péter hv. 
Ignácz pk. 

E 3 Polykárp 
Krizosztom 
Margit 
Valér 
Adelgnnd 
Vigil 
Brigitta 

14 829Rait.sz.v. 
15 Kaiib. János 
16 Sz. Péter 1. 
17 N. Antal ap. 
18 N. Athanáz 
19Makár 

5 
6 János 
7 
8 
9 

10 
20Entimap. jllS.BíS. 

Holdfáltozásai. & Első negyed 27-én 9 óra 33 pk. este. 

Felelős szerkesztő: N a g y M i k l ó s . 
(L. egyetem-tér 6. szám.) 

COGNAC 
Gróf Keglevich István Promontor. 

Többszörösen a l egmagasabb ki tüntetésekben része
sítve, nem csak mint legjobb é lvezet i czikk, hanem 
orvosi t e k i n t é l y e k részéről mint leg jobb óvszer min
den gyomor-, mel l - , t ü d ő - és fertőző be tegségek — 
ez utóbbiak közül az influenza — ellen is ajánltatik 

és alkalmazást ta lá l . 
E r e d e t i p a l a c z k t ö l t é s m i n d e n ü t t k a p h a t ó ! '• 

4_ Bzii^ 1890. xxxvn. ÉVFOLYAM. VASABNAPI UJSA( 

HIRDETÉSEK 
A «Franklin-Társulatt kiadásában Budapesten megjelent él minden könyvárusnál kapliató: 

A világ sportja. 
13 nagy szinnyomatu kép, magyarázó szöveggel. 

Ára színes borítékba fűzve 1 frt 50. 

Afrika, Amerika, Ausztrália, Canada, Anglia, Németország, 
Magyarország, Spanyolország, Norvégia, Svédország, Dánia, 
Francziaország, Olaszország, India, Skótország, Oroszország. 

A «Franklin-Társulat» kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvárusnál 
kapható: 

Dr. SCHLAUCH LŐRDSTCZ 
PÜSPÖK 

BESZÉDEI. 
Közrebocsátja BTJNYITAY VINCZE 

váradi t. kanonok a m. tud. akadémia 1. tagja. 

K É T K Ö T E T . 

I. kötet: EGYHÁZI BESZÉDEI. 

II. kötet: EGYHÁZ-POLITIKAI BESZÉDEI. 
A k é t k ö t e t á r a f ű z v e Í O í r t . 

Tartalom: 
I . K Ö T E T : Társadalmi átalakulás vallás nélkül. Szent-István király ünne

pén. — Tudományosság és erényesség. A szatmár-egyházmegyei papsághoz. — 
A kereszténység viszonya az ész fejlettségéhez és az államalakulásokhoz. A szat
már-egyházmegyei hívekhez. — A család Krisztussal és Krisztus nélkül. Kará
cson ünnepén. —^ Az emberiség küzdelme s a megváltás. Az év utolsó napján.— 
Istennek dicsőség ! Egymásnak segítség. A szatmár-németii tűzoltó-egylet zász
lajának megoldásakor. — Beszéd a rabokhoz. Munkácson. — Vallásosság és 
Szent-István koronája alatt egység. Szent-István király ünnepén. — Női zárda 
megáldásakor. Mármaros-Szigeten. — A papság teendőiről. A váradi egyház
megye papságához. — A katholikus egyház befolyásáról. A váradi egyházmegye 
híveihez. — A természeti s természetfölötti erkölcsi tőke. Karácson ünnepén.— 
Az ember rendeltetése. Az év utolsó estéjén. — Krisztus az erkölcsi világnak 
középpontja. Húsvét ünnepén. — Milyen az egyház ? Pünkösd ünnepén. — 
A korszellem és a család. Bérmáláskor. — A bűn és a bűnhődés. Bérmáldskor. 
Ötven év a zárdában. A nagyváradi Orsolya-szüzek fejedelemasszonyának jubi
leuma alkalmával. — Hinn i és tudni . A nagyváradi kir. jogakadémia jubi
leuma alkalmával. — A szeretet és gyűlölet. Húsvét vasárnapján. — A keresz
ténység nincs veszélyben. Pünkösd ünnepén. — Halot tak estéjén. 

