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t a n ó o e aranyat ér! E szavak igaz-1 
ma.ua g á g á t k W á l t ht)fe*K aikai-

mával érti meg az ember, 8 ép azért Bichter kiadó
intézete a legzzivéMyezb köszönfi-iratokban része
sült «Der Krankenfreundi (A beteg barátja) czimü 

kis illusztrált munka megküldéseért. Abban nagy mennyi
ségű leg jobb és l e g e l i s m e r t e b b háziszer van kimerí-
tőleg leírva, és egyúttal szerencsésen m e g g y ó g y u l t a k 
mellécsatolt tudósításaival beb izony i t t a t i k , bogy igen 
gyakran egyszer A ház iszerek elégségesek, bogy egy 
látszólag g y ó g y i t h a t l a n be tegség rövid idő alatt meg
gyógyuljon. Ha a betegnek az igazi szer rendelkezésére áll, 
akkor még nehéz be t egségné l is gyógyulás remélhető ; 
minélfogva egy beteg se mulaszsza el levelező-lapon az 
emiitett könyv megküldéseért Bichter kiadó-intézetéhez, 
Lipcsébe fordulni. Ezen olvasásra érdemes könyv utasí
tása szerint könnyebben fogja a helyes választást meg
tenni. — Megjegyzendő az is, hogy a könyv megküldésével 

a megrendelőre üss5" semmiféle kö l t ség " • ( . 
nem háramlik. I / 

\ 

\ 

2. SZÁM. 1888, xxxv. ' 

Orvosi tanács 
h ölgyeknek ! ! 

Az arezbör nádasára, bőr
atkák szeplő * inti}folt el-
ttivtAittuHra kiztí wíltttjosnn 
a ,,Stfitih/ít-f''lr arczkent'ie* 
használtnssrk. Kajthtittí a 
t,vároni tfutiifif.HZwttirbftn** 
Budapesten, városház-tei: 

IERTENS ÉS TÁRSA 
elsőrangú 

fényképészeti műintézete 
Erzsébettér 7. sx. 

a b é c s i u t c z a s a rkán . 
Iiegnagyobb műterem 
csoport - felvételekhez. I 

PP Ma 
gyár Háziasszony" 
háztartási és szépiro
dalmi hetilapnak elő

fizetési ára: 
egész évre frt 6.— 
félévre „ 3.— 
negyedévre ., 1.50 

Mutatványszámok 
Hvánatra ingyen és 
bímentve Viil.detnek 
A,Magyar Háziasszony' 
kiadóhivatala Budapest 
nagj-korona-utcza 20. 

Valamennyi külföldi szerektől előnybe heiyezendók, a magyar közön
ségnél különben már a legjobb hírnévnek és fokozatos elterjedésnek örvendő 
a külföldi labdacsgyárosok óriási reklámja daczára örvendő, százezer esetben 
tíz éven át legjobban megkísértett és több éveken át a bel- és külföldön 
nyert tapasztalatok nyomán, csakis növénykivonatokból összeállított 

^ Kárpáti egészségi labdacsok & 
melyek biztosan, minden káros következmények nélkül, nem erőszakolva, 
hanem minden fájdalom nélkül hatnak: eldugulás, nyálkásodás, étvágyhiány, 
gyomorbaj, felfúvódások, szédülés, fejfájás, váltóláz, aranyér bőrkiütéseket, 
sárgaság ellen. Pótolja a keserűvizeket, melyek vizenyős ürülést ezközölnek. 

' V l d j o g y ! - ^ H R a k t á r a k : 
Budapesten: Patak) 
Károly gyógyszerész

nél az uj épülettel 
szemben; Pozsony
ban: Érdy István 

gyógyszerésznél; 
Debrcezenben: 

Mihálovits István 
gyógysz.; Kecske

méten: 9Iohiár Jsín. 
gyógysz.; Szegeden: 

C s a k a k k o r r a l 6 d i , h a Kováes Albert 
m i n d e n h a s z n á l a t i n t a - gyógy"-; Temes-
e i t a s a f e n t i véd j egy gye i várott: Tárezay 

v a n e l l á t v a . István gyógyszerész. 

gyógyszerész 
M a l a c z k a n . 

Egy skatulya ára 
21 kr.; eay tekercs 

6 skatulyával 
I frt. 5 kr. 

Z A F r a n k l i n - T á r s u l a t kiadásában Budapesten megjelent és minden könyv-
2 árusnál kapható, — az osztrák tartományok számára Sze l insk i György 
Z cs. k. egyet, könyvárusnál Bécsben, L, Stefansplatz \ r . (j. 

I Lx d ér cz-n ap t ár 
= 1888-dik szökő évre. 
E H U S Z O N H E T E D I K É V F O L Y A M . 

Ara fűzve 60 krajczár. 
E 65 krnak előleges (postautalványon) beküldése után a naptár bérmentve küldetik meg 

Z Tartalom: Naptári rész, szerk. Tóth Miké S. J. tanár. — Kamatszámítás. — 
Z Bélyegekről. — Deák Ferencz síremléke (képpel). — Néger Krisztus. Történet 
Z Masszauah-.ból. — A vén halász (képpel). Kuliffay Edétől. — A czigányzene 
Z (képpel). — Magyar halászélet (képpel). — Hermán Ottó (arezképpel). — A leg-
Z vérengzőbb növény. — Felhő- és vizmogás (2 képpel). — Forgó szél Észak-
Z Amerikában (képpel). — Háromezer éves múmiák (3 képpel). — A Niagara-

vízesés értékesítése (képpel). — A bamáni óriás szobrok (képpel). —• Tunhal-
Z fogás (képpel). — Kutyák a német előőrsi szolgálatban. — Néger keresztelés. 
Z (képpel). — Aczél, kova, tapló_ (képpel*. — Tiszaparti halászleány (képpel). — 

Csodálatos végrendeletek. — Őr madarak (7 képpel). — Sarkfény a Fundra 
Z vidéken (képpel). — Lakomára menő papnak Üj-Guinea szigetén (képpel). 
Z Félbeszakított munka (képpel). — Apróságok. — A Magyarországban tartatni 

szokott vásárok jegyzéke. — Hirdetések 

Fontos értesítés 
sorsolandó értékpapír - tulaj (ionosoknak!! 

Több m i l l i ó f o r i n t r a rngó nyeremény hever kifizetetlenül, mert a tulajdonosok nem 
tudják, hogy sorsjegyük esetleg már rég kihúzatott. A napilapok többnyire elkésve és ren
detlenül közlik a húzásokat kinek míg sorsjegye van, nem ér ily lappal czélt, ha többször 
távol van hazulról. Innen a közismeretes tény, hogy alig van huzés, melynél elő nem for-
duloa, hogy nyeremények föl sem vétetnek. De más tényleges veszteség is mindennapi do'.og. 
A kinek a legkisebb nyereménynyel húzatott ki az értékpapírja, azzal, hogy ki nem cserél
heti, elveszti kilátását nagyobb nyereményre. 

E köztudomású tények oly intézkedés megtételére birtak, melyet mindenki, a 
kinek bármily nemű értékpapírja van, bizonyára a legnagyobb örömmel fog 

mindössze 40 krajczárért 
az összes tudomásomra adott értékpapírok eddigi v a l a m e n n y i búzását ellenőrzöm és 
azonfelül az összes húzásokat egy éven b e l ü l . " *VÍ*i 

Méltóztassék tehát a birtokában levő húzásnak s *§ 
jegyzékben beküldeni vagy személyesen bejelen*-2Sür § <s 
vagy postautalványnyal, vagy — a mi legolcsóbb *•• rö "^ 
l evé lben tessék beküldeni. b -g "o cT 

Ezért én küldök bélyegzett nyugtát a 40 kr".. «•§ § 
ha valamely pap'rja a bejelentés napjáig húzatott, rlájijj^ JJ, 
nyomban z á r t l e v é l b e n küldök értesítést. " . ^ ? 

** összes értékpapírjait nekem 
rzésért jáió évi 40 kr. dijat 
y postajegyekben egyszerű 

'iról és egyúttal értesítést, 
IT'gjegye évközben huzatik, 

Első osztrák-magyar sorsjegy-ellenőrző iroda 
bank- és 
-váltóház EBNYEI A. H. Budapest, "V., 

Dorottya-u. 5. 

Az értékpapírok és sorsjegyek biztosítására 
ár fo lyam-vesz teség ellen a tö r l e sz tés , illetve a l e g k i s e b b n y e r e m é n y n y e l való 

hnzas esetében, különösen figyelmét kérem. 

flzF* Prospectusok kívánatra ingyen és bérmentve. ~ 9 Q 
~ •••••• • • _ . . : ;•: ' ••^:^.^::.^ ; :'• _• i •: • •=h»iJ• Innigi; uilii'UI'üliiii'jn-iHlllmnmilH'lllliliillli 

tiniiinunTnninni n n i ü i S S I • . L l l T T ^ M I H I I I I T T S . 

A F R A N K L I N - T Á R S U L A T kiadásában Budapesten megjelent és minden 
könyvkereskedésben kapható — az osztr. tartományok számára S z e l i n s k i 
G y ö r g y császári királyi egyetemi könyvárusnál, Bécsben, I., Stefansplatz 6. 

A M A G Y A E N Ő K 

H Á Z I NAPTÁRA 
1888-IK S^ÖKŐ ÉVKE. 

Szerkeszti BENICZKY IRMA. 
XX. évfolyam. — Ára fűzve 60 kr. 

65 kraak. előleges (postautalványon való) beküldése után a naptárt bérmentve küldjük. 
Tartalom : Naptári rész, szerk. Tóth Miké S. J. tnr. — Kamatszámítás. — Bélye
gekről. — Naplójegyzék lapok. — A gyermek Krisztus (képekkel). Szász Károly
tól. — Feltámadás. — A mit az angyal hoz (képpel). Kuliffay Izabellától. — 
Fényűzés, pazarlás. — Meglepetés (képpel). Kuliffay Izabellától. — Ártalmas-e 
a nyitott ablak éjjel ? — Hasznos tudnivalók. — Mulattató rész. — És ő legyen 
a te urad. Igaz történet. Az életből merítette. Rudorff E., fordította Kuliffay 
Izabella. — Estima (képpel), — Karácsony ünnepe Spanyolországban. — Magyar 
vásár Londonban (képpel). — Feszty Árpád (2 képpel). — A kárvallottak (kép
pel). Fe3zty Árpádtól. — A fösvények. Rege. Vay Adelma bárónőtől. — A divat 
hóbortjai (képekkel). — Hajviselet a múlt századból. — Badna (Aradmegyében) 
(képpel). — A szerelem hatalma. Elbeszélés Godin A.-tói. — Jégsport Ameriká
ban (képpel). — A Duna forrása (képpel). — Gondolatok. — Magyarországban 

tartatni szokott országos vásárok jegyzéke. — Hirdetések. 

A •FRANKLIN-TARSULAT» kiadásában Budapesten megjelent s minden könyvkereske
désben kapható — az osztrák tartományok számára SZELINSKI GYÖRGY cs. k. egyet, 

könyvárusnál Bécsben I., Stefansplatz 6. 

KERESKEDELMI SZÓTÁR 
A H . TÜD. AKADÉMIA ÁLTAL KIKÜLDÖTT SZAKBIZOTTSÁG 

KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL. 
SZERKESZTETTÉK 

BALLAGI M ÓR és GYÖRGY ALADÁR. 
A M A G Y A R T U D . A K A D É M I A K I A D Á S A . 

I. Német-magyar rész. II. Magyar-német rész. 

A két kötet ára fűzve 5 frt, vászoiikStésben 5 frt 60 kr. 

A ké t k ö t e t c sak e g y ü t t k a p h a t ó . 

Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest, egyetem-uteza 4.) 

3. SZÁM. 1888. B U D A P E S T , J A N U Á R 15. XXXV. ÉVFOLYAM. 
Előfizetési feltételek: VASÁRNAPI UJSÁG és | egész évre 1 2 írt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: / , é l é , r e " 6 ' 
Csupán a VASÁRNAPI UJSAG egész évre 

félévre ... 
8 frt 
4 « 

Csupán a POLITIKAI UJDON8ÁGOK : J ^ T J * " " * 3 " 
Külföldi előfizetésekhez a postailag 
meghatározott viteldíj is csatolandó 

THAN KÁROLY. 

M; IDŐN a tudomány barátai a tudománynak 
valamely előkelő fejlesztőjét alkalmilag 
megünnepelik, azt rendesen bizonyos sze

rénységgel cselekszik, mintha az alkalmat inkább 
csak családi jellegűnek kívánnák tekinteni. De 
a nagy közönségnek valamint magához a tudo
mányhoz ép ugy annak kitűnő művelőihez is 
kétségtelen joga van s e jog nevében térünk mi 
is vissza a jelen alkalommal egy a múlt év fo
lyamán csendben, zajtalanul lefolyt ily ünnepre, 
mely bár zárt körben óhajtott maradni, de mint 
a valódi érdem számára meghozott elismerés, 
bizonynyal érdekelni fogja a nemzeti művelődés 
minden igaz barátját. 

A budapesti kir. tud. egyetem vegytani inté
zete volt az ünnep színhelye. Dr. Than Károly 
egyetemi tanárt , az intézet igazgatóját keresték 
fel egykori és jelenlegi tanítványai, hogy í25 éves 
rendes tanárságának emlékére üdvözölj ék.Ö maga 
kötötte ki, hogy a nyilvános tüntetés kizárassék 
s így csak a legközelebb álló családtagok, tanít
ványai, s jó barátai vettek részt az ünnepélyben. 
Munkában megőszült kartársak a méltánylás és 
elismerés, munkára nevelt tanítványok a hálás 
megemlékezés hatása alatt kiáltották azt az 
«éljen »-t, a mely épen úgy megillette a multat , 
mint a mily örömmel hangzott fel a jövőért. 

Dr. Lengyel Béla mint legrégibb tanítványa 
üdvözölte s díszes albumot nyújtott át neki. Az 

- album becsületére válik a magyar művészetnek 
és iparnak. Festészet, szobrászat és műipar olyan 
kitűnő alkotása, a milyenhez hasonlót Magyar
országon még nem sokat készítettek. Az album 
disznóbőr antik kötés, kívül egyetlen díszítés a 
domborművű két babérgaly, melyek egy pongyo
lán odavetett szalagot fonnak át, a következő fel
írással: .Apáti dr. Than Károly 1886/7». A díszt 
Loránfi tanár modellálta, az albumot pedig Mor
zsányi jól ismert műhelyében kötötték. A belső 
díszítés egyaquarell-czimlapból snégyolajfestes-
ből áll, mind Roskovics Ignácz festőművész kezé
től. A czímlapon éremalakú sikerült arczképe 
van Than tanárnak szimbolikus díszítés köze
pett ; a négy képhez életének nevezetesebb moz
zanatai szolgáltattak tárgyat. Az első az 1849 
január 4-én vívott vízaknai ütközet részlete, 
melyben 14 éves korában vett részt s akkor 
meg is sebesült; a második a régi laboratórium 
épületének újvilág-utczai bejáróját s az új vegy
tani intézet egy részét mutatja, amazt esteli, ezt 
reggeli derült világításban; a harmadik 

kányi fürdőt, a negyedik a Margitszigetről a víz
esést állítja élőnkbe. Mindkettő nemcsak azért 
van megörökítve, hogy az ásványvizek Than által 
nagy gonddal végrehajtott analyziseire emlékez
tessen, hanem főleg azért, mert e vizek közül a 
harkányi döntőleg hatott a szénoxysulphid fölfe
dezésére s fényt is vetett arra a kérdésre, hogy 
a kénes vizek némelykor miféle ok folytán nye
rik hydrogensulphid tartalmukat. Az album többi 
részét az üdvözlő irat, melyet dr. Ilosvay Lajos 
műegyetemi tanár fogalmazott, s mintegy kilencz-
száz aláírás töltik be ; közöttük tan- és közegész
ségügyünk nevezetesebb képviselőinek aláírásai. 

A hazában alig van müveit ember, a ki Than 
Károly nevét ne ismerné, s ne tudná róla, hogy 
egész életén át a tudományos komoly munka 
embere volt. 

1834 decz. 20-án született Ó-Becsén, Bács-

megyében s 1848 október havában, tehát alig 
14 éves korában, már ott találjuk, a hol az élet 
kipróbálja a maga emberét. Az erdélyi hadmü
veletekben mint honvédtüzér vett részt, és Bem 
hadseregében mint fölövésznek, majd mint tűz
mesternek, kilencz ízben volt alkalma a csata
téren állani ki a tüzpróbát. Tüzérsége alatt kü
lönös kedvet kapott a khemia tanulására s mi
után azt hitte, hogy vágyát leginkább gyógy
szertárban érheti el, gymnazialis tanulmányait 
félben hagyván, gyógyszerészszé lett. Már gyógy
szerészgyakornok korában Szimonides Antal és 
Bohrbach Antal vezetése alatt sok khemiai isme
retet sajátított el s ennek köszönhette, hogy 
egyetemi tanulmányaiban gyorsabban haladha
tott. Érezvén azonban azt is, hogy előtanulmá
nyai magasabb tudományos kiképeztetéshez szi
lárd alapot nem biztosítanak, nagy szorgalommal 

har- T H A N K Á R O L Y . 
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látott ismereteinek kiegészítéséhez, s 1855-ben 
Szegeden kitűnő eredménynyel tette le az érett
ségi vizsgálatot. Egyetemi tanulmányokra Bécsbe 
ment, a hol orvosi szaktanulmányokkal és Ked-
tenbacher vezetése alatt khemiával foglalkozott, 
e tanárnak támogatását kiérdemelvén, 600 frtos 
ösztöndíjban részesült két évig, azután 1200 frtos 
külföldi ösztöndíjjal töltött egy évet Bunsennél, 
a ki, mint a khemiai vizsgálódás és kutatás mód
szereinek kiváló mestere, a legjelesebb tehetsé
geket vonzotta Heidelbergbe. Ugyanitt Kirchhoff, 
Hesse és Cantor tanárok előadásaiból bővítette 
ismereteit a segédtudományokban. Látáskörének 
szélesbítése végett felkereste a párisi nevezete
sebb tanintézeteket és ott megismerkedett a ki
válóbb szaktudósokkal is. 1859-ben Bécsben 
mint assistens, majd mint magántanár folytatta 
működését, de nem sokáig, mert már 1860 őszén 
a pesti tud. egyetem bölcsészeti kara, mint he
lyettes tanárt , megbízta a khemiai tanszék teen
dőivel s 1862 július 18-án ugyané tanszéknek 
rendes tanára lett. 