H . K Ö T E T : Az autonómiáról. A magyar kath. egyház autonómiáját szer
vező gyűlésnek 1871 márcz. 16-iki ülésén. — A néptanítók nyugdíjáról. A fő
rendiháznak 1875 ápril 13iki ülésén, — A népiskolai hatóságról. A főrendi
háznak 1876 május 6-iki ülésén. — Az uzsora-törvényről. A főrendiháznak 
1877 márcz. 2-iki ülésén. — A büntető törvényjavaslatról. A főrendiháznak 
1878 február 18-iki ülésén. — A kihágásokról. A főrendiháznak 1879 június 
7-iki ülésén. — Szeged újjáépítéséről. A főrendiháznak 1880 április 21-iki ülé
sén. — A közoktatásról. A főrendiháznak 1883 április 30-iki ülésén. — A pol
gári házasságról. A főrendiháznak 1883 deczember 10-iki ülésén. — Az állandó 
országháza építéséről. A főrendiháznak 1884 május 15-iki ülésén. — Üdvözlő 
beszéd Báró Vay Miklósnak, mint a főrendiház elnökének székfoglalásakor 
1888 február 11-én. — A műveltségről és az autonómiáról . A főrendiháznak 
1889 június 12-iki ülésén. — A Szent-László-Társulat czéljai. Elnöki megnyitó 
beszéd ugyanazon társulatnak 1878 október 17-iki közgyűlésén. — Katholicis-
m u s és hazaszeretet. Elnöki megnyitó beszéd a Szent-László-Társulatnak 1879 
nov. 6-ki közgyűlésén. — Vallásosság és tudományosság. Elnöki megnyitó beszéd 
a Szent-László-Társulatnak 1880 szept. 30-iki közgyűlésén. — A magyarok 
segedelmezése Keleten. Elnöki megnyitó beszéd a Szent-László-Társulatnak 
1881 szept. 27-iki közgyűlésén. — A magyarországi katholikus egyház jogairól. 
Elnöki megnyitó beszéd a Szent-László-Társulatnak 1882 okt. 5-ki közgyűlésén. 
A bukovinai és csángó magyarok, és a Szent-László-Társulat feladata. Elnöki 
megnyitó beszéd a Szent-László-Társulatnak 1883 szept. 27-iki közgyűlésén. — 
Kibékítése az egyénnek és családnak a vallással, és az ál lamnak az egyházzal. 
Elnöki megnyitó beszéd a Szent-László-Társulatnak 1884 nov. 27-iki közgyűlé
sén. — Eszmék a középkor kulturéletéből. Elnöki megnyitó beszéd a Szent-
László-Társulatnak 1886 decz. 6-iki közgyűlésén. — A rabszolga-kereskedés 
Afrikában. Elnöki megnyitó beszéd a Szent-László-Társulatnak 1889 deczember 

1
14-iki közgyűlésén. — Az Erzsébet-kórház megnyitása. Budapesten 1884 okt. 
19-én. — Megnyitó beszéd a szatmármegyei Széchenyi- Társulatnak 1885 szept. 
12-ikén Nagy-Károlyban tartolt közgyűlésen. 

A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent s minden könyvárusnál kapható 

AZ 

E L M E K Ó E T A I N 
I 

TANKÖNYVE 
OKVOSOK, BIBAK ÉS ÜGYVÉDEK SZÁMÁBA 

IETA 

Dr. S A L G Ó J A K A B 
a lipótmezei orsz. tébolyda elsödorvosa, az orsz. közegészségi tanács rendkiviili, a budapesti m. kir. orvos
egylet rendeB, a belga >sooiété de médecine mentale- sapárisi •sooiétómedico-psychologique levél, tagja. 

Á r a fűzve 2 f r t . 

S a l g ó elmekórtana, mely szerző német tankönyve második kiadásának 
nyomán, de nem mint annak forditása, jelenik meg, orvosi irodalmunkban 
egy nagyon is érezhető hiány pótlására van hivatva. Az elmekórtan ngy 
orvosi, mint törvényszéki és társadalmi oldala mind égetőbben érezteti fon
tosságát és eddigi eíhanyagoltatását, ugy hogy az e szaktudománynyal való 
behatóbb foglalkozás előtt sem az orvos, sem a jogász ki nem térhet. — 
S a l g ó könyve, mely a szaktudomány mai álláspontjának teljes figyelembe 
vételével szorosan az észlelésből indul ki, bő tapasztalati anyag felhasználá
sával lehető tömören, és a mindennapi gyakorlatra való tekintettel eligazo
dást nyújt az elmekórtan bonyolult kérdéseiben, ugy az orvosnak, mint a 
bírónak és ügyvédnek. 

Pserhofer J.-féle 
gyógyszertár Bécsben, 

Singerstrasse 15. „Zum goldenen Reichsapfel". 
VértiSKtitÓ labdacsok ezelőtt e g y e t e m e s l a b d a c s o k neve alatt ; ez 

utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik, mivel csakugyan igen sok oly betegség léte
zik, melyben e labdacsok csodás hatásukat fényesen bebizonyították. 

Évtizedek óta ezen labdacsok általában igen el vannak terjedve, számtalan orvos 
rendeli azokat, s alig akad család, melyben kitűnő háziezerből ne volna egy kis készlet. 

1 d o b o z 1 5 l a b d a c s c s a l 2 1 k r . , 1 t e k e r c s 6 d o b o z z a l 1 f r t 5 k r . , 
bérmentetlen utánvét melletti megküldéssel 1 f r t 1 0 k r . 

A pénz előleges beküldése mellett, bérmentes megküldéssel együtt 1 tekercs 
labdacs 1 frt 25 kr., 2 tekercs 2 frt 30 kr., 3 tekercs 3 frt 35 kr., 4 tekercs 4 frt 40 kr., 
5 tekercs 5 frt 20 kr., 10 tekercs 9 frt 20 kr. (1 tekercsnél kevesebb nem küldetik szét.) 

Kéretik határozottan Pserhofer J.-féle vértisztitó labdacsokat 
k é r n i s a r r a ü g y e l n i , h o g y a d o b o z o k t e t e j é n l e v ő fe l í rás m i n d e n d o b o z o n 
a h a s z n á l a t i u t a s í t á s b a n l á t h a t ó P s e r h o f e r J . n é v a l á í r á s s a l e l l e g y e n 
l á t v a és p e d i g t0~ v e r e s ~WI n y o m á s b a n . 

Fagybalzsam, 
Keskeny utifű-nedv, 

P S E R H O F E R J . 
65 kr. 

•tói. 1 tégely 40 kr., bérmentes megküldéssel 

hurut, rekedtség, görcsköhögés stb. ellen. 1 palaczk 50 kr. 

1 frt 20 kr. 
Egy doboz ára 50 
75 kr. 

kr., bérmentes megküldés mellett 
Amerikai kömény-kenőcs, 
Por lábizzadás ellen. 
Golyva-balzsam, 
Élet-essenczia (prágai cseppek), 
Angol csoda-balzsam, 1 üveggel 50 kr., egy kis üveggel 12 kr. 

Fiaker-por, ^ ^ ^ 
Tannochinin-hajkenőcs, 

1 üvegcse 40 kr., bérmentes megküldéssel 65 kr. 
megromlott gyomor, rossz emésztés 
ellen. Egy üvegcse 22 kr. 

Egyetemes tisztító só, 

köhögés stb. ellen, 1 dobozzal 35 kr., bérmentes megküldéssel 50 kr. 
P S E R H O F E R J . - t ó l ; a legjobb hajnövesztő szer, 
1 szelencze 2 frt. 

V <rv Af Alii A fii in n Q Ö7 STEUDEL tanártól, sebek, daganatok stb. ellen jónak bizonyult 
E l g y e i e i l i e i S l l í p d M i , háziszer. Egy tégely 50 kr., bérmentes megküldéssel 75 kr. 

. . . . , BULLBICH A. W.-tól. Kitűnő háziszer megzavart emész
tés minden következményei ellen. Egy csomag ára 1 frt. 

Az itt felsorolt készítményeken kivül valamennyi az ausztriai lapokban hirdetett 
bel- és külföldi gyógyászati különlegesség készletben tartatik, s minden esetleg rak

táron nem levő czikk kívánatra pontosan s legjutányosabban beszereztetik. 
B#~ P o s t a i k ü l d e m é n y e k az összeg beküldése, nagyobb megrendeléseknél után

vétel mellett is, a leggyorsabban eszközöltetnek. 
B#~ A p é n z e l ő l e g e s b e k ü l d é s e m e l l e t t ( l e g r c z é l s z e r ü b b e n p o s t a u t a l -
B#~ v á n y m e l l e t t ) , a v i t e l d í j s o k k a l k e v e s e b b e k e r ü l , m i n t a z u t á n v é t e l 
t0T m e l l e t t v a l ó k ü l d é s n é l . 