Éttől az időtől kezdve egész erejét arra szen
telte, hogy hazánkban a közoktatás, közművelő
dés és a tudományos munkásság ügyét híven 
szolgálja. 

A khemiai tanitást és fejlesztést az egyete
men tökéletesen átalakította. Előadásai, a me
lyek gazdagok voltak tartalomban és gondosak 
a formában, vonzalmat költöttek az addig alig 
méltatott tárgy i ránt ; megkedveltette a labora
tóriumi foglalkozást, a nyomorúságos viszonyok 
között is képes volt az önálló vizsgálódás terén 
maradandó becsű munkával érdemeket sze
rezni s tanítványaiban a kutatásra való hajlamot 
fölébreszteni. Az ő lankadatlan buzgalmának 
köszönhető, hogy végre sikerült az érdekelt 
körök támogatását megnyerni annak az eszmé
nek, hogy khemia tanítására és mívelesére al
kalmas intézetet létesítsenek, a mely 1872-re el 
is készült, s a melyben alkotója ép oly buzgó
sággal él a tanításnak, mint a tudomány fej
lesztésének. 

A tudomány mívelését mindig eszményi ol
dalról igyekezett tanítványai elébe állítani. 
Mindig a bebizonyítandó, megközelítendő igaz
ságot és^ nem a kínálkozó hasznot tűzte ki 
czélul. És mert erősen meg volt győződve 
arról, hogy átalános kulturális értékünket a kül
föld előtt leginkább azzal tüntethetjük fel, 
ha a tudományok önálló mívelésében bizo
nyítjuk be életrevalóságunkat, egész tevékeny
sége odairányult, hogy a búvárkodás iránt 
fokozza s biztosítsa az érdeklődóst. A feladat 
megoldása nem volt könnyű; kevés idővel s ke
vés erővel rendelkezett. Míg Német- és Fran-
cziaországban, Angliában egy év alatt száz meg 
százra megy azok száma, a kik a khemiának fej
lesztésében részt vesznek, addig nálunk Than 
Károly 27 éves tanárságának ideje alatt sem ren
delkezhetett száz olyan tanítványnyal, a kik 
czéljainak megvalósításában valóban segítségére 
lettek volna, s ez egész idő alatt, mondhatni, 
csak assistenseire és az ösztöndíjas vegyész
növendékekre volt utalva. 

Daczára annak, hogy a tanítás nagy terhet rótt 
vállaira és sok hivatalos dolog forgácsolta szét 
idejét, egész sorozat telik ki értekezéseiből, a 
melyeket többnyire az akadémiában vagy a 
természettudományi társulat közleményeiben és 
külföldi szaklapokban tett közzé. 

Önálló búvárkodása eredményeinek közlését 
1858-ban Bécsben kezdette meg a «platincyan 
aethylről» és a «rumicin»-ről készített dolgo
zataival; ezek után következett: «A propylen 
elnyelési együtthatója". «A jódaethylen hatása 
a zinkre», a melyeket Heidelbergben végzett be 
es pedig az utolsót Wanklyn barátja társaságá
ban. Ugyanekkor írta meg az egyetemes ency-
klopaedia megjelent köteteiben foglalt khemiai 
czikkeket. 

A magyar tud. akadémián közölte : (1861-ben) 
«A vegyelemek paránysúlyáról», (1863-ban) 
«A szalniiák szabályellenes gőzerőin, (1864-ben) 
«Az ásványvizek elemzésének összeállításáról» és 
«Az anyag benső szerkezetéről", (1866-ban) «Az 
ozon-képződésről gyors égéseknél», (1867-ben) 
«A szénólegkénegröl», (1873-ban) «A vegy
értékek törvényéről*, (1877-ben és 1880-ban) 
«A végyerélytani vizsgálatok" czimű értekezéseit, 
a melyek tárgyuknál fogva az általános khémia 
körébe tartoznak s nagyrészök az egész tudo
mányos világban elismerő figyelemben részesült. 

Időközben számos ásványos vizet analysált és 
szabatos analysise sok ásványos vizünknek ala-
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pította meg jó hírét. Ezek között vannak a 
«Deák Ferencz keserűvíz" (1862), a csízi jód
tartalmú, a polhorai sósforrás (1866), a harkányi 
kénes (1866), azután a margitszigeti, a borszéki, 
a városligeti artézi kút (1880) és a szliácsi vasas 
(1885) vizek. 1881-ben «A világító gáz felisme-

| rése és meghatározása a levegőben", 1884—85-
ben «Gazometrikus észlelések" czimű értekezései 
jelentek meg, a melyek a gázokkal való dolgozás 
módszereihez szolgáltatnak becses adalékokat. 
Liebig Justus, H. V. Regnault és St.-Claire 
Deville, akadémiánk elhunyt kültagjai felett a 
modern khémia fejlődésének irányát sok oldal
ról megvilágosító beszédeket mondott. 

Gyakorlati s különösen közegészségügyi tekin
tetben fontos munkát végzett dr. Fodor József 

i és Balló Mátyás tanárok társaságában 1885-ben 
í a fővárosnak vízzel ellátása ügyében, és 1886-ban 

a tatai hőforrást s a pesti vezetett vizet analyzálta. 
A bécsi színházi katasztrófa után 1881-ben a 

magyar kir. belügyminisztérium megbízásából 
Ybl Miklós építész és Szilágyi Lajos főmérnök 

i társaságában részt vett abban a németországi 
kőrútban, a melynek feladata volt a színházak
ban tűzveszély ellen foganatosított óvóintéz-
kedóseket tanulmányozni. 

Tevékenységét nem egyszer vette igénybe a 
közegészségügyi tanács is s különösen a «Magyar 
gyógyszerészkönyv» kidolgozása és kiegészítése 

1 körül végzett becses munkát. Ebben az évben 
meg mint munkatárs és mint a bizottság elnöke 
osztozkodott a szerkesztés terheiben. Az orosz 

J pestis-veszély alkalmával czélszerű módszert 
dolgozott ki a fertőztelenítésre, a melyet a bécsi 
birodalmi járványbizottság is elfogadott. Abban 
az időben közölte az akadémián a «Magas hő
mérséklet és a carbolsavgöz hatása a szerves 

: testekre" czimű értekezését. 
Kezdettől fogva kiváló érdeklődéssel foglal-

í kozott a khémia tanításának módszerével s 
| különös lelkiismeretességet fejtett ki a tanításban, 

azon kevesek közé tartozván, a kik tanszéki 
tevékenységek mórtókét a tanítványaikkal elért 
eredményben keresik. Nemcsak a tárgy meg
ismertetése lebegett szemei előtt, hanem arra 
törekedett, hogy tanítványai a tudomány szelle-

I mében való gondolkozásba, ítéletalkotásba is be 
legyenek vezetve. Mindig nagy figyelmet fordí
tott az előadáson való kísérletezésre s a gyakor
lati oktatást úgy vezette, hogy tanítványai a 
lehető legkülönfélébb reakeziók megejtésén kivül 
a tünemények pontos megfigyelésében a magya
rázásában jártasságot sajátítsanak el. 

Magára az egyetemi tanításra vonatkozó né
zeteit már 1871-ben az akadémia elébe terjesz
tette, s 1875/76-ik évben rektori beszédében 
részletesen taglalta a tanítási és tanulási sza
badság jelentőségét. 1884-ben a vallás- és köz
oktatási minisztérium megbízásából a középis
kolák számára utasítást dolgozott ki a khémia 
tanításához. 

Föórdemei közé tartozik az a buzgóság, a me
lyet az egyetem vegytani intézetének létesítése 
érdekében kifejtett. A mikor a budapesti egye
temi laboratórium tervezete készült és fölépült, 
nem volt még annyi khemiai intézet, mint van 
ma, s a honi építészek sem sok jártassággal és 
tapasztalattal rendelkeztek az ilyen természetű 
tudományos intézetek tervezésében. így a ter
vezés, építés, felszerelés gondjaiból a legjelenté
kenyebb rész az ő vállaira nehezedett. Alapos 
tanulmányainak köszönhetjük, hogy az intézet 
sikerült s rövid időn kitűnő hire ment világgá. 
A később épült intezetek tervezésekor Than 
tanár tapasztalatait értékesítették Birmingham
ben, Champaigneban, Bómában, Gráczban és 
Aachenben. 

Mint az intézet szellemi megteremtője, 1871-
ben a londoni világkiállításon diszokmányt, 
1873-ban a bécsi világkiállításon haladási érmet 
nyert. — A tanítás és tudományos kutatás czél
jainak megfelelő számtalan új készüléket szer
kesztett vagy módosított; ezek az 1885-iki or
szágos kiállításon az egészségügyi és közoktatási 
csoportban voltak közszemléletre kitéve s elis
merés fejében a biráló bizottság a kiállítási nagy 
érmet ítélte számára. 

Azonban Than Károly nemcsak mint tanár és 
tudós, hanem mint a társadalmi élet fáradhatat
lan munkása is megtette kötelességét. A ter
mészettudományi társulatnak 1860 óta tagja; 
1862-től 1872-ig alelnöke, 1872—1880-ig pedig 
mint elnöke közreműködött, hogy kulturális éle
tünk e nevezetes tényezője belszervezetében 
megfelelő módon átalakuljon s a természettu-
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! dományoknak épen úgy fejlesztésében, valamint 
! terjesztésében a követelményeket kielégítse. A tár-
! sulat azzal rovta le érdemeiért az elismerést, hoay 

tiszteleti taggá választotta. Mint a társulat vá
lasztmányi tagja állandóan részt vesz a társulat 
anyagi és szellemi érdekeinek előmozdításában. 

Tudományos működése megérdemelt figye
lemben részesült a magyar tud. akadémia részé
ről is. 1860 okt. 9-én levelező tagjai sorába 
emelte; 1870-ben rendes taggá választották: 
1876 óta tagja az igazgatósági tanácsnak, leg
újabban, 1887-ben a Ill-ik osztálynak elnöksé
gével tisztelték meg. 

iSGO-ban a barsmegyei gyógyászati egyesület, 
J azután a «Jász-kún kerületi orvos- és gyógysze-
, rész-» a ((Magyarországi gyógyszerész-egylet", az 

('Alig. oesterreich. Apotheker-vérein» tiszteleti, 
— 1876-ban pedig a cherbourgi természettu
dományi társaság levelező tagnak választotta. 
1862. okt. 1-én a kir. orvos-egyesületnek, 1887-

! ben a közegészségügyi egyesület választmányá
nak lett tagjává. A gráczi «Magyar olvasó-kör» 
diszokmánynyal tisztelte meg. 

A kormány is bizalommal volt tehetsége és 
• munkássága i rán t ; 1868-ban a középtanodai 

tanárvizsgáló bizottságban, azután a közoktatási 
ós országos közegészségügyi tanácsban, valamint 
a központi mértékhitelesítő bizottságban nyitott 
tért kipróbált szakkópessógének és tevékenysé
gének. A személyét ért kitüntetésekhez soroz
hatjuk még, hogy tanár-társai két ízben tisztel-

i ték meg bizalmukkal: először 1866/7-ben, mikor 
a bölcsészeti kar dékánjának, másodszor 1875/6-
ban, mikor rektornak választották. 

A korona érdemeinek elismeréséül 1872-ben 
királyi tanácsosi czímmel, 1873-ban a III-ad osz
tályú Vüskorona-rendjellel tűntette ki. 

íme Than Károly élete, munkássága a mai 
napig. Befejezésül még csak néhány szavunk 
van. Közművelődési czélok támogatásában min
dig az elsők között találjuk s jubileumi ünnepé
lyét is ezer forintos pályadíj-alapítvány nyal 
örökítette meg. 

A munkásságra, szigorú kötelesség-teljesítésre 
való nevelés kiegészítő része tanári működé
sének, mert a társadalom létföltételei között 
épen olyan szükségesnek tartja a szilárd erköl
csöket, mint a szakképzettséget. És a mennyiben 
hatáskörénél fogva tanítványai jellemfejlesztésére 
közremüködhetik, nem mulasztja el, a hol szük
ségesnek látja, az iránta tanúsított ragaszkodás 
révén hatni. Tanítványaival szemben igazságos, 
de méltányos is. 

Than tanár még java férfi-erejében van. Hi
vatását ismeri, czéljaiban magas eszmék vezetik. 
Olyan korszakot élt keresztül, a melyből elég 
tapasztalatot meríthetett annak megítélésére, 
hogy a mi társadalmunkban mit és minő eszkö
zökkel lehet elérni. Őszintén kívánjuk, hogy 
munkásságának minél tovább vegye hasznát az 
az ügy, melynek erejét szenteli. 

Az üdvözlő irat a Than-albumban. 
Nagyságos Úr! Tisztelt és szeretett egykori taná

runk! 
A közügyeket szakértelemmel, nemes lelkesedés

sel és a társadalom érdekeire kiható eredménynyel 
szolgálni, csak kevés kiválasztottnak jut osztály
részül. 

Épen oly kevés azoknak száma, a kik egy pályán, 
a mely előkészülésre az élet javát emészti fel, huszon
öt éves tevékenységre hivatkozva önérzettel mond
hatják el : megtettem mindent, a mit csak tennem 
lehetett. Ilyen pálya a főiskolai tanárság, és azok 
között, a kik e pálya nem dicstelen, de annál görön
gyösebb utjain huszonöt évet olyképen futottak 
meg, hogy nyomuk idővel nem enyészik el, az őszinte 
tisztelet és a megérdemelt szeretet hangján üdvö
zöljük Nagyságodat, mint nagyrabecsült egykori 
tanárunkat. 

De ugyan mit is érezhetnénk egyebet, mint a leg
mélyebb tiszteletet, ha visszagondolunk arra a me
leg érdeklődésre, a melylyel Nagyságod nemcsak az 
ismeretekben tökéletesíteni, hanem a kötelességek 
teljesítésében tántoríthatatlan lelkiismeretességre 
buzdítani törekedett ? Es mit érezhetnénk egyebet, 
mint megváltozhatatlan szeretetet, cserében azért a 
rokonszenvért, a melylyel Nagyságod a tanár és tanít
vány között tátongó mélységet áthidalni segített ? 
A tanár népszerűsége sokféle tényezőtől függ ; ezek 
között gyakran szerepelnek a nagy szólamok, a haza
fias időszerű eszmék csillogtatása, a hallgatóság sza
badosságra való hajlatnának ápolgatása. Örömmel 
jegyezhetjük fel az utódoknak, hogy Nagyságod nép
szerűsége e tényezőkkel nem állott összefüggésben. 
Népszerű volt, mert tanítványai bíztak tanításainak 
igazságában ; mert meg voltak győződve arról, hogy 
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szavaiban, tetteiben hatásra számítás nélkül nyilat
kozik az a hazafiság, a mely, mikor kellett, nem ret
tent vissza a véráldozattól sem, és becsülték, mert 
a tanszabadságot nem azonosította a tanítási és ta
nulási szabadság olyan magyarázatával, a mely csak 
azért tűr meg korlátokat, hogy amaz követelés, 
emez eredmény nélkül, a legszűkebb körre zsugo
rodjék. 

Állami életünk jobb sorsra fordultával esik össze 
az az idő, a melyben Nagyságod megkezdette tanári 
működését. Akkor a pesti kir. magyar tudomány
egyetemen a természettudományok annyira neveze
tes ága, mint a khemia, nélkülözte a tanítás eszkö
zeit, nélkülözte az elvet, mely a tudományos műkö
désnek irányt szab, sőt kimondhatjuk egyenesen, 
hogy sem az elmélet, sem a gyakorlat igényeinek 
megfelelő mívelésben nem részesült. Nagy érdeklő
dés a szaktárgy, határtalan lelkesedés a nemzeti 
közmívelődés iránt, és feltétlen bizalom a helyzet 
megváltozásában voltak mozgató erői Nagyságod 
tevékenységének a kezdet nehéz éveiben. És a ki
tartó fáradozás nem volt sikertelen. Huszonöt év 
alatt megérte Nagyságod, hogy a khemia hazánkban 
az első, szakoktatásra és tudományos munkálkodásra 
egyaránt kitűnően alkalmas intézetbe Nagyságod 
vezetése alatt vonult be ; megérte, hogy vezetése — 
vagy példaadásának hatása alatt a khemia fejlesz
tése lendületet nyert, s az orvosi és gyógyszerészi 
szakképzésben az érdekelt körök előtt tekintélyre 
emelkedett. Igaz, hogy a khemia tanítása érdekében 
nem minden irányban sikerült Nagyságodnak óhaj
tását megvalósítani. Azonban a kik szándékát köze
lebbről ismerik, tudják, hogy a sikertelenség nem 
saját közönyösségén múlt. 