A legtöbb elősorolt specialitás kapbató Bnaapesten, 
TÖRÖK JÓZSEF gyógyszertárában, király-nteza 12. sz. 

Hirdetések és előfizetések elfogadtatnak a kiadóhiva
talban Budapesten, IV., Egyetem-utcza 4. szám alatt. 



VASAKNAPI UJSAG. 4. SZÁM. 1890. xxxvn. ÉVFSLYA* 

Kwizda koszvényfolyadékja 
évek óta kipróbált ház i szer 

csúz, koszvény és idegbajok ellen. 
Valódiing: csak az i t t mel lékel t védjejry-

b Sy«l» — K a p h a t ó Auszt r ia-Magyarország 
• minden gyógyszer tá rában . 
;• CCy"Főletét Magyarország részére: Buda 

pes ten Török József gyógyszer tá rában . 
Egy üveggel 1 frt o. é. 

C y Naponkint i postai szétküldés a fő-letét által: 
K W I Z D A F E R E N C Z JÁNOS. 

osztrák CB. kir. ós román kir. udv. szállító kerületi 
gyógyszertára Kornetiburgban, Bécs mellett. 

A t F R A N K L I N - T A R S U L A T . kiadásában Buda
pesten megjelent és minden könyvárusnál kapható: 

UNITÁRIUS 
EGYHÁZI TÖRVÉNY 

A HÁZASSÁGI JOGRÓL. 
. Megállittatott az unitárius vallásközönség egyházi 
jl főtanácsának 1889. évi márczius havában tartott 

rendkivüli ülésében. Életbelépett 1889 szept. 1. [| 

Ismerteti és bírálja 

SZTEHLO KÖBNÉL. 
Ára fűzve 30 kr., postán bérmentve megküldve 35 kr. f 

Dr. Lengiel Frigyes 

„nyír-balzsama" 
Már maga a növényi nedv. mely a nyírfából folyik, ha annak 

törzsét megfúrjuk: ember emlékezet óta a legkitűnőbb szépítú-
S7>ernek van el ismerve; h a pedig e nedv a föltaláló utasítása 
szerint , vegyi ú ton balzsammá alakít tat ik, nyer még igazán 
csodás hatásában-

H a este az arcz v.igy más testfelület azzal bekenetik, m á r 
a k ö v e t k e z ő r e g g e l a l i g é s z r e v e h e t ő p i k k e l y e k v á l 
n a k l e a b ő r r ő l , m e l y e z á l t a l v a k í t ó f e h é r é s g y ö n 
g é d l e s z . K balzsam az arezon képződött ránezokat és himlő
helyeket kisimítja, s fiatalos kinézést kölcsönöz; a bőrt fehérré, 
gyöngéddé és frissé tesz i ; szeplőt, májfoltokat, anyajegyet, 
orrvörösséget, borátkát s a bőr minden más t isztátalanságát 
a legrövidebb idő alat t megszüntet i . Egy korsóval, haszná
lat i utasítással együtt, 1 f r t 5 0 k r . 

Dr. Lengiel „benzoe-szappan" ja 
a legozélszerűbb gyógyszappan, mely a bőrt, gyöngéddé és 
fehérré teszi, s hivatva van e balzsam jó hatását fokozni. 
1 d b 6 0 k r . — F ő l e t é t M a g y a r o r s z á g r é s z é r e : 
Török József gyógyszertára Budapest, király-utrza 12. sz. a. 

Kapható továbbá A r a d o n Ring gyógyszertárában. D e b r e -
e z e n Bothschneck gyógyszert. E s z é k Dienes gyógyszert. 
N a g y - B e c s k e r e k Menczer gyógyszert. N a g y s z e b e n Mor-
scher gyógyszert. K o l o z s v á r ' D r . Ember gyógyszgrt. B r a s s ó 
Kugler gyógyszert. P o z s o n y Érdy István gyógyszert. S z e g e d 
Barcsay gyógyszert. T e m e s v á r J a u n e r gyógyszert, s minden 
kiválóbb gyógyszertárban, illatszer- és gyógyfü-kereskedésben. 

n 

! 
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r t ± ^ rl A iFranklin-Társulati kiadásában Budapesten megjelent és ü 
minden könyvárusnál kapható: I. 

TÖRVÉNYJAVASLAT 

A FELEBBVITELRŐL 
A SOMMÁS ELJÁRÁSBAN. | 

ELŐADÓI TERVEZET. 

A M. K. IGAZSÁGÜGYMIMST MEGBÍZÁSÁBÓL 

KÉSZÍTETTE 

PLÓSZ SÁNDOR. 
Ara főzve 30 kr., postán bérmentve megküldve 35 

j 

Gyors és biztos segély gyoroorbáiitalmak és követkéz-
mimi üiLríil Az egészség fenntartására, a nedvek, valamint a vér 

fJHjCiallJ. tisztítása és tisztántartására és jó emésztés elősegítésére 
a legjobb és hathatósb szer, mindenhol i s m e r v e máz és kedvelves: 

Dr. ROSA „ÉLETBALZSAMA" 
Ez, a legjobb és legnagyobb erejű gyógynövényekből a leggondosabban 
készítve, mindennemű emésztés i bajok, gryomorgörcsök, é tvágy
talanság;, savanyu fe lbőfögés , v é r t o l u l á s , aranyér stb. ese
teiben teljes biztossággal állja meg helyét. Eme kitttaó hatásánál fogva 
az most már a népnek biztos és megpróbált háxiszerévé vált. Nagy 
dveg ára 1 frt, kicsié 60 kr. Elismerő levelek ezrével állnak megtekintésre. 

/ \ j « / - i o f Csalódások elhárítása érdekeben 
\SUIAJ& • figyelmeztetek mindenkit, hogy 

az eredeti szabály szerint egyedül tólem ké
szített dr . S ó s a é l e t b a l z s a m kék kartonba 
van göngyölve, mely hosszoldalán e felírást: 
• Dr. Rosa életbalzsama a .Fekete sas• gyógy
szertárból, B. Fragner, Prága 205—3' német, 
cseh. magyar és franczia nyelven viseli, s a 
melynek homlokoldalai a törvényes letétben 
álló mellékelt védiegygyel vannak ellátva. — 

Val. Dr. Rosa életbalzsam csak készítőjénél 
B T 1 * * a r r « a.i* „ m m sohwarzen Adler" gyógyszer -

. X V < * g H . e . T tárban Prága, 206—3, kapható. — 

lindapesten kapható Török József és Budai Emilnél. 
Az osztrák-magyar monarchia minden nagyobb gyógyszer
tárában van ez életbalzsamnak raktára. Ugyanott kapható: 

Prágai egyetemes házikenőcs 
a köszönő iratok ezrével elismert biztos gyógyszer min

den gyuladás, seb és daganat ellen. 
Biztos sikerrel alkalmazható a nói mell gyuladása, tejrekedése és ke-
ményedésónél, a gyermek elválasztásánál, genyedés, vérdaganat, geny-
fakadás, pokolvarnal; körömdaganatnál, a kéz- és lábujjakon támadó 
úgynevezett körömméregnél, keményedések, duzzadások, mirigydaga
natoknál ; szalonnadagnál, holttetemnél. — Minden gyuladást, dagana
tot, keményedést, duzzadást, a legrövidebb idÓ alatt gyógyít meg ; ho) 
azonban már genyképzodés következett be, a fekélyt a legrövidebb idÓ 
alatt felhúzza és meggyógyítja. Sze lenczékben 25 é s 35 kra jezár . 

-ÓjVÁf <? f Mivel a prágai egyetemes 
\SU11;&» házikenöcsőt igen gyak
ran u tánozzák , figyelmeztetek min
denkit, hogy azt, eredeti szabályában, 
csak én egyedül készítem. Csak akkor 
az va lódi , ha a sárga érczszelenczék, 
melyekbe töltve van, vörös használati 
utasításokba (9 nyelvű nyomtatványban) 
s kék kartonokba — melyek a fennebbi 
védjegyet viselik — vannak göngyölve. 