Huszonöt év hosszú idő az ember — de rövid a 
nemzetek életében. Az utóbbi huszonöt év azonban 
örökre nevezetes a magyar nemzet történetében. Ez 
alatt az idő alatt közmívelődésünk minden ága 
olyan rohamosan fejlődött, milyenhez hasonlóan 
történetünk egyetlen korszakában sem. Nagyságod 
abban a ritka szerencsében részesült, hogy éppen 
ennek az eredményteljes korszaknak derék-hadában 
küzdhette át tért hódító kulturharezunkat, és küz
dött annak a nagy eszmének diadalra jutásáért, a 
melynek neve : Magyar nemzeti míveltség. 

Nagyságos Úr! Szeretett egykori tanárunk ! 
Mi, a kiket Nagyságodhoz a hálás tanítványi kö

telék fűz, nemcsak saját, hanem azok nevében is 
üdvözöljük e huszonöt év leforgása után, a kik 
Nagyságod működésének megfigyelői, bírálói voltak 
s érdemeivel szemben elismeréssel adóznak. Szívünk
ből kivánjuk, hogy leljen boldogító örömöt a múlt 
sikerében, szivünkből kívánunk sok szerencsét a 
jövőhöz. A munka el van kezdve, de befejezve nincs. 
Ajándékozza meg az egek ura Nagyságodat az élet
kor végső határáig megtörhetetlen egészséggel és 
kifogyhatatlan munkakedvvel, hogy mindazt, a mit 
közművelődésünk emelése, a tudomány fejlesztése 
és hőn szeretett családja érdekében tervezett és ter
vez, épen olyan fényes eredménynyel fejezhesse be, 
mint a milyen tiszta meggyőződés vezérli mindig 
cselekedeteiben! 

Budapest, 1887. évi május hó 22-én. 
Rendező bizottság: 
Dr. Ángyán Béla 

egyet. m. tanár és k. főorvos. 
Grázl József, Kriegner György 

orvos és gyógyszerész. fővárosi gyógyszerész. 
Dr. Jármay Gyula, Dr. Miskolczy Imre, 

gyógyszerész. állami rendőr-orvos. 
Dr. lengyel Béla, Dr. Székács Béla, 

egyetemi tanár. kórházi rendőr-orvos. 
Dr. Örley László, Válya Miklós, 

egyetemi magán-tanár, polgári iskolai tanár, 
múzeumi segédőr. 

Dr. Ilosi-ay Lajos, 
műegyetemi tanár. 

Következnek volt tanítványainak és tisztelőinek 
aláírásai, mintegy kilenczszáz név. 

A VILÁGLÁTOTT FIU. 
ELBESZÉLÉS. 

Irta: J Ó K A I M Ó R . 
(Folytatás.) 

Egyszer csak az hallik az udvaron, hogy az 
öreg házőrző kutyát szólongatja valaki a régi 
nevén : "Betyár te n e ! betyár ne!» 

Az á m ! a régi nevén, a hogy a magyar világ
ban hittak, mert azután, hogy az «új rend* be
jött, ennek a névnek nem volt maradása, mivel
hogy ha valaki elkiáltotta a kutya nevét: «Be
tyár!* a szomszédban lakó zsandár urak egy
szerre eszük nélkül rohantak ki az utczára, pus
kával, szuronynyal: «hol a betyár?" úgy, hogy 
utoljára a Csapóéknak stemplis papiroson lett 
kiadva a parancsolat, hogy a kuvaszuknak más, 

békés polgárhoz illőbb nevet adjanak. így lett 
belőle ((Bundás." 

Vén, fogatlan eb volt biz az már, ugatni is 
alig tudot t : vájjon ki lehet az a régi ember, a ki 
még a hajdani nevére emlékezik ? — Nagyon 
ismerősnek kell lenni a háznál, mert a konyha
ajtónak, a minek a kilincse madzagra jár, egy
szerre megtalálja a nyitját, s a szobaajtón is 
koezogtatás nélkül jön be. 

A két csemegéző asszony elé egy ágról szakadt 
jövevény állít be. Termetre nem magas, inkább 
tagbaszakadt, arezszínére nézve olvasva is elme
hetne a vályogvető czigányok közé; a mi gúnya 
megakadt rajta, az mind több rendbeli gazdát 
kiszolgálhatott már, gomb helyett fapeczek tartja 
össze a mándliját, s a lábszárain levő ruha szá
mos hiányosságai azt engedik sejtetni, hogy a 
gazdájuk különös hajlandósággal bir a kerítése
ken keresztül sétálni. A kalapja alól göndör, fe
kete haj ágaskodik elő, a közéragadt szalmaszá
lak bizonyítják, hogy a múlt éjszakán valahol 
egy boglyát választott vendégfogadónak. Az egész 
utikészsóge egy görcsös czelőke; azt is eldobja a 
kezéből, a mint a szobába belép s azzal egyene
sen odaborul a jó Klára asszonynak a nyakába, 
ezekkel a szókkal: 

— Édes anyám ! Kedves édes szülő anyám! 
S miután annak a két orczáját jobbról-balról 

összecsókolgatta, fordul a másik asszonyhoz, azt 
is nyalábra kapja, s telesírja a nyakkendőjét a 
viszontlátás édes könnyeivel: 

— Kedves, drága jó Terka nénémasszony. 
Aztán nagyot fohászkodik, szemeit megtörül

getve az inge ujjával. 
— De csak jó is itthon! 
A két jó asszonynak szeme-szája eláll a nagy 

bámulástól: soha sem látták ők, akárhová le
gyenek, ezt a különös gavallért. 

— Hát nem ismer kend rám ? a Peti fiára ? 
Hát úgy megváltoztam ? Boldog Is ten! Még az 
anyám sem ismer r á m ! — Hát kend, Terka 
nén i ! A ki olyan sokszor megkergetett a seprővel 
gyerek koromban, mikor a szilvát megloptam az 
aszalódeszkáról. 

— No a szilvára emlékezem. 
— Hát arra a napra nem emlékezik kend, 

mikor épen Szent-Mihály napján elvittek hon
vednek, mikor a kis kapujánál megállt a ver
bunk ; nénémasszony egy delipiros selyemkendőt 
dugott a táskámba, annak a csücskéjébe volt 
kötve három szűz Máriás húszas. 

— Ez, bíz Isten, igaz. 
— Meg egy borjuszáju gyolcsinget is rám 

akart kötni erővel, de a huszár-őrmester nem 
engedte, hogy azt nem lehet a honvéd-dolmány 
alá fölvenni. 

— Még most is megvan az a borjuszáju ing. 
— Szépen ki volt suprikálva az eleje. 
— Szakasztott igaz. 
— Hát a kis Erzsike húgom, mikor utánam 

szaladt, s a sóspereczet a tarsolyomba dugta. 
— Né! Még arra is emlékezik. Jaj, azt ellop

ták a czigányok. Azt ne emlegesd az «anyád" 
előtt. 

— De hát az anyám még el se fogadott fiának. 
Hát már nem emlékezik kegyelmed, lelkem édes 
szülém, hogyan elsiratott akkor, mikor a háborúba 
vittek? Hogy meg volt keseredve, hátha ott le
vágnak. Nem gondolhatott rá, hogy a véremet 
kifolyni lássa. Mind azt emlegette, hogy mikor 
egyszer kis gyerek koromban a kakas megvágott 
a vakszememen, hogy az orczámat ellepte a vér, 
akkor is majd kétségbeesett. Hát nem látja a 
helyét itt a vakszememen a kakasvágásnak? 

Már erre a szóra Klára asszonynak is elérzé
kenyedett a szíve. Nem bírta a könyjeit vissza
fojtani. 

— Hát csakugyan te volnál a Peti fiam ? 
— Hát persze, hogy én vagyok! Csakhogy 

ebben a sasoktépte gúnyában még a Betyár 
kutyánk is megugat. De ha még a tükörben 
meglátom magamat, magam is azt kérdem: ki 
ez a toprongyos ? De vegyem csak fel egyszer a 
hajdani piros pruszlikomat s három sor gombos 
dolmányomat, meg a pitykés rajthuzlit, aztán 
nyomhassam a fejembe a darutollas túri süve
gemet; tudom, hogy egyszerre minden ember 
kiszalad az utczára: «itt a Csapó Peti». 

— Ni, hogy emlékezik rá a lelkem, hogy mi-
fele ünneplő ruhát hagyott idehaza! 

Most már egészen elhitte a két jámbor asszony, 
hogy most az igazi Csapó Peti áll előttök testestül-
lelkestül. 

— Hajh! édes lelkem szülő anyám. Tíz esz
tendő nem tréfa ám. Kivált az olyan keserves 
tíz esztendő, mint az enyim. Az dupla kapitu-
láczióba megy. Az sem volna csuda, ha meg
őszülve kerültem volna haza. 

— No csakhogy itthon vagy há t : édes fiam ! 
De legelébb is öltözz át ezekből a rongyokból. 
Tudod, hol áll az ünneplő ruhád ? 

— Hogyne tudnám? A tulipános ládában. 
— Az apád oda van a szalontai vásáron; mire 

hazajön, fel légy öltözve, hogy ő is rád ismerjen. 
Éhes is vagy, ugy-e ? 

— De még a fiastyúkot is megenném az égről, 
ha hozzá juthatnék. 

— Szaladj, édes Terka húgom, frissen a mé
szárszékbe, hozz egy pár font szegyét, gulyáshús
nak valót. Ettél-e azóta gulyáshúst, édes fiam, a 
mióta innen elszakadtál ? 

— Ettem bizony: krokodilus-húsból. 
Terka néne rögtön szaladt a mészárszékbe; 

útközben elbeszélte sebten öt-hat asszonyfélének, 
hogy a Csapóék Petije hazaérkezett az óperen-
cziákról; úgy hogy mire visszakerült a két font 
szegyével, a mihez ezubáknak a mészáros még 
egy darab tölgyét is adott (azzal lesz tökéletes 
a gulyáshús): hát már akkor az egész faluban el 
volt terjedve a híre. S nosza megindult a pro-
czesszió a Csapóék háza felé, meglátni ezt a 
csudát; udvar, pitvar tele lett fehérnéppel, meg 
gyerekkel; minden ablakon bekukucsáltak, a kik 
nem türtőztethették a kíváncsiságukat. 

Klára asszony maga segített a hazajöttnek, 
hogy illendő parádéba csaphassa magát. Legtöbb 
felakadása volt neki a legény bozontos hajával. 
Az ő Petijének nem ilyen mangaliczaször forma 
göndör haja volt. Annak a haja szépen, simán 
leomlott a vállára. 

— Jajh, kedves édes anyám. Mikor az ember 
öt esztendeig Afrikában lakik, ott olyan kemény 
a nap, hogy minden embernek összegöndörödik 
minden hajaszála tőle. 

Egy kis olvasztott hájjal megkenve, az a gön
dör haj is engedelmesebb lett s fésű segítségével 
(a minek három foga beletörött) engedte magát 
kétfelé választani. 

Mikor aztán még a darutollas süveget is fel
tették a fejére, akkor — ki merje azt mondani, 
hogy ez nem a Csapóék Petije ? 

A közben a Terka néni is hazakerült a húsos 
kosárral; a tüzet előre megrakta már Klára asz-
szony: a veres hagymát megaprította, a burgo
nyát koczkákra vagdalta. Addig is pedig, míg a 
gulyáshús elkészült, felterítette a sávolyos ab
roszt a kihúzó asztalra. Kitette a megszelt fehér 
czipót, paprikás hasas szalonnát, meg a czilindert 
a jó törkölypálinkával, étvágycsillapítóul. 

(Folyt, köv.) 

OROSZ ÉLETKÉPEK. 
Komilov után. 

iJustitia» asszonyság orosz jelmezben. 

Lehet-e valami czifrábh a világon, mint az 
orosz igazságszolgáltatás ? Az ember igazán nem 
tudja, nevessen rajta, vagy pedig szégyelje ma
gát, hogy az ur Isten orosznak teremtette. 
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Én az utóbbit választottam, de azért szegény-
népemet utolsó leheletemig védeni fogom. 

A csinovnikok éhes hada mindent elkövet, 
hogy a gondjára bizott milliók csakis emberi 
alakjuk által legyenek a mező barmaitól megkü
lönböztethetők. "Egyedüli óvszerük a nép ébre
dése ellen a pálinka és a korbács; ha aztán 
már ezek sem akadályozzák meg a fejlődést, 
háborúba velük, ott majd a kartács-zápor, sőt a 
mi ennél sokkal rosszabb, a tábori kórházak, 
emberségre tanítják. 

No de a tárgyhoz! — Ezennel bemutatom 
önöknek Katlarov Szergei Nikolajevics ügyvéd 
urat, és Balaikin Iván Mikhaelovits kazáni ke
reskedőt. 

Balaikin úr, évek óta lopással, rablással, csa-

épen arra utazó csinovnik ráakadt az úton he
verő agyonvert örményekre s hulláikat Kazánba 
vitette. , 

Nevezetes módon Balaikin ur épen akkor ke
rült haza sebesülten ; minthogy pedig a seb mi
nősége folytán olyan orvost kellett hivatni ha
marjában, ki nem tartozott Balaikin tisztelői 
köze, csakhamar kitudódott, miszerint a ket 
agyonvert örmény esete és Balaikin megsebesü
lése közt valami fatális nexusnak kell fennfo
rognia. — A szerencsétlenül járt ékszerkereske
dők dúsgazdag, milliókkal biró emberek voltak, 
s nemsokára hátrahagyott özvegyeik és üzlettár
saik oly lármát csaptak Szt.-Pétervárott, hogy a 
dolgot "abszolúte nem lehetett többé eltusolni. 

Egy császári ukáz meghagyta a kazáni tör-

Nikolajevics, a rágalmazók sorát szaporítja, kik 
ellenem törnek, ós életemet, becsületemet tönkre 
akarják tenni ? Mi lesz belőlem, ha sehol igaz
ságot nem kapok; kihez forduljak szorultságom
ban, jaj nekem, jaj szegény fejemnek !» 

— «No csak ne jajgasson kérem — veté közbe 
kajánul mosolyogva a jogtudós ügyvéd. — Tulaj
donképen, ugyebár, azért jött hozzám Iván Mikha-
jelovics, hogy szükség esetén segítségére legyek, 
tanácsommal szolgáljak ? — Lássa, én mindent 
tudok, tán többet, mint a mennyit tudni akar
tam. A véletlen úgy akarta, hogy ama szerencsét
lenül járt kereskedők rokonai épen hozzám for
dultak. Én azonban, ki mindenkor csak az igaz
ságot szoktam pártfogolni, és az Ural hegység 
minden aranyáért sem volnék képes elveimet 
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ártott. Csupán azért, mivel oly tisztességes pol
gár, jó családapa és iparkodó kereskedő, csupán 
ezért van^ mind e támadásoknak kitéve irigyei 
részéről. Értsen meg jól, egy kópékat sem kívá
nok !» 

E szavak megadták Balaikinnak a kegyelem
döfést ; beadta a kulcsot. Látta, hogy az ügyvéd 
elfogadja ugyan védelmét, de nem lesz benne 
köszönet, ha az örmény atyafiságot tul nem li-
czitálja, illetőleg, ha Katlarov kapzsiságát töké
letesen ki nem elégíti, mert hiszen azt anélkül 
is tudta, hogy a százezeres rubelféle igéret csak 
mese volt. 

Olombánya. Sakhalin szigete, vagy pláne 
zsákba kötve, jó magas akasztófa alatt, a veres 
ingű hóhér markában. Első rendű kilátások. 

5000-et ha egy évi fogságra Ítélnek, 1000-et, ha 
Szibériába kerülök, semmit: ha — ennél sokkal 
nagyobb bajba találnék keveredni. Ha úgy tet
szik, kössük meg az alkut, ha nem, arról sem 
tehetek. Es most adasson egy pohár theát, rosz-
szul érzem magamat." — E szavak után Balaikin 
kimerülten egy karszékbe vetette magát, Katla
rov pedig a mindenkor kész szamovárt hozatta 
szobájába. 

Mit végezhetett a két jó madár, azt nem tu
dom, de annyi bizonyos, hogy Katlarov még 
aznap Szent-Pétervárra utazott, hol a meggyil
kolt ékszerészek rokonait fölkereste. Nagyon ér
dekes informácziókat nyerhetett az illetőktől, 
mert mire Kazánba visszatért, és legott vóden-
czével értekezett, Balaikin másnap maga jelent-

kodott. Katlarov, kinek védencze folyton azt 
állította, hogy ama bizc nyos napon, midőn az 
örmény ékszerkereskedők meggyilkoltattak, út
közben czigányok által támadtatott meg, rögtön 
kapott az alkalmon, és a Volhyniában valami 
csekély lopás miatt letartóztatott czigányoknak 
Kazánba való szállítását követelte. És ezen vélet
len eset elősegítette a dráma fejlődósét. Hogyan 
tehették volna meg nyomorult gebéiken a czigá
nyok a roppant utat Kazánból Volhyniába, arra 
senki sem gondolt, legkevésbé pedig a kazáni 
törvényszék különféle tágjai, kik kézzel fogható-
lag Balaikin előnyére dolgoztak. Mindenki vilá
gosan láthatta már, hova fog kilyukadni a nagy 
garral, császári ukázzal insczenált vizsgálat. Na
gyon természetes, hogy Katlarov a kedvező han-
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lássál és több efféle, Oroszországban nagyon jö
vedelmező foglalkozással szép vagyont szerezvén, 
végre — pour la bonne bouche — egyszerre 
nagy úrrá akart lenni, a mennyiben jónak találta 
néhány czinkostársaival két örmény drágakő- és 
ékszerkereskedőt, kik Szt.-Pétervárról Nisni-
Novgorodba, az ottani hires vásárra utaztak, 
az országúton fényes nappal kirabolni. Minthogy 
pedig a két örmény keményen védelmezte ma
gát, sőt Balaikin urat hasba is lőtték, nem ma
radt egyéb hátra, mint szeget szeggel viszonozva, 
őket is egyszerűen agyonverni. A kocsis — ki va
lami kezdő-tolvaj lehetett, — troikájával szeren
csésen megmenekült, s ez alkalommal nem járt 
épen rosszul, mert Balaikin úrék csak a 800 
ezer rubelt érő gyémántokat rakták zsebre, a 
többi ékszereket figyelemre alig méltatva. 