P í í 1 - ! 3 Í 1 J 1 7 S Í L T Y 1 A iegkipróbáltabb s számos kísérlet után is-
* *** ****X.f íOral l l i méretes legmegbízhatóbb szer a nehéz hallal 
gyógyulására s a teljesen elvesztett hallás visszaszerzésére. 1 palaczk 1 frt 

( A KI NEM TUDJA, 
I hogy a sok hirdetett gyógyszer közül 
'melyik felelne meg leginkább betegségé

inek, az kérje azonnal levelező-lapon Richter1 

1 kiadóintézetétől Lipcsében, a képekkel ellátotti 
f„A Betegbarát" czímfi könyvecskét. A hozzál 
[nyomtatott halairatok bizonyítják, hogy a mű- [ 
fecskében foglalt jó tanácsok követése által, nemj 
i csak ezren-meg-ezren elkerülték a haszontalan i 

^pénzkiadást, hanem még a vágyva-vágyott^ 
^gyógyulást is hamar megtalálták. A^ 

.könyv ingyen küldetik meg. 

A l eg jobb a r e z p o r o k 

Leichner 4051 

zsirpora 
Leichner hernielinpora. 

E jeles gyártmányok a legmagasabb körökben s a leg
első művésznőktől előszeretettel használtatnak; az arcz-
nak fiatalosan szép viruló külsőt adnak. — Kaphatók 
a gyárban : Ber l in , Schü tzens t rasse 3 1 , valamint 
minden illatszerésznél. Valódilag csak zárt szelenczék
ben, melyeknek fenekére czég és védjegy van belevésve. 

L. Leichner, Berlin 
Parfümerie-Chemiker, k. k. Hoftheater-Lieferant. 

rir4:.'4TÍ".'yrr.'*^t-.'tTÍ74T -rJ-.'iyyrí-.-- v -~.4-.~K iSSSSfa ASA TMv^-M~*TTrf-

Legjobb és Leghirnevesebb 
Pipere Hölgypor 

^ " ^ ^ ^ . % 1 ^ " ^ Különleges Rizspor 
^ C 9p\ . l i ^ ^ BISMUTTAL VEGYÍTVE 

\ l \Á *~ C H . F A Y , ILLATSZERÉSZ, 
V PARIS — 9 , rae de la Paix , 9 — PARIS. 

fTTTttTt1~TTTn"TrnTlTt1^T^TfTTTftTtTI 

Bevonul 
a zord téli idö hos-zas estéivel; ki 
ne találna ilyenkor kellemes szóra
kozást a zenében ? És bármely Ünne
pélyes alkalomra, kinek nem volna 
az a legkedvesebb meglepetése, ha 
szeretteitől egy czélszerü hangszert 
kap? Hangszer-ipartelepem, mely 
hazánkban a legnagyobb képességű 
vállalat, nemcsak zenészek és mű
vészeknek szolgál legczélszerübb 
bevásárlási forrásul, hanem felada
tul tűztem ki magamnak, hogy mű
kedvelők és olyanok, kik ezen idény 

alatt valamely hangszert maguknak 
elsajátítani kívánnak ezt könnyen és csekély áldozatok árán megtehes
sék, sót olyanok száraára is gondoskodva van, kiknek épenséggel nincs 
módjukban, valamely hangszert megtanulni. Kinek semmi zenei ké
pessége sincsen mechanikai hangszereim segélyével élvezetteljes esté
ket szerezhet magának. Bővebb felvilágosítások képes hangszerkata-
logusomban találhatók 

Mindennemű hangszerek és zenélőművek javítása szakszerű pon
tossággal elvégeztetik és ócska hangszerek cserébe is elfogadtatnak. 

Kívánatra nagy képes hangszerkatalognsom ingyen és bérmentve 
megküldetik. — Üf ííarmonikáról külön árjegyzék jelont meg. " •Q. 

STKRNBEBG- ÁBMEST 
legnagyobb képességű bangszerkészitési ipartelepe 

Budapest , V H . ker., kerepesi u t 36. szám. 

A Pesti hazai első takarékpénztár-egyesület 
L-ik évi rendes közgyűlését 

1890. évi február hó 8-án d. u. 4 órakor 
fogja megtartani Budapesten, saját helyiségében (IV. ker., Egyetem-utcza 2. sz.) 

Tárgysorozat: 
1. Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése az 1889. 

évi üzleteredményről. 
2. A mérleg és tiszta jövedelem iránti határozathozatal. 
3. Az egyesületi alapszabályok és nyűgdij-szabályoh módo

sítása iránt igazgatósági előterjesztés. 
Jf. Az egyesület 50 éves fennállásának emiéhére teendő hu-

manisticus alapítvány iránt igazgatósági előterjesztés. 
5. Az alapszabály oh módosításának elfogadása esetére lő 

tagú választmány választása. 
6. Igazgatósági előterjesztések. 