Történt azonban, hogy valamely véletlenül 

vényszéknek a bűntény kiderítését, továbbá a 
tettesek szigorú megfenyítósét, s több efféle épü
letes dolgot, a minek aztán az szokott a vége 
lenni, hogy hosszadalmas kutatások, végtelen 
vizsgálatok és vallatások után többnyire a leg-
kevésbbé bűnös iszsza meg a levét. 

Mihelyt Balaikin a hasába kapott revolver
lövésből kiépült, azonnal hozzálátott a «helyzet» 
tisztázásához. — Felkereste Katlarov Szergei 
Nikolajevics «híres» ügyvédet. 

— «Nos, batuska — kezdé az ügyvéd, gyé
mántos gyűrűkkel megrakott kövér ujjait han
gosan ropogtatva, — hallom, beteg volt; tán 
meghűtötte magát a nisni-i vásáron!» 

— «Szent Mihály arkangyal vódszentem, 
segélj meg, — dörmögó Balaikin alig érthető 
hangon, — nem elég, hogy pénzemet elrabolták, 
majdnem agyonvertek, most még ön is, Szergei 

megtagadni, egyszerűen visszautasítottam őket. 
Pedig tudja meg, Iván Mikhajelovics — és e sza
vakkal az ügyvéd orrával majdnem Balaikin po
fáját érte — százezer rubelt tettek itt le erre az 
asztalra ni, ha az ügyet elfogadom.» 

— «Százezer rubelt!» ismétlé elhaló hangon 
Balaikin, mintha csak azt akarta volna mondani: 
na, most legalább négyszer annyit kell adnom 
a gazembernek. 

— «Igen, százezer rubelt— folytatá Katlarov, 
— sőt csakis egy rövid kis távirati sürgönyt kell 
megeresztenem, hogy a százezer rubel három nap 
múlva ismét rendelkezésemre bocsájtassék. Ont, 
Iván Mikhajelovics, védeni fogom, ha a szük
ség ugy hozza magával, és pedig ingyen, a nél
kül, hogy egy lyukas kópékat kérnék, mert tu
dom, hogy ártatlanul vádolják önt, ki minden
kor becsületes ember volt, s a légynek sem 

Legjobb esetben 25 évi kényszer-munka nehéz 
vasban, havonként 25 korbács, három böjttel egy 
héten. Pedig a moszkvai bankban kerek négy 
millió van nevére irva; Szent-Pétervárott ugyan
ennyi. Ingatlan javait nem adná oda három 
millióért, s ennél kevesebbet üzlete sem ért. 
És mind ennek hasznát nem veheti, ha az ör
döngös ügyvéd nem tágít. Hiszen ha csak 100 
ezer rubelről lenne szó, azt Balaikin, bár vérző 
szívvel, de végre mégis oda adná, hanem Katla
rov többet, sokkal többet, tán 20-szor annyit fog 
akarni — és pedig előre; — ha aztán mindezek 
daczára mégis felkötik ! . . . 

Nem, nem, az lehetetlen. — «Tudja mit, 
Szergei Nikolajevics, beszéljünk őszintén egy
mással. Én kereskedő ember vagyok. Haszonra 
és kárra egyformán el kell készülnöm. Ha fel
mentenek, 500 ezer rubelt fizetek önnek; 

kezett a törvényszék elnökénél azon kéréssel, 
hogy ellene, kit ártatlanul rágalmaznak, in
díttassa meg a vizsgálatot. 

Az elnök nagyon traktabilis ember lévén, 
nagy elismeréssel fogadta Balaikin férfias fellé
pését, és oda utasította a közvádlót, hogy Balai-
kint azonnal fogja perbe. 

Néhány hétig nagyon rosszul álltak Balaikin 
ügyei. Nem mintha valami fontos bűnjelt talál
tak volna házánál a motozás alkalmával, de 
leginkább azért, mivel a közvádló folyvást azon 
nyargalászott, hogy Balaikin nem tudta hitelesen 
kimutatni, hol, mikor, és kitől kapta a fatális 
revolver-lövést. — Végre az a nehézség is meg 
lön oldva, a mennyiben valahol Volhyniában 
egy kóborló czigány-csapatra akadtak, mely állí
tólag ugyanazon időben, midőn a nevezetes 
rablógyilkosság történt, Kazán vidékén tartóz-

gulatot felhasználva, védenczének szabad lábra 
való helyezését kérte, mit tekintettel a vádlott 
társadalmi állására, most már nem igen lehetett 
megtagadni. 

Végre erős kozák-fedezet alatt megérkeztek a 
szerencsétlen czigányok. Férfiak, asszonyok s 
különféle korú gyerekek, számra mintegy negy
venen. 

Nyomorult rongyaikban hiába kutatták a száz
ezreket érő elrabolt gyémántokat és egyéb kin
cseket. 

A czigányok, kik Oroszországban ép úgy, mint 
másutt, lopásból és koldulásból élnek, nem igen 
tudták alibijüket kimutatni, hanem a vizsgáló 
biró zaklató keresztkérdései nyomán a hazug
ságok valóságos labyrinthusába keveredve, végre 
azt is bevallották, hogy a gyilkosság napján a 
kazáni temetőben táboroztak. 
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Ezen időtől kezdve, a szegény czigányok foly
vást részegek voltak, s többnyire mámoros fővel 
kerültek a vizsgáló biró elébe, kinek minden 
kérdéseire igennel feleltek és, ha kívánta volna, 
még arra is igent mondanak, hogy a Nevski-
Prospektet kirabolták. 

Nagyon természetes tehát, hogy az esküd
tek — én uram istenem! orosz esküdtek! — 
többnyire Balaikin üzlettársai, adósai, s egyéb 
vele egy húron pendülő gentlemanok, rövid ta
nácskozás után kimondták a halálos ítéletet, 
melynek nyomán, — felebbezósről vagy egyéb 
jogorvoslatról szó sem lévén, — hat férfiú és 
három nő az akasztófán végezte életét. 

A többi a szibériai ólombányákba került. 
Eddig hát rendesen ment minden. Balaikin 

dobbal-síppal visszanyerte előbbi állását, mint a 
kazáni kereskedő-czéh elnöke, sőt Katlarov ta
nácsa folytán Szent-Pétervárra utazva, az igaz
ságügyi miniszternél elégtételt kért a rajta elkö
vetett méltatlanságért, mit nemsokára egy rendjel 
alakjában meg is kapott. 

Most azt kérdi a nyájas olvasó, hogy hát én 
honnan tudtam meg mindezeket? Ezt is el
mondom. 

Két évvel Balaikin esete után, ennek valami 
czinkostársa bajba keveredvén, börtönbe jutott. 
Balaikin figyelemmel kisérte ugyan a per fo
lyamát. Azonban, mint afféle fukar ember, so-
kallotta a szokásos költséget, s barátja tíz évre 
elitélte tett. 

Nemsokára az elítélt megbetegedett, s halálos i 
ágyán bevallotta, hogy Balaikinnal együtt az 
örmény kereskedők meggyilkolásában részt vett. 
A pópa, ki a haldokló vallomását hallotta, azon
nal jelentést tett, de a megrémült birák, kiket a 
kivégzett ártatlan czigányok vére nyomott, nem 
mertek belevágni a per újbóli felvételébe, hanem 
kéz alatt értesítették Balaikint a történtekről. 

A dúsgazdag gonosztevő nem várta be a to
vábbi lépéseket, melyek valószínűleg hasonló 
eredménynyel, mint első ízben, ellene folyamatba 
tétettek volna, hanem lelkiismerete furdalásaitól 
üldözve fényes palotájának egyik termében föl
akasztotta magát. 

Különben családja megmaradt a galádul szer
zett milliók birtokában. Leányai és unokái a 
szent-pétervári haute-finance köreiben nagy 
szerepet játszanak. — A kivégzett czigányok 
tan a túlvilágon nyertek elégtételt, mert hiszen 
Oroszországban ilyesmire még élve sem számít
hattak volna. Minden a maga régi valóságában 
megmaradt. 

TETŐN. 
Tetőn vagyok ma már. ormára jutván 
Ama parányi kornak, mely enyém, 
S mely reng ma még, mint reng a kicsi hiülám 
A Végtelenség roppant tengerén. 
Nagyot lélegzem itt fenn és megállok, 
Szemem' a könytől megtörülgetem, 
Hogy széttekintve lássam: merre szállok ? 
És merre jöttem a tetőre fel ? 

A merre jöttem, mélység néz utánam, 
De hosszú útján bárha túl vagyok, 
A lelkem visszajátszik, mint az árnyban 
A nap a tájra, melvet elhagyott. 
Eltűnt koromnak, elejétől sorban, 
Álom ködén át látom képeit; 
Látom a bokrot és a zöld bokorban 
A kis madárkák rengő fészkeit. 

Vidám gyermekkor, drága, boldog álom ! 
A sík mező mienk virágival; 
Miénk az erdő, és a bérez ölében 
A vig manó velünk kaczag, rival. 
Miénk a sasfiu az égbe nyalt fán, 
S a pitypalatytojás a fű között, 
S az a puha kenyér, anyakéz nyújtván, 
A mit verejték még nem öntözött. 

Látom a forrást ott a szikla alján, 
Körötte üde pázsit bársonya, 
A hol szerelmemet játszódva daliám, 
A mig a hableány elbájola. 
Tündére van, hajh ! minden ifjú szívnek, 
Midőn szerelme mámorában él, 
És mint nekem, ha éveink repülnek, 
Majd arrnl is csak egy emlék regél! 

De hah ! mi zúg ? mi jajszó réme hallik ? 
Örvény sodorja a kicsiny hajót; 
Az élet, ím, mint tenger árja zajlik. 
A vész süvölt, az árbocz meghajolt. 
Ah! jártam arra és a vész dühével 
Megvívtam én is a nehéz csatát; 
Sebét viseltem égető tüzével, 
Megváltva a bukás gyalázatát. 

Küzdés az élet, s bár csapás kímélje, 
Az érző szivek harcza nem szűnik ; 
És lelked is, ha nem lappangva éle, 
Százszor kemény sziklákba ütközik. 
Nyilt homlokod', mely várta koszorúját, 
Tövissel vérzi gyakran a világ ; 
Hívatlanok eszméid' összedulják, 
És áldozat lesz sokszor, a ki áld. 

Láttam a harezot, embert ember ellen 
Hiu csatákban láttam küzdeni; 
Láttam az önzést állni sanda lesben, 
Lángot sziszegvén kigyónyelvei. 
Gonosz s botor reám is tört elégszer, 
De utamon kettős paizs fedett: 
A láng dühét leküzdém hideg észszel, 
S megkönnyezem sértőmön a sebet. 

Most mái- tetőn vagyok, a táj mögöttem, 
S nyugodt mosolylyal nézek vissza rá ; 
Örvényeit és csábjait legyőztem, 
S harczát szivem híven megharczolá. 
Pihenni kéne itt hát egy kicsinykét, 
Elszenderülni bár egy perezre csak, 
Hogy téged, ó ! játékimmal letűnt kép, 
Még álmaimban visszahozzalak! 

Boldog, derűs kor, melynek gondja nincsen, 
Azt, azt sovárgja vissza még szívem : 
Baráti lelket, a ki földerítsen, 
S álmom fölött is őrködjék hiven, 
A ki nem ismer önzést, csak szerelmet, 
Ki nem tagad meg s nem hagy el soha; 
Kinek, ha csüggedés szállna e keblet, 
Fülembe csengne biztató szava. 

Mert menni kell tovább, előre, újra, 
Megnyílt előttem lefelé a táj; 
Bezgő ködét hűs őszi szellő fújja, 
S útjára bágyadt nap sugara száll. 
És messze, messzebb, zordon téli tájak 
Bús sivatagja, hó és zúzmara ; 
A csillagok örök sötétbe szállnak, 
S a napnak elfogy minden sugara . . . 

Mi rémes volna, ó ! ez útra kehiem, 
Gyámol nekül, magamra, egyedül; 
De sorsom, im, megengedé pihennem, 
S mint déli nap, a lelkem földerül. 
Az ég megadta, a miért esengtem : 
Öíangyalom a keblemhez simul, 
És vesztve annyit, mindent visszanyertem, 
Mert még szívem ma újra él s virul. 

Övet szorítok, jöjjön a jövendő ! 
Mélységinél nem szédül meg fejem ; 
Hol véget ér az, a mi eltűnendő, 
Új-fényt derít rám ott a Végtelen. 
Szívem szerelme, mely lángol s lobog még, 
Lejtőmön is világol és vezet, 
S ha majd napom a tengeréjbe omlék, 
A sírba viszem ez öröktüzet! 

FEJES ISTVÁN. 

EGY SORSJEGY. 
9672-d ik szám. 

Regény egy kötetben. 

Irta V E R N E G Y U L A . 
Francziából HUSZÁR TWRR. 

III. 
Alapos ethnografiai ismeretek nélkül is el

hihetjük némely tudós állítását, hogy bizonyos 
rokonság létezik a magas angol arisztokráczia 
családai és a skandináv birodalom régi családai 
közt. Számos ugyanazonos név bizonyítja ezt. 
Mindazonáltal Norvégiában nem létezik ariszto
kráczia. De ez nem gátolja az uralkodó demo 

krácziát abban, hogy arisztokratikus érzelmű ne 
legyen, a legnagyobb mértékben. Mindnyájan 
egyenlők fenn, a helyett, hogy lenn volnának 
egyenlők. A legegyszerűbb kunyhóban is ott 
pompázik a családfa, a mely nem fajult el azért, 
hogy pór földben vert gyökeret. A legszegényebb 
hajlékban is ott láthatók ama hűbéri korbeli 
nemes csaladok czímerei, a melyeknek ivadékai 
ezek az egyszerű parasztok. 

Ezek közé tartoztak a dali Hanzenek is, a kik 
kétségkívül tivoli rokonai voltak a normandiai 
invázió után peeri méltóságra emelt angol 
családoknak. A rang és gazdagság hiányában 
legalább megőrizték ősi büszkeségüket, vagyis 
inkább az ősi méltóságérzetet, a mely helyén 
van minden társadalmi állásban. 

Egyébiránt Hanzen Harald, bármily előkelő 
ősökkel dicsekedhetett, mégis csak korcsmáros 
volt Dalban, a házát az atyjától és nagyatyjától 
örökölte, a kiknek tekintélyes állását örömest 
emlegette. Halála után a neje folytatta e mester
séget, még pedig úgy, hogy köztiszteletet vívott 

| ki magának. 
Senki se tudta, vájjon szerzett-e vagyont 

Harald. Annyi bizonyos, hogy Joel fiát ós Hulda 
leányát felnevelte, a nélkül, hogy a két gyer
meknek szükséget kellett volna szenvednie. 
Sőt a neje nővérének fiát, Kamp Ólét is örökbe 
fogadta zsenge gyermekkorában ós úgy nevelte 
mint a saját gyermekeit. Az árva fiú, Harald 
nagybátyja nélkül, kétségkívül ama szegény kis 
teremtések közé tartozott volna, a melyek csak 
azért jönnek a világra, hogy csakhamar meg
haljanak. Egyébiránt Kamp Ole fogadott szülői 
iránt valódi gyermekies háladatosságot tanúsított. 
Huldával való egybekelése még szorosabbra volt 
fűzendő ama kötelékeket, a melyek őt a Hanzen 
családdal egyesítették. 

Harald körűlbelöl másfél évvel ezelőtt halt 
meg. A dali fogadón kívül az özvegyére még egy 
kis «sző tért» hagyott a hegyek közt. A szőter egy 
elszigetelt kis major, a mely rendszerint nagyon 
keveset vagy épen semmit sem jövedelmez. 
Az utolsó évszakok nagyon kedvezőtlenek voltak. 
Minden ültetmény és vetemény sokat szenvedett, 
sőt a legelő is. Egy pár szeles és fagyos éjszaka 
tönkre tette a csirákat, a termőföld legmélyén 
is. A telemarki és hardangeri parasztokat ínség 
fenyegette. 

Azonban, habár Hanzenné asszony tudta is. 
hányadán van, soha se szólt róla senkinek sem
mit, még a saját gyermekeinek sem. Hideg, hall
gatag jellemű és épen nem közlékeny nő volt, -— 
a mi észrevehetöleg gyötörte Joelt és Huldát. 
De a családfő iránti tiszteletnél fogva, a mely az 
éjszaki országokban oly föltétlenül uralkodik, 
tartózkodólag viselték magukat, noha ez a tartóz
kodás nagyon kínos volt rájuk nézve. Ezenfelül 
Hanzenné asszony nem szívesen kért segélyt 
vagy tanácsot, teljesen meg levén győződve a 
saját ítéletének helyessége felől. E tekintetben 
igazi norvégnő volt. 

Hanzenné akkoriban ötven éves lehetett. 
A kor, ámbár a haját megfehérítette, nem volt 
képes meghajtani magas termetét, sem pedig 
elhomályosítani az élénk j>illantást sötétkék sze-

| meiben, a melyeknek azúrját változatlanul fel 
lehetett találni leányánál. Csupán az arezszíne 
sárgult meg mint a regi papiros és néhány ráncz 
vont barázdát a homlokán. 

Az asszonyság, mint a skandináv országokban 
nevezik, Harald halála óta széles redős gyász
ruhát viselt. Barnás szövetből készült ruha-dere
kának karhasadéka alól kilátszottak fehérítetlen 
vászon-ingének ujjai. Sötétszínü keszkenő volt 
keresztülkötve a mellén, a kötényének felső ré
szét szóles csattok tartották hátul a vállán. 
Folyvást selyem fejkötő volt a fején, azok közül, 
a melyek mindinkább kimennek a divatból. Dál 

; helység komoly arczú fogadósnője rendszerint 
mereven ült fakarszékén és csak olyankor 
tette félre a rokkát, mikor nyirfakéregből készült 
kis pipájára gyújtott, melyből bodor füst emel
kedett ki ós apró felhőket képezett körüle. 

Valóban, a ház talán nagyon szomorúnak is 
látszott volna, a két gyermek jelenléte nélkül. 

Hanzen Joelt ugyancsak derék fiúnak ismerte 
mindenki. Huszonkétéves, izmos és magas ter
metű volt, mint a norvégiai hegylakók valameny-
nyien, büszke, de nem hetyke arczú, merész, de 
nem vakmerő magaviseletű. Hajának szőkesége 

: a gesztenyeszinnel, szemének kék színe a feke-
| tével volt határos. Öltözéke kellően érvényre 

emelte hatalmas vállait, a melyek nem görnyed-
I tek meg egykönnyen, széles mellét, a melyben 
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szabadon működhetek a hegyi ka
lauznak való izmos tüdő, erőteljes 
karjait és lábszárait, a melyekkel 
könnyen megmászta a Telemark 
legkevésbé hozzáférhető hegyeit. 
Szokásos öltözékében bízvást úri 
embernek lehetett volna tartani. 

Joel valódi mesterségére nézve 
kalauz volt a telemarki kerületben, 
egész a hardangeri hegység köze
péig. Mindig készen állt az indu
lásra és fáradhatatlanságánál fogva 
megérdemlette, hogy Kollonnal, a 
norvég legendák hősével hasonlít
sák össze. Hosszabb kirándulásai 
időközében az angol vadászokat kí
sérte, a kik szeretnek vadászni a 
(i riper»-re,a mely nagyobb a Hebri-
dák ptarmiganjánál és a «jerper»-re, 
a melynek húsa finomabb a skótor
szági grouse húsánál. Télen a far
kasvadászatot űzte, mikor e feneva
dak, az éhségtől kergetve, elkalan
doznak a befagyott tavak jégtük
rére. Nyáron a medvékre vadászott, 
mikor e vadállat a kölykeivel együtt 
a friss füvet keresi ezer—ezerkétszáz 
lábnyi magasan fekvő fensikokon. 
Joel az életét egynél többször csu
pán csodálatos erejének köszön
hette, a mely képessé tette őt 
ellenállani a borzasztó állatok öle
lésének. Csodálatos hidegvérüség-
gel tudott kibontakozni a karjaik 
közül. 

Végre mikor sem utas nem volt, 
a kit Vestfjorddal völgyében, se va
dász, a kit a fensikokon kalauzol
hatott volna, akkor a kis szőterrel 
bajlódott, a mely néhány mértföld
nyire messzebb, a hegyek közt feküdt. Itt 
egy fiatal pásztor őrizte Hanzenné asszony 
szolgálatában a hat tehénből és mintegy har-
mincz juhból álló nyájat, mert a szőteren csak 
legelő volt, szántóföldek nélkül. 

Joel természetében feküdt a szolgálatkészség. 
A Telemark valamennyi helységében ismerték, 
a mi annyit jelent, hogy szerették is. Két lény
hez határtalanul ragaszkodott, Ole Kamp unoka
testvéréhez és Hulda húgához. 

Mikor Ole Kamp elhagyta Dalt és legutolszor 
hajóra kelt, mennyire sajnálta Ole, hogy nem 
adhat hozományt a húgának és ez által nem 
tarthatja otthon a jegyesét! Valóban, ha a lány 
ezt megszokta volna, egy perczig se .habozik 
vala elmenni az unokatestvére helyett. De az új 
háztartás berendezéséhez pénz kellett. Miután 
Hanzenné asszony e részben semmiféle kötele
zettséget se vállalt magára, Joel ebből megértette, 
üogy a családi vagyonból nem járulhat a szüksé
ges költségekhez. Ólénak tehát el kellett mennie 
messzire, az Atlanti-tenger túlsó oldalára. Joel 
elkísérte őt a völgy legvégső határáig, a bergeni 
úton. Itt megölelte, hosszasan karjai közt tar
totta, jó utazást és szerencsés hazatérést kívánt 
neki. Aztán visszament vigasztalni a húgát, a ki 
iránt testvéri és egyúttal atyai szeretettel visel
tetett. 

Hulda akkoriban tizennyolez éves volt és 
inkább látszott "kisasszonynak*, semmint «pi-
gá»-nak, a hogy a nöcselédeket nevezik a nor
végiai fogadókban. A könnyű vászon fejkötő, 
a mely mögül kissé aranyszínű szőke haja há
tul aláom lőtt, bájos arezot foglalt keretbe. 
Rendkívül finom termetet árult el a vörös és 
zöld csíkos szövetből készült és a mellén kivágott 
szűk derék; a kivágás felett előnyúlt a fehér 
ing fodra, mig az ingujjakát szalagokból font 
karperecz szorította össze a kéz csuklóján. 
A zöldes alapszínű szoknyát, és a tarka kö
tényt , ezüst csattal díszített vörös övszalag 
tartotta. 

Igen! Kamp Ole jegyese bájos volt kissé mé
labús és mégis mosolygó arczával. Láttára eszébe 
jutott az embernek a szőke Hulda, a kinek a 
nevét viselte és a ki a skandináv mytbologia 
szerint jótékony tündér gyanánt jár a házi tűz
hely körül. 

Szerény tartózkodása semmit sem vont le ab
ból a kehemből, a melylyel a dali fogadóban egy 
napon megszálló vendégeket szokta üdvözölni. 
Hiszen már az is valóságos élvezet volt, ha az 
ember Huldával, skandináv szokás szerint, szí
vélyesen kezet szoríthatott! 

HANZENNÉ ASSZONY ÖTVEN ÉVES LEHETETT. 

IV. 
Kamp Ole egy év óta volt távol. Jól mondta a 

levelében, hogy erős munka a téli halászat New-
Found-Land környékén. Az ember ugyancsak 
megérdemli a mit keres, — hangyán kereshet 
valamit. A napéjegyeni szélrohamok néha meg
támadják a csónakokat és bárkákat a sík tengeren, 
a szigetektől távol és néhány óra alatt megsem
misítenek egész flottillákat. De másfelöl New-
Found-Land sekély vizei szinte hemzsegnek a 
sok haltól és a halászlegénység, ha a sors kedvez 
neki, bő kárpótlást talál fáradalmaiért és a ziva
taros vidéken átélt veszélyekért. 

Egyébiránt a norvégiaiak jó tengerészek és nem 
félnek a nehéz munkától. A tengerpart fjordjai 
közt, Christiansundtól az éjszaki fokig, a Fin-
mark szirtjei alatt es Loffoden átjáróiban elég 
alkalmuk akad megbarátkozni az Óceán dühével. 
Mielőtt tömegesen átkelnek az éjszaki Atlanti
tengeren a New-Found-Land távoli halásztele
peire, már számos bizonyítékát adták bátorsá
guknak. Gyermekkorukban annyira megszokták 
az európai partokon a viharokat, hogy New-
Found-Landban sem ijednek meg tőlük. 

Különben ez a norvégiaiaknál öröklött tulaj
donság. Elődeik már merész tengerészek voltak 
akkoriban, mikor a Hanza-városok a kezükre 
kerítették éjszaki Európa kereskedelmét. Talán 
kissé kalózkodtak is a régi időkben, de hiszen 
ez akkor átalánosan divat volt. Azóta a kereske
delem sokkal erkölcsösebb lett, noha bizvást meg-
vallhatjuk, hogy még e tekintetben is maradt 
fenn némi kívánni való. 

Bármint legyen is, a norvégiaiak merész hajó
sok voltak, ma is azok és azok fognak maradni 
mindig. Kamp Ole nem hazudtolta meg a szár
mazásához kötött reményeket. Az atyja avatta 
be, mint suhanezot, a nehéz munkába. Egész 
gyermekkorát a bergeni kikötőben töltötte, a 
mely a skandináv birodalom leglátogatottabb 
kikötői közé tartozik. Mielőtt kiment volna a sík 
tengerre, sokat barangolt a fjordok közt, felku
tatta a vízi madarak fészkeit és eredménynyel 
öldöste a számtalan mindenféle halat, a melyek
ből a tőkehalat gyártják. Később hajókázott a 
Balti-tengeren és az Ejszaki-tengeren, sőt elka
landozott a földsarki tengerig is. 

Az atyja e közben meghalt. Édes anyja már 
régen megelőzte. Ekkor Hanzen Harald magá
hoz vette az árvát, de a fiu — a nagybátyja 
beleegyezésével — nem akarta abbanhagyni a 
tengerész-mesterséget. 

Két utazás közt soha se mulasztá el vissza
térni Dalba, hogy viszontláthassa a családot, a 

melyet szeretett és a melynél egyebe nem maradt 
a világon. Több utazást tett így nagyobb halász
bárkákon és még nem volt huszonegy éves, mi
kor vitorlamesterré lett. Most huszonhárom 
éves volt. 

Es mikor Dalban időzött, Joel méltó társának 
bizonyult. Elkísérte öt kirándulásaiban, a hegyek 
közé, fel a Telemark legmagasabb fennsíkjaira. 
A fjordok után a hómezök, ez kellett a fiatal 
tengerésznek, a ki csak némelykor maradt ott
hon, Hulda unokatestvére társaságában. 

Csakhamar szoros baráti viszony keletkezett 
Ole és Joel közt. A dolgok természetes rendje 
ugy hozta magával, hogy ez az érzelem más ala
kot öltsön a fiatal leány irányában. Es hogyne 
bátorította volna Joel ezt az érzelmet? Az egész 
vidéken hol találhatott volna a húga rokonszen
vesebb természetű, önfeláldozóbb jellemű, me
legebb szivü fiút? Hulda boldogsága biztosítva 
volt, ha Ole őt nőül veszi. Az ifjú leány tehát az 
anyja és a bátyja beleegyezésével engedte át ma
gát természetes érzelmeinek. Az éjszaki országok 
lakosait nem szabad érzéketleneknek tartanunk 
azért, mert érzelmeiket nem szokták fitogtatni. 
Korántsem! Ez az ö modoruk, a mely talán nem 
rosszabb az ellenkezőnél. 

Végre egy napon, mikor mind a négyen együtt 
voltak a nagy teremben, Ole, minden felesleges 
bevezetés nélkül, így szólt: 

— Egy gondolatom támadt, Hulda! 
— Milyen gondolatod támadt ? — kérdé a 

fiatal leány. 
— Ugy hiszem, hogy nekünk össze kellene 

házasodnunk. 
— En is úgy hiszem. 
— Biz ez ülendő dolog volna, — jegyzé meg 

Hanzenné asszony oly hangon, mintha ezt az 
ügyet már régen megvitatták volna. 

— Csakugyan, — monda Joel, — és ez által 
te igen természetesen a sógorommá lennél, Ole. 

— Ugy van, — viszonzá Ole, — de igen való
színű Joelem, hogy ennélfogva még jobban sze
retnélek 

— Ha ugyan lehetséges! 
— Majd meglátod! 
— Lelkemre mondom, semmit sem óhajtanék 

inkább! — viszonzá Joel és odamenvén Olehez, 
megszorítá a kezét. 

— E szerint hát a dolog rendben volna, 
Hulda ? — kérdé Hanzenné asszony. 

— Rendben, anyám, — feleié a fiatal leány. 
— Elképzelheted, Hulda, hogy már régóta 

szeretlek, a nélkül, hogy bevallottam volna! — 
monda. Ole. 

— Én is téged, Ole. 
— Magam se tudom, hogyan támadt ez a sze

relem. / 
— En se tudom. 
— Kétségkívül úgy, hogy mindennap szebb

nek és jobbnak tapasztallak 
— Nagyon tulzod a dolgot, kedves Olém. 
— Nem én; és nem is kell elpirulnod miatta, 

hiszen szórói-szóra igaz. Nem vette ön észre, 
Hanzenné asszony, hogy szeretem Huldát ? 

—• Egy kissé észrevettem. 
— Hát te Joel? 
— En ?. . . Nagyon. 
— Igazán, — viszonzá Ole mosolyogva, — 

figyelmeztetnetek kellett volna rá engem is. 
— De hát az utazások, Ole ? — kérdé Han

zenné asszony, — nem lesznek-e nagyon terhe
sek rád nézve, nös ember létedre ? 

— Annyira terhesek lesznek, hogy az egybe
kelés után nem is fogok többé utazni, — fe
leié Ole. 

— Nem fogsz többé utazni ? . . . 
— Nem, Hulda. Hát képes volnék-e nélküled 

élni hosszú hónapokig. 
— E szerint most fogsz utolszor a tengerre 

menni ? 
— Igen; de egy kis szerencsével ezúttal csi

nos összeget takaríthatok meg magamnak, mert 
Help testvérek formaszerint megígérték, hogy 
egész osztalékot kapok. 

— Derék emberek! — monda Joel. 
— A legjobb emberek a világon, — viszonzá 

Ole. De ismeri és becsüli is őket valamennyi 
tengerész Bergenben. 

— De hát mit fogsz tenni, kedves Ole, ha nem 
akarsz többé a tengerre menni ? — kérdé Hulda. 

— Joelhez szegődöm társul. Jó lábszáraim 
vannak, de ha nem volnának eléggé erősek, 
majd megedzem a gyakorlat által. Aztán gon
doltam egy másik üzletre is, a mely talán nem 
volna rósz. Miért ne rendezhetnénk be közle-
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lekedési szolgálatot Drammen, Konsberg és Tele
mark goardjai közt. Ezen a vidéken a közlekedés 
nem könnyű, se nem rendes, talán ez által is 
lehetne jövedelemre szert tenni. Szóval vannak 
eszméim, nem is e m l í t v e . . . 

— Mit? 
— Semmit, semmit! Majd megbeszéljük a 

hazaérkezésem után. De előre is mondhatok 
annyit, hogy minden törekvésem arra lesz irá
nyozva, hogy Hulda a legirigyeltebb asszony 
legyen a vidéken. Igen! ez nálam elhatározott 
szándék. 

— Ha tudnád, Ole, hogy milyen könnyű lesz 
ez! viszonzá Hulda és a kezét nyujtá az ifjúnak. 

Hiszen már most is úgy van félig-meddig és 
hol léteznék boldogabb ház a miénknél? 

Hanzenné asszony egy pillanatra félrefordította 
a fejét. 

— E szerint a dolog rendben van! — mond á 
Ole vidám hangon. 

— Rendben! — feleié Joel. 
— Nem kell róla többé beszélnünk ? 
— Soha! 
— Nem fogod megbánni Hulda? 
— Nem, kedves Olém. 
— A mi pedig a menyegzőt illeti, úgy hi-

haladt s nem zavartatik meg, kivévén, ha nagyon 
sokat iszunk. A sör, bor s más italok liasonlókép ká
rosak, ha evés közben élvezzük. 

* A hullaégetés Európában leginkább Olaszor
szágban terjedt el, hol már 15 városban van kemen-
cze s eddig közel ezer holttestet égettek el. Spanyol, 
Franczia- és Németországokban, valamint Belgium
ban és Hollandiában is égetnek már holttesteket, 
Dániában és Angliában meg vannak hullaégető ke-
menczék, de nem használják. Ausztria nagyobb vá
rosaiban, Bécsben, Gráczban és Triesztben alakultak 
egyesületek, de a hatóságok gátolják a hullaégetés 
életbeléptetését. A német birodalmi gyűléshez a hul
laégetés tárgyában több kérvényt adtak be, melye
ken mintegy 20,000 aláírás volt, köztök 2383 orvosé. 
Svédországban maga a király pártolja az eszmét. 
Európán kivül az Egyesült-Államokban és Braziliá
ban vannak már hullaégető kemenczék. A hullaége
tés legáltalánosabb divat Japánban, hol évenként 
mintegy 250,000 halottat égetnek el. 

* A franczia elnökválasztás Versaillesban a 
• Salle des Séances» nevű nagy teremben történt, 
melyet a hires palota balszárnyához 1875-ben kizá
rólag e czélból építettek s oly módon, hogy — moz
gatható fallal ellátva — a parlament és szenátus 
együtt vagy külön-külön tarthasson ülést. A terem
ben 878 hely van, mivel pedig a képviselők és szená
torok összes száma 884, ha mind megjelenne a gyű
léseken, hat széket kellene még behozni. Az amphi-

Angliából 14 nap alatt elérjenek a Csendes-tenger
hez, 27 nap alatt Yokohamában s 32 nap alatt 
Shanghaiban vagy Honkongban legyenek. Suezen át 
Shanghaiba 37, Yokohamába 41 napig tart az ut. 
Indiába ugyan kissé hosszabb az ut Angliából Kana
dán át, mint a szuezi csatornán keresztül, de sokkal 
kényelmesebb s mindig biztos, mig a csatornát há
ború esetén elzárhatják. Vancouver szigeten, a hol a 
kanadai vasút végződik, igen kitűnő kikötő van. 