^ T f * ? ? k°z8?n}e*re
v
a *• ez. részvényesek azon figyelmeztetéssel hivatnak meg, hogy az alap

szabályok 14. §-a értelmében csak oly részvényes gyakorolhatja, akár saját személyében;akár meg
hatalmazott által szavazati jogát, kinek részvénye 1889 deczember 31-ig nevére Íratott s a közgyü-
es megelőző nap deli 12 órájáig az egyesület főpénztáránál még le nem járt szelvényeivel együtt 

letetetett. — K e l t Budapesten, 189(Tjanuár 17-én. m ^ 
(Utánnyomat nem dijaztatik.) AZ IgaZgatŐSÓg. 

Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest, Egyetem-utcza 4. szám.; 
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H r^MAPi vm 
5. SZÁM. 1890. BUDAPEST, FEBBUAR 2. XXXVII. ÉVFOLYAM. 
Előfizetett feltételek : VASÁRNAPI UJSÁG és | egész évre 1 2 trt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: I félévre— 6 • 
Cfinpán a VASÁRNAPI UJSAQ 

egész évre 8 frt 
I félévre _ 4 • 

j egész évre Q frt 
Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK J J j ^ 

Külföldi előfizetésekhez • poetailag 
meghatározott Titeldi] is csatolandó 

K É T U J PÜSPÖK. 

KÉT püspöki széket töltött he közelebb a ki
rály. Csanádi püspökké, az elhunyt Bon
ná z Sándor helyére, Dessewffy Sándor 

kassai apátkanonokot, székesfehérvári püspökké 
pedig, a szintén elhunyt Pauer János helyére, 
dr. Steiner Fülöp pápai praelatust, nagyváradi 
latinszertartásu kanonokot, a Szent-István-társu-
lat alelnökét nevezte ki. E két rendbeli kineve
zés folytán az a ritka eset állt elő, hogy ez idő-
szerint a magyarországi katholikus püspöki szé
kek mind be vannak töltve. 

Magyarország történelmi fejlődése folyamán 
a katholikus egyház a legújabb időkig szoros 

kapcsolatban volt az államhatalommal. Az 
államfő és kormánya a katholikus egyház szá
mos világi vonatkozású ügyeire, vagyonára, isko
láira, alapítványaira nem csekélyebb befolyást 
gyakorol, mint a tisztán állami intézetekre. A 
király a nagyobb egyházi állásokra egyenesen 
kinevez, — nem pedig praesentál vagy postulál, 
mint más államfők, pl. az osztrák császár az 
örökös tartományokban, •— és az illetőknek az 
egyházi javadalmakat ö adományozza. És mindez 
az országgyűlésnek felelős miniszter előterjesz
tésére és ellenjegyzése mellett történik, kinek 
minden aláírása fölszólalás, vita és döntés tár-
gya lehet a parlamentben. Es íme ez immár 
kilenczszázéves viszony hosszú folyamán az 
egyház és állam soha egymással meg nem ha

sonlott; történetünk az úgynevezett «kultur-
harezot* nem ismeri. Előfordult ugyan, hogy 
egyes egyházi hatóságok összekoezczantak az 
államkormánynyal; de ez eseteket a mellett, 
hogy ritkák voltak, ugy szólván «viharnak egy 
pohár vizben» lehet nevezni. A mint keletkeztek, 
azonképen le is csendesedtek. 

Az ezeréves magyar alkotm ány a régi rendi szer
kezetből áthelyezkedett a népképviseleti alapra, 
s az államhatalomnak mindinkább kidombo
rodtak jogai; de a katholikus főpapság, mely a 
régi Magyarország négy rendjének elsejét ké
pezte, elsőrangú közjogi állását a modern állam 
keretében is megtartotta. Keresztülvittük a pol
gári és vallásfelekezeti egyenjogúsítást a nélkül, 
hogy a katholikus egyház és hierarkhiája korábbi 

Búzó Géza rajzai. 

D E S S E W F F Y S Á N D O R 
csanádi püspök. 

Dr. S T E I N E R F Ü L Ö P 
székesfehérvári püspök. 
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