* Óriási vállalat. «Albuquerque Land and Water 
Co» czím alatt Santa Féban részvénytársaság alakult, 
melynek czélja a Bio Grandé középvölgyében levő, 
mintegy másfél millió hold kiterjedésű pusztaságot 
öntözés által művelhetővé tenni. A Bio Grandé 
folyóból e czélra több millió forint költséggel egész 
csatornahálózatot építenek. 

* A szabadkőművesek közül a magyarországi 
legutóbbi általános választásoknál — egy külföldi 
lap feljegyzése szerint — 30-at választottak be or
szággyűlési képviselőnek. 

* A női foglalkozás történetéből. A nők mind
inkább nagyobb tért foglalnak el a tudományos 
vüágban és társadalomban. Angliában s az Egyesült-
Államokban különösen nagy az előkelő állású nők 
száma. New-Yorkban már az iskolatanácsban is sze
repelnek a nők és pedig nagy sikerrel. Angliában 
1881-ben 3217 női államhivatalnok s 3017 községi 
tisztviselő volt; az egyházban, mint missionárius, 
pap 1660 nő szerepelt, 3795 volt ezen kivül az 

J O E L AZ É L E T É T CSODÁLATOS E R E J É N E K KÖSZÖNHETTE. 

E G Y S O R S J E G Y . 
HULDA TIZENNYOLCZ É V E S VOLT. 

szem, czólszerö lesz, ha a határnapját a vissza
érkezésed után fogjuk kitűzni — monda Joel. 

— Ám legyen, de a szerencse ugyancsak hátat 
fordítana, ha egy év leforgása alatt nem vezet
hetném Huldát a moeli templomba, a hol jó ba
rátunk, Andresen lelkész nem fogja megtagadni 
tőlünk legszebb imáinak elmondását. 

így ment határozatba Hanzen Hulda és Kamp 
Ole házassága. 

A fiatal hajósnak nyolcz nap múlva kellett 
haj óra szállnia Bergenben. De mielőtt a jegyesek 
egymástól elváltak volna, ünnepélyesen jegyet 
váltottak a skandináv országok megható szokása 
szerint. 

(Folyt, kűv.) 

EGYVELEG. 
* Evés közben hideg vizet inni nem tanácsos 

Dr. Moser nézete szerint azért, mivel a gyomor 37° C 
melegségen alul nem képes emészteni, különösen 
zsíros tárgyakat, pedig 8—10° C víz a gyomrot 
könnyen lehűti s e mellett a 37 fokról 8 fokra sülyedt 
gyors hőmérséklet-változás ugy a gyomornedvre, 
mint az idegekre kártékonyán hat. A sok víz a gyo
mor-nedvet nagyon meghigítja s az emésztést aka
dályozza. Meleg időben tanácsos félórával ebéd előtt 
egy pohár vizet inni, hogy a gyomor ruganyosabb 
legyen. Ebéd után azonban csak egy óra múlva ta-
nsíesos inni, midőn az emésztés már kellőleg előre 

theatralis alakban rendezett padokat veres posztó 
borítja, az elnök ülése felett egy nagy kép van. A 
karzatokon ezer ember foglalhat helyet. 

Az Eiffel-vastorony, az lNS!)-iki párisi kiállítás 
hires csodája, most már mintegy másfél száz lábnyi 
magasságra épült fel s a tetején dolgozó munkások 
már is nagyon törpéknek látszanak. A tornyot most 
is sokan bámulják s különösen azt hiszik felőle, hogy 
kitűnő villámhárító lesz. 

A belga művészet terjesztése végett a belga 
kormány Buenos-Ayres Colon nevű színházában csín
nal kiállított és villamfénynyel világított külön szo
bát bérelt a belga képek kiállítására. A kísérlet anya
gilag kitűnően sikerült s ezért Port Adelaideban is 
nyitnak hasonló termet s még több helyen tesznek 
kisérletet. 

A nagy buvármadár (auk) tojásából London
ban nemrég egy Field nevű ritkaság-gyűjtő vett meg 
egy darabot 160 guineaért (a mi pénzünkön majd
nem 2000 forint). Ily tojás csak 66 ismeretes, 18 
muzeumokban van, 41 pedig 19 magán egyénnél, 
leginkább angoloknál. 

* Az észak-amerikai kontinenst velocipéden 
utazta át Nellis György nevű ember. New-Yorktól 
San-Franciskóig a 33Ó9 angol mértföldet tevő utat 
május 24-ikétől aug. 3-ig járta be. Mily fáradságos 
volt ez az út. látható abból, hogy Nellis 71 napig 
terjedő útja alatt 149 font test-súlyából 23 fontot 
vesztett. 

* A kanadai Pacific-vasut, melyet az angol kor
mány segítségével most építenek, lehetővé teszi, hogy I 

j apáczák s betegápolók száma. Száz nő vett részt 
az igazságszolgáltatás terén, 2646 tudományos dol
gokkal foglalkozott, 35,175 működött mint beteg
ápoló, bába, sőt orvos. A nevelői pályán volt 122 846 
nő, köztük 28,605 iskola-igazgató, 11,376 zenetanító-
no. A távú-dáknál s telefonoknál 2228 nő volt alkal
mazva. Francziaországban is több ezer nő foglal
kozik ily módon a távirdáknál s itt is vannak tudós 
nok. A párisi orvosi akadémia nagy Godard-díját a 
múlt évben 19 pályázó közt Klumka A. kisasszony 
nyerte el a kar-idegrendszer bénultságáról írt dol
gozatával. Legtöbb helyen azonban a nők főkép 
a gyárakban s üzletekben foglalkoznak. Berlinben 
" T 1 ? ! ^ ' 0 0 0 m u n k á s n ö van, fele a ruházati ipar
nál, U 0 0 0 a papír- s bőriparnál, 7000 a vendéglők
ben, 2000 az élelmi czikkekkel kereskedőknél elfog
lalva. Bendesen azonban igen rosszul fizetik őket. 
-Berlinben a legszorgalmasabb munkásnő is átlag 
csak 10—11 márka heti bért kap, Bécsben átlag 40 
krajczart s ezért néha 16—18 óráig kell dolgozniuk, 
.fcjzert a legtöbb szegény munkásnő még mindic ki 
van teve az éhezésnek és nyomornak. 

* Nagy pusztítást művelnek a patkányok Hugó 
k e Tiu / V á í 0 s b a n ' C0101"3^0 államban. A hideg idő 
beálltával az egész környékről oly nagy tömegben 
vonultak be a városba, hogy több raktárt egészen 
elpusztítottak s némely házakból a lakók is kényte
lenek voltak kiköltözni. Minden kisérletet megtettek 
elpusztításukra, többek közt valódi amerikai modor
ban ezer macskát hozattak, de mindeddig nem tud
tak teljesen megszabadulni tőlük. 
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A PÁPA JUBILEUMA. 
Nagy fénynyel s az idegeneknek szokatlan 

összetódulása mellett ünnepelte meg az évforduló 
alkalmával XIII. Leo első áldozási miséjének 
50-ik évfordulóját. A fényes ünnepről, mely ha
zánkban is sokáig emlékezetes lesz már azért is, 
mivel száz és száz honfitársunk ez alkalommal 
látta meg először a földgömbnek egykor legneve
zetesebb városát, erről a fényes ünnepről lesz 
még alkalmunk képeket és leírásokat közölni, 
most egyelőre egy pár az ünneppel szoros össze
függésben álló képet mutatunk be. 

Nagy képünk de Courten A. gróf festménye 
után készült, mely XIII. Leo pápát az úgyneve
zett sedia gestatorián ülve ábrázolja. A pápa a 
képen nem a nagy Szt.-Péter templomban van, 
a hol a mostani jubileumot megelőzőleg csak 
egyszer, megválasztatása napján, hirdette ki az 
apostoli áldást «urbietorbi», hanem a szép sixtini 
kápolnában, melyet Michel-Angelo remek művei 
tettek világhírűvé s az alkalom a pápai koronázás 
évfordulója, melyet mindenkor festői szép szer
tartás szerint ülnek meg. A pápa hófehérbe van 
öltözve, csak köpenyén van aranyhimzés és a 
tiarán a drágakövek. A pápai állam főtiszt-
viselőitől környezve trónján viszik be a kápol
nába, a hol az összegyűlt tömegnek apostoli 
áldását adja. A svájczi gárdisták sárga és piros 
egyenruhája, a bibomokok bíborszínű és hófehér 
öltönye, a pápai szék fölött lengetett strucz- és 
pávatoll-legyező együtt véve oly festői látványt 
nyújtanak, melyet, a ki egyszer látta, soha sem 
képes elfeledni többé. 

A többi képek XIH. Leo családjára vonatkoz
nak. A Pecci-család, melynek nevét most a pápa 
annyira ismertté tette, ősrégi olasz patriczius 

„ család, melynek számos tagja nagy és előkelő 
állást viselt, különösen a római katholikus egy
házban s melynek tagjai közül kettő már bol
doggá is avattatott, Pecci Péter és Pecci Margit. 
A pápa egyik idősebb testvére, Pecci József, je
lenleg bibornok. A pápa atyja, Pecci Lajos Do
mokos gróf, egykor I. Napóleon olasz gárdájának 
ezredese volt, de már akkor, midőn a régi vols-
kusok hegyei közé rejtett kastélyában hatodik 
fia, a most oly fényes állást elfoglaló pápa meg
született, a katonai pályáról rég visszavonult 
volt. Anyja Prosperi-Buzi Anna Francziska, 
egy ősnemesi család sarja volt Coriban. XIH. Leo 
tudvalevőleg 1810-ben márczius 2-án, a régi csa
ládi kastélyban, Carpinetóban született. 

Ez az alig 5000 lakossal bíró kis város a régi 
Egyházi-államok területén van, s a Lepinihegyseg 
egyik magas völgyében fekszik. Maga a ház 
meglehetősen roskatag s XIH. Leo egyik első 
gondja volt annak kijavíttatása. A pápa átalá-
ban nagyon ragaszkodik családjához, megválasz
tatása után a legelső leveleket testvéreinek írta, 
mindeniknek elküldvén apostoli áldását is. 

Carpineto városa nagy fiának, a pápának 
jubileumára egy nagy festményt ajándékozott, 
melyet XHI. Leo bizonynyal nagy becsben fog 
tartani az ezerekre menő s kincseket érő aján
dékok között, melyekkel e napon meglepték. 
A festmény Szent-Ágostont ábrázolja, trónusán 
ülve. A trónus alján két alak látható e század 
elejebeli olasz előkelői öltözetben. Ezek XIH. Leo 
pápa atyja' és anyja, kiknek arczképét ezúttal mi 
is bemutatjuk. 

A «CSÁMPÁSOK.» 
Az 1848—49 iki napokból. 

Furcsa jelenet volt az, 1848 szept. elején, ott 
az új-épület udvarán Pesten. A IV-ik lovas üte
get kellett szervezni; a nagy udvar északi oldalán 
várt hat sík és két vetágyú gazdára; néhány 
osztrák tüzérrel kötözgették fel a raktárakból 
hozott mozdonyrudat, tömő fát, ásót, csákányokat. 

' Az udvar közepén pedig csomóba állva ácsorgott 
vagy hatvan fiatal ember, egyiken attila, másikon 
rendes kaput, de mind csinosan öltözve. Egyik- j 
nek már s akálla van, másiknak csak most ütö
get, sokaknak azonban csak találgatni kell, hogy 
hol is lesz majd az az annyira várt és irigylett 
bajusz. Voltak pedig ezek a beosztandó ujon- ! 
czok: néhány pesti ügyvéd, egy pár kis pap, két 
volt barát, néhány pesti, kecskeméti, losonczi és 
két debreezenidiák; egytől-egyig jó tanuló.művelt 
osztályhoz tartosó fiuk. Egyszer csak elibünk 
perdül egy új attilás, pödrött bajuszú zömök 
honvédtiszt és azt mondja: «Én vagyok maguk
nak parancsoló, eddig voltak diák, ezután lesznek 

tüzér. Engem hívnak Faváry József főhadnagy 
úr, itt van nyolcz ágyú, ez a miénk, én nem ha
gyom ezt nimet elfogni, de maguk is kell vitézül 
viselni.* — "Éljen!»— «Nem kell éljen,kell szó fo
gadni. Hogy hívják magát?»— srá mutat egy nagy 
szakállú pesti ügyvédformára.— «Ekey»—»No hát 
válaszszon magának öt társat és legyen magának 
egy ágyú. Hát magát hogy hívják ?» — «Bartha 
András.»—«Na maga is válaszszon és vegyen egy 
ágyút!* így ment ez tovább. Addig-addig válo
gattak a neki kamaszodottak, mig utoljára ott 
maradt hat vékony gyermek; a legidősebb, Flat-
zer 18, a legkisebbik, Zemplényi: nem egészen 
15 éves. Ezek a «csámpások» is kaptak egy ágyút, 
a G-ik számú sík ágyút, mert aBar thaés Rezsán 
vetágyuja külön számba ment. 

Jól volt ez így, mindenki megelégedett helyze-

éa osak oda szóltunk Torjáknak: «Oldd le pajtás 
azt a mozdonyrudat*. Es Torják ott állt a nagy 
rúddal, jobban védelmezve az ágyú tekintélyét, 
mint a budai gránátosok a magyar koronát. De 
hát még a veszedelem idején ?! 

Schwechatnál ütegünk a legbalszárnyon állott, 
az ütegnek megint a legszélén a csámpások 
ágyúja. Mikor este felé már az egész sereg hát
rált, s a nemzetőrök már az imádott haza szent 
földjét futották; mikor a himbergi szőllős he
gyeken élénkbe robogott a nagy négyszögbe 
állított vasasok rohamja; — mikor már ki volt 
adva a parancs «mozdonyra*, sőt az ütegünk 
követte is a mellettünk állott 12 fontos gyalogüte--
get : a «csámpások* akkor sem hátráltak, hanem 
Y.F.rimánkodására: "Hagyj még egyet lőni Pista 
(Maár), bizony Isten adok egy kiflit!» — hát bele 

XIII. LEO PÁPA A SIXTINI KÁPOLNÁBAN, KORONÁZÁSÁNAK ÉVFORDULÓI ÜNNEPÉLYÉN. 
Angelu de Courten gróf festménye. 

tével és társaival. Csakhogy, mikor a gyakorlatra 
kerültasor, kiderült, hogy a ti-ik ágyú legénysége 
nem bír lemozdonyozni, mire Zemplényi (4-ik 
sz.) sírva fakadt. E szörnyű veszedelmen az által 
lett segítve, hogy még hozzánk adták a szekeré
szektől Torjákot, egy derék szál izmos palóczot, 
a ki aztán valóságos nemtője lett a 6-ik ágyúnak, 
mert míg pár hétig gyakorolgattuk magunkat, 
csak még jól ment a dolog, hanem mikor hama
rosan táborba kellett menni, magunknak tüzet 
rakni, magunknak főzni, hát azok a pesti urak 
csak kezdtek a többi ágyútól parancsolgatni. 
• Sebián, eredj hozz fát, Veress, eredj vízért.'* De 
ha mi gyermekek voltunk is, csak úgy megvolt 
bennünk a revoluczionális szellem, mint ő bennök, 

1. Sacconi bibornok, a szent kollé
gium dékánja. 

2. Howard bibornok. 
X Rkci-Paracciani bibornok. 
4. Orsini herczeg. 
5. Courten gróf, a svájczi testőrség 

parancsnoka. 
6. Randi bibornok, diakon. 
7. Serlupi marquíK, főlovászmester. 
8. Cataldi znonsignor, szertartás

mester. 

9. Sachetti rnaitrais. 
10. Monsigwor Appoloni, 

lengő. 
11. Altieri berezeg, a ne 

őrség főtisztje. 
12. Kapitány a svájczi te* 
13. Svájczi testőr. 
14. Nemesi testőr. 
15. Uszályhordozó. 
16. Székhordozó. 
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zuditottak abba a tömegbe. Az igaz, hogy volt az 
után vesd el magad. Ez volt a magyar részről 
az utolsó lövés a nagy ausztriai háborúban. 
Mikor az üteg hátrált, Torják soha se ült a he
lyén a mozdonynál, hanem hátul, szemmel a cső ' 
felé fordulva, erős karjában ütésre készen tartva 
a mozdony-rudat; és mi, midőn már se honvéd- j 
nek, se huszárnak hire sem volt, tudtuk, hogy 
biztos fedezet alatt állunk, annyira, hogy mikor 
másnap Köpcsényben a zöldfejü Zichy (így nevez
tük magunk közt, mert mindig zöld csákóban I 
járt) az ütegnél lovagolva azt mondja Favárynak: 
(•Bizony megszorult tegnap, kivált egy ágyúja; 
csudálom, hogy el nem fogták" — megszólal egy j 
az ágyútól: «Nem lehet azt olyan könnyen el
fogni, ezredes ur; hát nem látta, hogy ott volt 
Torják!?» 

De még jobban megszorultak a csámpások 
Körtvélyesnél, decz. 16-án. AIV-ik lovas üteg a 
falutól vagy ezer lépésre előre volt felállítva, 
velünk szembe a prellenkircheni dombokon egy 
osztrák üteg, és hozzánk képest tömérdek lovas
ság. Jó pár óráig néztük így egymást, mikor a 
kapitányunk (Faváry az lett Köpcsényben) előre 
küldött egy vetágyút és a mi ágyúnkat, egész 
addig az országútig, a melyik ott az ország ha- j 
tárát képezi. Már dörgött az ágyú Pozsonynál is, 
Parndorfnál is, mikor túlnanról hallik a Com-
mandó: «Habt acht!Man wird atakiren!" De 
mise vártunk a két ágyúval, hanem: «bumm-
bumm,» — no még egyet: «bumm bumm» ! De 
már ekkorra úgy ellepett bennünket az osztrák 
üteg golyója, hogy az a fűzfa, a melyikhez tá
masztottuk az ágyúnkat, egészen le volt galyazva. i 
Mind fennt lőttek, hidegben (pedig jaj de bor- j 
zasztó hideg volt) nehéz a lőtávot megítélni. Szó 
sem volt róla,hogy ott még megállhassunk. Igazán ' 
agyon nyomtak bennünket, és hogy el nem fog- j 
tak, oka az volt, hogy a lovasság nem mert a j 
falun végig űzni, hanem megkerülte a falut. 

Az úttól vagy száz lépésnyire ellőtték egy 
huszárnak a lovát. Nem akarta rüstungját ott ' 
hagyni, hanem fél csizmában, hátán a nyereggel, 
karabélylyal, tarsolylyal szaladt felénk. Torják 
megállította az ágyút, felvettük a Miklós-huszárt 
és a mozdonyra ültettük. Mikor kiértünk a falu
ból, láttuk, hogy a német lovasok újra előkerül
tek. Kezdtük a huszárt bosszantani: «Sarkán- \ 
tyúzza kend azt az ágyút, huszár bácsi, mert j 
mindjárt elfog a nímet." Szidta a vén huszár , 
azt a tentás körmű katona mivoltunkat; haragú- | 
dott, hogy ö még olyan paripán nem ült, a me- | 
lyiket hátul abrakolnak, hogy ő mindjárt leug- j 
rik. No de nem soká járt, ágyún és mezitláb, j 
mert másnap Mosony és Óvár közt ütegünknek I 
jutott a szerencse, egy kis lovassági csete-patét 
rögtönözni, a hol a mi huszárunk — Ónodi Já
nos, sarkadi születésű — kapott egy jó lovat és 
egy kurta szárú svalizsér-csizmát. «No az áldóját, j 
megházasodott a ballábam, de majd férjhez adom ; 
én ezt a szolgálónak való kölyök-csizmát.» 

Mikor Győrből elindultunk Budapest felé, első j 
éjjel eltévedtünk a nagy hóban és ködben. Va
lami majorban háltunk, emlékszem, egy-emeletes 
nagy ház volt. Betódultunk oda, és úgy 9 óra 
tájban este Gábel Muki, a klastrom medvéje (a 
kit így neveztünk, mivel szökött barát volt, és 
most meghagyott bajusza, szakálla oly egyene
sen nőtt kifelé, mintha disznó-serte lett volna) 
hogy, hogy nem, ráakadt a kamarára, és szép las
san bizony mi azt kiürítettük. Voltak nagy saj
tok, aszalt szilva, a melynek a jó sors mag helyett 
dióbelet szorított a hasába, hét sonka, két nagy 
darab füstölt szalonna, egy jó bödön színméz. 
Gabel meg nem állhatta, hogy bele ne markol
jon, de mikor tömte befelé, hát fele sörtéjébe 
ragadt. 

Ekkor jött egy gazdasszonyféle rémítő sipí-
tással. Kirohannak a tisztek a mellékszobából, 
mi, fürgébbek, egyenesen le az emeletről a nagy 
hóba. Hanem megfogták a medvét. «Agyon kell 
lőni!» És viszik szegény Gábelt akasztani. 
E perczben a huszárok, a kik a nagy birka
istállóban voltak beállva, a nagy zsivajra «alar
mot* fújnak, mindenki helyére siet, Gábelt el
eresztik. Dörmögve odajön az üteghez. «Mosdjál 
meg, te Muki!» Dörzsöli a pofáját hóval, de a 
fagyos hó még jobban odaragasztja a mézet. 
Mikor aztán lecsendesült a világ, ő is megsza
badult. 

Másnap reggel Bábolnára érve, épen a boltokba 
szállingóztunk, mikor puskaszó, dobpergés, lótás-
futás támad, rá pár perezre szembe nyargal 
velünk vagy 10—15 ulánus, döföl jobbra-balra, 
s végig is lő egy pár ágyú rajtunk, mikor egy 

részeg ulánus beleszúr a balrudas lovunkba, az 
pedig felágaskodik és eltöri az ágyú rúdját. 
A mint leugmnk azt összekötözni, hát újra 
visszafordul a részeg ulánus, megszúr még egyet 
a csámpások közül. Az megkapja a pikát: "Tor
ják, ne hagyj!» Ez olyat üt a lova farára a 
mozdonyrúddal, hogy a ló csak tántorgott a nagy 
hóban, Herczeg Sándor huszárkapitány pedig 
végigvág a pofáján kardjával. Az ulánus lefordult 
lováról; azt hiszem, Torják még egyszer ráhúzott, 
utolsó kenetje már fölösleges is volt. 

Alig hogy kiérünk a sűrűn ültetett fiatal 
akáczfákkal szegélyezett nagy útról, hát ott van 
Görgey Arthur, még vagy nyolez-tíz tiszt körülte, 
köztük Kmetty is, a kit itt láttam először. Odahív 
engem: «Ki parancsolta, hogy szaladjatok?!» — 
(i Hát futott mindenki!" — «De nem parancsolta 
senki?» — «De mondták a huszárok!" — «Igen, 
de főtiszt?" — «Nem ösmertem, mert mind kö
pönyegben volt.» (Pedig a fekete Görgey mondta 
haladtában: «Faváry, mentse meg az ágyukat!») 
— «Hát a kapitányod hol volt?" — «Egy darabig 
mellettünk, azután az üteggel." — «Láttad?!» 
— «Láttam.» — ((Elmehetsz!" 

Míg Görgey így faggatott, Torják mellet
tem állt az elválhatatlan mozdonyrúddal, és 
figyelmesen nézett egy szőke bajuszú fiatal, 
20—23 éves nyargoncz-tisztet, a ki, kiválva a 
többi tisztek közül, annyira mellém tolta nagy 
nyurga lovát, hogy majd letaposott, s alig áll
hattam már helyben. Mikor mindennek vége 
volt, oda jön Davidek főhadnagy, a ki az előtt 
kasznár, de kiszolgált huszár volt. «No Feri! 
okos, bátor fiú vagy, a kapitány nem győz eléggé 
dicsérni". Torják pedig állásba vágja magát és 
azt kérdi: «De kérem főhadnagy úr, ki volt az a 
fiatal nyargoncz-tiszt?»— «Az a Görgey legfiata
labb testvére, István". 

Váczon a Kmetty brigádjába kerültünk, de az 
egész téli hadjárat alatt nem történt velünk 
semmi különösebb dolog. De mint a süldő mala-
ezok, hogy tavaszra megsoványodnak, de meg
nőnek, mi is úgy megerősödtünk, lígy meg
nőttünk, hogy saját szüleink is alig ismertek 
ránk. De lett is belőlünk olyan tüzér, hogy öröm 
volt nézni, mikor tüzelni kezdtünk. 

Február végén a kápolnai csatában, fájdalom, 
nem vehettünk részt. Abrányban készen, várva-
vártuk a parancsot előre mehetni, csaknem láza
dásba tört ki az egész osztály, mikor hallottuk a 
parasztoktól, hogy előttünk hat mérföldnyire mái
két napja áll az ütközet és mi itt ácsorgunk. 
Hát már mi egy nagy ütközetben se vehetünk 
részt ? Branyicskónál sem voltunk, hanem valami 
hegyi úton jöttünk Kassa felé, és Bélánál volt 
egy kis verekedésünk, de mit ér az! Tudni kell, 
hogy a katonára nincs leverőbb annál a tudat
nál, hogy eleshetik egy rongyos pár órai csete
patéban, úgy, hogy azt se tudhatják a hozzá 
tartozói, hogy hát hol esett el?! Ellenben, ha azt 
mondják: elesett Kápolnánál, Nagy-Sarlónál, 
Komáromnál, ezt már tudja mindenki. Ez az 
elégedetlenség annyira ment, hogy mikor har
madnap Kerecsendnél felálltunk épen az ütközet 
végén, a mint megláttuk Görgeyt, rögtön köre 
gyűltünk, nemcsak Kmetty és a tisztek, de mi 
is, mert épen ütegünk, sőt ágyúnk mellett állt, 
és kértük, hagyjon tüzelni és lövessen agyon, ha 
estig meg nem verjük a németet. 

A magyar sereg akkor éjjel eltűnt onnan, mi 
ott maradtunk Kerecsend felett reggeli 8—9 
óráig, akkor pedig Makiáron keresztül mentünk 
Szihalomnak. De alig értünk ki a faluból úgy 
két-három kilométernyire, mikor végig lőtt az 
úton egy osztrák üteg. Mi rögtön lekanyarodtunk 
az országút keleti oldalára és kezdtünk vissza
tüzelni. A mi ágyúnkhoz pár nap előtt kaptunk 
három új lovat, ezek, valahányszor elböffentette 
magát az ágyú, mindig kirántották az irányból. 
Hirtelen oda ugrottam hát, és leakasztottam a 
mozdony-kötelet. Igen, de négy lövés után már 
jött a tenger sok német lovas rohanva. Az ütegnek 
vezénylik:«Mozdonyra!»«Indulj!»Mi, csámpások 
szépen ott maradunk. No ha így van, kartácsot, 
elő! «Platzer tölts!" «Sébián tüzelj!" így lőttünk 
kétszer. Az utolsó lövésnél már nem voltak a 
vasasok hatvan-hetven lépésre, de a sok huszár 
is látva ezt, iszonyú lármával: «ne hagyd az 
ágyút!" körül fognak. Kmetty, szép pej mén-
lovával, átugratott a mozdonyon, Mezey őrnagy 
a Vilmos-huszároktól alig pár lépésre vágott le 
egy vasas főtisztet, Kmetty másikat (akkor azt 
mondták, herczeg Auersperg volt, de ezt mi nem 
állíthatjuk); szóval szépen visszaverték a vasaso
kat, mi pedig, mint aféle gyermekek, próbálgattuk 

nevetkérezve a nagy taréjos sisakokat, de csak a 
Torják boglyos fejére illett] rá. Mikor a huszárok 
visszajöttek az atakból, hoztak négy osztrák 
ágyút, egy pedig, a mint mondták, az országút 
árkában van, egy kereke ellőve. Ekkorra előjött 
már kapitányunk is öt ágyunkkal és a mi moz
donyunkkal, de egy három nappal azelőtt hozzánk 
beosztott új hadnagy, a ki az egész telet Debre-
czenben töltötte és soha csatában sem volt, két 
ágyunkkal addig hátrált, mig Görgeyvel talál
kozva, ez vissza nem terelte. Mikor Görgey 
hozzánk ért, nekem esett.— «Hol voltál?"— «Itt 
voltam ós lőttem.»—«Hát a századosod hol volt ?» 
—«Az is itt volt!»—«Nem igaz!»—Ekkor ér hoz -
zánk az a szerencsétlen hadnagy. Görgey dühös 
volt, mint az oroszlán, csak úgy villogott a szeme 
a pápaszem alól. Ott hagy engem, neki esik 
annak a Debreczenből küldött tisztnek, kiállítja 
a két ágyú legénységével együtt az üteg elébe, 
és készül mind agyonlövetni, de Kmetty közbe
vetésére aztán csak a tisztet. Míg ezek pillanat 
alatt történtek, közel hozzánk, az ágyúk háta 
megett, nagy zaj lett. Oda lovagolnak a tisztek, 
Görgey is. Hát egy szép fiatal honvédtisztet lök
dös, taszigál az országút felé néhány huszár. 
A lárma egyre tart, mikor halljuk, hogy Görgey 
kiabál: ((Lődd agyon». Egy pillanat, s egy lövés 
dördül el és a szegény ártatlan honvédtiszt le
bukik az országút árkába. Görgey visszafordult 
megint hozzánk, de már megérkezett Dembinszky 
is, egy nagy zöld prémes kaftánban, fején négy 
szegletű lengyel sapkával és megkegyelmezett 
annak a tisztnek, a kit mi soha többé nem 
láttunk, még nevét se tudjuk. 

Ha a sereget ekkor előre viszik, nem ismét 
hátra, neki annak a hosszú tiszai feneketlen sár
ral lepett töltésnek: kétségkívül dicsőséges na
pot jegyezhetett volna fel a krónikás. De így? ! 
Ót nap alatt úgy elcsigázták lovainkat, hogy mi
kor márczius 15-én Tokajba értünk, alig voltak 
képesek az ágyút húzni. 

Ezután is volt nekünk bajunk elég, de az 
magától értetődik. — Budánál Faváry őrnagy 
lett, én pedig tűzmester, parancsnokul kaptuk 
Havas Ferencz századost, s ütegünket elkeresz
telték VIH-ik lovasütegnek, — azt adták okul, 
hogy Bánátban már van egy másik IV-ik üteg. 

Győr elvételénél mi a legszélső balszárnyon, 
! Szemerénél, Ménfőnél voltunk, — azután a ko

máromi sánezok közt. Július 2-án, úgy 10 óra 
felé, az ácsi erdő és országút irányában tüzeltünk, 
mikor Görgey, veres ruhában, nagy tollas kalap
pal fején, hozzám nyargal és,parancsolja, hogy 
menjek utána két ágyúval. En az 5-ik és 6-ik 
ágyút vettem. Már nem emlékszem rá, ki volt 
az 5-ik ágyú irányzója, de a 6-iké Sébián Pali 

j volt. Le parancsol a Duna legszélső partjára, 
úgy, hogy Sébián csaknem a vízben állt, az 5-ik 
ágyú pedig a nagy part mellett, ő pedig felet
tünk a meredek dombon állt és parancsolja, 

; hogy lövessek a hátráló honvédekre: «Tölts!" 
! »Irányozz!» «Tűz!» Az 5 • ik ágyú bele lőtt a nagy 

partba, Sébián pedig a tömegesen hátráló honvé
dektől megrakott, beljebb a Dunába sülyedt de
reglyébe. Amonnan kiabálják: ((Tüzérek, nelőj-
jetek, honvédek vagyunk!» — Ekkor Görgey 
elébbre lovagolt, de leküldte Pszotta ezredest hoz
zám, a ki szépen kivéve pisztolyát a tokból, egó-

l szén mellém állt. ((Lövessen!" Mikor végigné
zett a Sébián ágyúján és látta, hogy ismét a 
dereglyét akarja lőni, rákiáltott: «Balraczéloz-
zon!» De Torják is a sütés pillanatában olyat 
rántott az ágyún, hogy, ha nem kartácscsal, de 
golyóval lett volna töltve, bizonysán átszelte 
volna rézsút a Dunát, de nem is kellett több
ször lőni, mert jött még egy friss zászlóalj, úgy 
gondolom, a 47-ik, és felvontathattuk ágyúnkat 
rendes helyünkre. 

Komárom körül, Vácznál, a miskolczi dom-
i bóknál, Sajónál már jól kijutott a részünk, nem 

lehet panaszunk, mint Kápolnánál, s így végre 
í mi is, mint sok más, elértük a dolog legvégét. 

Nem volt szándékom e rövid vázlattal az, 
hogy az üteg viszontagságait leírjam, mert arra 
egy hírlap kevés volna, hanem hogy bebizo
nyítsam, miként az isj népfelkelési törvény el 
van hibázva. Ha a 60 évesekig szolgálni kell, 
hát még én is benne leszek három évig, pedig 
bizony már nagyon megszoktam a rendes jó éle
tet. A besorozást lefelé kellene tenni. Zemplényi 
csak olyan jó, hasznos tüzér volt, sőt jobb, mint 
a 15 évig gyakorolt osztrák tüzér. Alkossanak 
csak néhány honvéd-üteget csupa «csámpások -

| ból», meglássák, jó vezénylet mellett, csodákat 
lehet vele mívelni! FERIZ. 
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Hevesi Lajos ((Almanaeeandó" czímű, Stutt
gartban megjelent olasz úti rajzaiban érdekesen 
emlékezik meg Ajaccioban a híres Casa Bona-
parte-ról. A ház a Saint-Charles és Letitia-utczák 
sarok-háza; az előbbiben a Bonaparte-házzal 
szemben egy üres telek van s az ily módon elő
állott kis tér Place Letitia névvel jelöltetik. Való
ban a legigénytelenebb piacz a világon. A körü
lötte levő házak visszájukkal fordulnak feléje, 
egyetlen monumentális épülete egy kék-fehérre 
mázolt őrház, melyben azonban a takarékos köz
társaság nem tart őrt; a két császárság e reájuk 
nézve oly becses pontot még egyszerű kerített 
térré se tudta átalakítani. Csak a fogadós készí
tett két bozontos gyepágyat; azokba néhány nyo
morék bokrot ültetett. Az egyiknek közepén 
pálma, a másikban olajfa van; mindkettőt akkor 
ültették ide, midőn a kis Lulu született; de a 
pálma nem szolgált dicsőségére a saarbrückeni 
hősnek s az olajfa nem adott békés nyugalmat a 
chislehursti száműzöttnek. A tér hátsó részén 
magas árboezoszlop emelkedik fel, tetején egy na
póleoni császári sassal, mely egykor pompásan volt 
megaranyozva, míg ma színtelen és kopott; hajdan 
még két társa is volt magas rudakon, de a köz
társaságiak egy alkalommal leverték a császári 
szárnyasokat. 

A ház háromeletes s elég kényelmes berende
zésű. Az ablakok magasak és szélesek; a hat 
ablak szélességű főhomlokzat színezése sárga és 
szürke közt váltakozik, de alig lehet pontosan 
meghatározni; az ablakok alatt az eső a kőfa
lakon már hosszú sötétszőke rovátkákat vájt. 
A redőnyök szine világos-szürke, HL Napóleon 
korában úgy hivták: «császárszürke», miként 
H. József idejében volt«császárszem-kék». A föld
szinten levő ajtók s ablakok feketék, mint egy 
gyászházban, a mi csakugyan gyakran is volt. 
Az egyszerű ajtó felett óriási négyszögű már
ványtábla hirdeti nagy arany betűkben a ház 
nevezetességét. 

A küszöbtől egyetlen lépéssel eljutunk Bona
parte Károly ügyvéd folyosójának végére, a hol 
kezdődik a palaszürke kőlapokból álló lépcső, 
mely két fordulattal az első emeletre vezet. Itt 
nyolez szoba van: az ajacciói nagy ügyvéd-csa
lád lakó- és elfogadó szobái, de jelenleg igen 
elhanyagolt állapotban. A kárpitok, melyeken 
még lehetett látni a pajkos Jerome karczait, 
rég eltűntek, valamint azok a tankönyvek is, 
melyekből először értesült Napóleon Nagy Sán
dorról és Július Caesarról. A legtöbb szoba fala 
ma fehérre van meszelve, vagy egyszerű papírral 
bevonva, így az a híres kék szoba is, a melyben 
született a nagy Napóleon. Minden helyiség, a 
nagy tánezterem kivételével, veres téglával van 
kövezve, a bútorok nagyobb része a rocoeo-kor 
merevségére emlékeztet, egy némely darab a 
franczia forradalom s az első császárság korából 
való. A székek damaszt borítékait a molyok ke-
vésbbé rongálták meg, mint az angolok, kik 
mindannyian hoztak magukkal egy-egy darabot 
emlékül, úgy hogy több szék egészen csupaszon 
áll, másokat pedig újonnan vontak be; mert a 
valódi angol ki nem állhatja ugyan I. Napóleont, 
de székének borítékát még is szívesen elviszi. 

Napóleon születési szobáján kívül nevezetes 
még e házban a kis szalon, a hol a plafondon 
két törvénytábla van s a felhők közt mérték s az 
igazság pallosa. Van itt néhány homályos tükör, 
sárga díván, cseresznyepiros karosszékek, néhány 
teljesen megnyúzott szék, egy négy oktávás zon
gora, egy regi, szúrágott szekrény törött sarkok
kal s végül egy ó-korzikai podagra, Letizia asz-
szonynak, a királyok anyjának zongorája. A nagy 
terem, melynek két oldalt 6—6 ablaka van, az 
idők folyamában táneztermül, sőt kaszárnyául 
is szolgált az első franczia forradalom idején, 
midőn Napóleon barátaival és családjával ide
zárkózott s családja ellenségeivel, a Pozzo di 
Borgo s Peraldi családokkal szemben fegyverrel 
védte magát. Képek s más emléktárgyak a két 
császárság korából az egész házban mindenütt 
vannak. Maga az egész épület nagy ereklye
szekrénynek látszik, különösen mióta az innen 
származott császárok letűntek a történet me
zejéről. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Hajnalka összes költeményei. Szelid, egyszerű, 

igaz érzés, affektáczió nélkül, meleg női kedély, mér
sékelt, de egészséges képzelet: ez elemek alkotják 
Hajnalka költészetét. A mi nőiróknál még ritkább 

e tulajdonoknál is, az elég szabatos forma-érzéke, 
mely ellen sokkal ritkábban vét, mint a magyar 
költő-nők többsége. Kötete igénytelenül lép föl; ki
adásának czélja is kegyeletes : elhunyt férjének sze
rény emlékkövet állítani az aradi temetőben, hol 

PECCI GRÓFNÉ, XIII. LEÓ PÁPA ANYJA. 

Eózsa (előbb Eózsaági)Antal, jól ismert nevű iró ál
lami reáliskolai tanár volt. A Szegeden (Bába Sán
dor sajtójában) megjelent csinos kiállítású kötet 
egyszerű külsejével, belsejével, kellemesen hat az 
olvasóra, a mint kezébe veszi s jó benyomását nem 

A SZOBA, MELYBEN XIII. LEÓ SZÜLETETT, 
CARPINETÓBAN. 

veszti el, mire átlapozva leteszi kezéből. Csupa dal, 
egy nemes női sziv önkénytelen kiömlései, sóhajai, 
emlékei. Sehol dagály, sehol csinált érzés. Nem 
nagy alkotások, de arra igényt sem tartanak ; a ta
vasz röpke pillangói, az ősz zizegve hulló levelei. 

Álljon dtt, csak ízelítőül, egy pár, nem válogatva a 
javát, az átlagos színvonalról: talán kedvet ébreszt 
a szerény kötet megszerzéséhez és átlapozásához. 

A szerelemről. 
Mondod, mi szépen szól az ének, 
Ha ajkaimról megered ; 
Van benne annyi édes bű-báj, 
A mitől a szív ugy ég, ugy fáj, 
Ha szerelemről szól neked. 
Oh szerelem ! mit megdaloltak 
Már milliószor lángeszek, 
Szebben, mint felfoghatná elmém, 
Mélyebben, mint gondolni merném — 
De jobban egy sem szeretett I 

A magas . . . 
A magas körtefák felett, 
A tiszta légen sít 
A lepke könnyű szárnyival 
Kereng idébb-odább . . . 
Elnézem, s mit sem gondolok, 
Oly jól esik nekem, 
Kifáradt szívem, lelkemet 
Ha igy pihentetem. 

B e nagy, nyugalmas csendben itt, 
Hol minden ól, virul, 
Lelkemre egy jótékony árny, 
A feledés borul. 

PECCI LAJOS GRÓF, XIII. LEO PÁPA ATYJA. 

Három szál ibolyára. 
A régi bokrok, cserjék alján, 
A sárga barasztok között, 
Három szál gyönge ibolyácska 
Már kék ruhába öltözött. 

Légy üdvöz nálunk ! — így kiáltok. 
Örömem véled oh mi nagy, 
Te a tavasznak vallomása, 
S első szerelmi csókja vagy ! 

Kisebb költemények. Emmi és Társai. Irta 
Seress Imre. Ily czímii kétszáz lapnyi, kis nyolczad-
rétű, vaskos kis tömött kötetke jelent meg, a Frank
linnál nyomatva, Esterházy Miklós grófnak ajánlva. 
Seress Imre hirtelen rövid idő alatt feltűnt •tehet
ség.. Egymást követték Homér-travesztiái, kissé vas
kos ízlésben, de nem hijjával a humornak, aztán egy 
kötet történeti monda, ballada • kisebb költői be
szély, vegyes hangú és értékű művecskék, — s most 
e kötet, melyről körülbelől szintén ugyanazt mond
hatjuk. Nagyon vegyes hatású gyűjtemény ez is. Új 
divat szerint cyclüsokra oszlik. 

A gyűjtemény első cyclusa: Dal (nem Halok) — 
a második Humor, harmadik Bor. No az első
ben minél kevesebb a dal és a dallam, több az 
elméskedés — néha nagyon is alant járó, próza, 
néhány génre, románcz, még adoma is, versben, 
de tiszta lyra alig — ilyen még is a Dal (10 1.), 
Javak (44 1.) s tán még egy pár. A Humor czímű 
második cyclusban sem sokkal több a humor, már 
t. i. az igazi; mert elmésség, olyan élczlapféle, van 
bennök, tréfás fordulatok sem hiányzanak; olykor 
mosolyra is indít; mindez jó, de még nem humor; 
egypár darab azonban itt is oda illik az elnevezés 
alá pl. Kőrös Mari (65 1.) A csapodár (66 1.). — A 
harmadik cyclus, a Bor legjobban megfelel a nevé
nek, mert csupa bor, szinte átázva tőle a papiros. 
« *L poharazás* czímű négy darab közül azonban 

, csak az első ér valamit, ez olyan Petőfi-módján szól, 
I a ki ezt a genret megteremtette ; a másik három 
'• félmámoros embernek okoskodó, unalmas toasztja. 

Ellenben a «Gyűrű» czímű igen érdemes költemény, 
a megcsalt szerető elkeseredése, a ki bujában iszik, 
előbb subáját akarja beinni, hisz csalfa babája 
bucsú-csókja ugy is melegíti, aztán eszébe jut jegy
gyűrűje s azt dobja oda a zsidónak. Az' egész kötet 
legjobban megírt darabja. — E három átalános cyc
lus után következnek «Emmi és Társai". Emmi 67, 
Rózsi 11, Mariska 10, a többiek összefoglalva, de 
egyenként megnevezve: Flóra, Jenny, Elvira, Gi
zike, Nelli, Olga, Berta. így tett Heine is «Lyrisches 
Intermezzo «-jában ; csakhogy az Heine volt, ez pedig 
Seress Imre. Hiszen e közt a száz egynehány dal 
közt is akad egynehány csinoska, de nem annyi 
hogy érdemes volna őket ilyen pretensiv cyclusba 
foglalni. Ez a cyclus tünteti föl legjobban a szerző 
Ízlésének a fogyatékosságát: tehetsége hajlik a hu
morosra, de gyakran hajtja azt az Ízléstelenségig. 
Példa rá a Rózsi-cyclus több darabja — példa a 
többiekből pl. az «Anyós» czímű (80 1.) s akárhány 
más. Kiír, hogy Seress Imre ennyire visszaél tagad
hatatlan tehetségével; fékezné magát, irna keveseb
bet s több meggondolással: jó költő lehetne belőle. 
De némelyek talán elhitették vele, hogy már is az. 
Kár volna. — A kötet ára nincs kitéve. 

Az Ember tragédiája- nak új fordítása jelent 
meg német nyelven. Már a negyedik német fordítása 
ez Madách drámai költeményének német nyelven. 
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Az első a hatvanas évekből ered, Dietz-től, ki legelső 
tolmácsa volt Madáchnak németül. Mióta a nemzeti 
színház színre hozta e nagy müvet, azóta ismét felé 
fordult a figyelem és gyorsan követte egymást három 
fordítás: Fischeré, Siebenlisté, most pedig Spóner 
Andoré. Spóner, volt orsaággyűlári képviselő, a ma-
gyár költők fordításával előszeretettel és sikerrel 
foglalkozik; Arany költeményeiből is adott egy 
kötetet a német közönségnek. iAz ember tragédiá
ját , teljes egészében adja (Fischer csak a színpadra 
alkalmazott formában adta) folyékony fordításban, 
s bizonyára hozzá járul, hogy Madách műve minél 
tágabb körben elterjedjen a külföldön, melynek 
figyelmét Zichy Mihály geniális illusztrácziói is 
annyira fölébresztették a nagy alkotás iráni A kötet 
Késmárkon jelent meg. 

Közgazdasági és statisztikai évkönyv, újabb 
első évfolyam, szerkesztik dr. .Tekelfalussy József 
min. osztálytanácsos és dr. Vargha Gyula, min. titkár 
s a Kisfaludy-társaság tagja; az akadémia statisztikai 
bizottságának támogatásával kiadja az orsz. statisz
tikai hivatal. A statisztikai ismeretek terjesztésére 
és népszerűsítésére a tud. akadémia indította meg e 
vállalatot, melyből három évfolyam az akadémia ki
adásában meg is jelent, Földes Béla szerkesztésében. 
Most az Évkönyv kiadását az orsz. statisztikai hivatal 
vette át. 

Az újabb folyam lelkiismeretes kezek kimerítő 
munkájával indult meg, s kitűnőn sorakozik a kül
földi hasonló vállalatok mellé, sőt a tartalom gazdag- I 
ságában fölül is múlja azokat, beosztása pedig czél-
szerűbb és könnyen áttekinthető képet ád a feldől- j 
gozott anyagról. Az ily statisztikai művek nagy kört 
ölelnek föl, államok életének összes ágazatairól 
számolnak be, hacsak azok statisztikailag felderít
hetők. Roppant anyag ez, mely magában is kitartó 
fáradságot, szorgalmat vesz igénybe. I t t pedig czél-
szerűen beosztva, helyes érzékkel kiválogatva talál
juk. E mű nélkülözhetetlen mindazokra nézve, kik 
a közgazdasággal és a közélet jelenségeivel foglalkoz- I 
nak; ezek hálásan fogják elismerni a szerkesztők 
fáradozását, melylyel annyi munkától megkímélték 
a szakembereket, midőn összehordtak az összes álla- | 
mok hivatalos kiadványaiban elrejtett statisztikai 
anyagot. Az Évkönyv tizenegy részből áll, u. m. : 
I. Terület és népesség, II. Őstermelés, III. Bányászat 
és kohászat. IV. Ipar. V. Kereskedelem, VI. Közle
kedés. VII. Hitel, VIII. Közoktatásügy és szellemi 
íníveltség. IX. Igazságügy. X. Véderő. XI. Állami 
pénzügy, a mihez mint különálló rész járul a népes
ség élelmezésére vonatkozó szakasz, g mely ágát a 
statisztikai irodalomnak Keleti Károly teremtette 
meg. Betűsoros tárgymutató könnyíti meg a terje
delmes munka kezelését. 

Akadémiai értekezések. Az akadémiai értekezé
sek sorozatában három ujabb füzet jelent meg. Ter
mészetrajzi kérdést tárgyal mind a három. Dr. Dadáit 
Jenő «A tintinnodeák szervezeti viszonyai »-t ismer
teti s két rajzlapot is készített hozzá. A füzet ára 50 
krajczár. A másik két értekezést dr. Lonissy Sándor 
tanár irta. Egyikben a hazai omithologiához, a má
sikban Gömörmegye madár-faunájához nyújt «Ada
lékok »-at. Egy-egy füzet ára 20 kr. 

Girigáré. humoreszkek, tréfák, mindenféle bom
lott históriák ; irta-nyirta Szabó Endre, kiadta Hor-
nyánszky Viktor akadémiai könyvárus. Jókedvű 
történetek, adomák, tréfás ötletek gyűjteménye az 
• Üstökös* szerkesztőjétől, sok illusztráczióval. Rész- | 
ben az «l"stökösben» jelentek meg, onnan vannak 
összeválogatva, s a derült hatásra, Tnelyre igényt 
tart a könyv, számítliat is a nagy közönségnél. A 
gonddal dolgozott humoreszkek és életképek az ado
mákénál nagyobb igényű társaságban is helyet foglal
hatnának. Ara 1 frt. 

Tárczák czím alatt csinos kiállítása kötet jelent 
meg Szegeden, Hália Sándor nyomdájában, Iványi 
< Időntol, kinek nevével biztató műveken és tehet-

fejlődéséről tanúskodó köteteken találkozz 
tünk. 

A tiatal iró ez ujabb kötetét barátai gyűjtötték 
össze, mert maga az iró betegeskedik. Rajzokat, el- • 
beszéléseket találunk, melyekben sokszor komor a 
légkör, de az iró képessége és egyénisége megvan 
mindenikben. Érzéssel, melegen és sok eletismeret-
tel ir, kerülve a czikornyát, az érzelgést. Alakjain is 
látszik, hogy az életben figyelt9 meg azokat. Az élet 
komor, részvétre hangoló árnyai borulnak a könyv 
sok lapjára. Három kép a kórházból, három kép a 
fürdőről, ismét három kép a délvidéki Arcoból, a 
hová enyhülést keresni járnak a betegek. Ezen kivűl '' 
öt rajz a •társaságból*, a hol szintén történik dráma, 
mint a kórházakban, a fürdőhelyeken, .-ura 1 frt. 

A magyar-német vasúti szakszótárból, melyet 
Görgey István szerkeszt, a 10—11 -ik füzet hagyta 
el a sajtót, a «kimutatás, szótól a «marha, szóig 
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terjedő tartalommal. Egy füzet ára 32 kr, s megren
delhető Aiguer Lajosnál. 

Első álmaim, beszélyek, novelettek, humoresz
kek, rajzok, irta Molnár Gyula. A vastag kötetben a 
szerző, ki vidéki lapszerkesztő s kitől csak nemrég 
jelent meg «Drámai költemények, czímű kötet, tár-
czaczikkeit és elbeszéléseit gyűjtötte össze. Kötete 
Nagy-Kanizsán hagyta el a sajtót és 1 forinton kap
ható. 

Folyókátok. A Hazánk történeti folyóirat (szerk. 
Abafi Lajos) harmadik évfolyamát fejezte be deczem-
beri füzetével. Ebben a szabadsághárczra vonatkozó 
közléseket Thoroczkay Sándortól (Erdélyről) és Le-
hoczky Tivadartól (Munkács váráról) olvasunk. A szá
zad első tizedeinek megyei mozgalmaiból Hőké Lajos, 
Kovács József és Szádeczky Lajos, Paszlavszky Sándor 
irnak le érdekesebb eseteket. A múlt százai végéről me
rítik czikkeiket Thim József ("Belgrád ostroma.), a 
szerkesztő («Felsőbányai boszorkánypörök.), Torma 
Károly («Alispáni bucsúirat H. József korából.) és 
Brabé Gusztáv (a Hóra-világból). Id. Szinnyei Jó
zsef szorgalmas történeti repertóriuma zárja be a 
füzetet. — A «Turul", a heraldikai és genealó
giai társulat közlönyének utolsó füzetében a legna
gyobb tért Deák Farkas emlékbeszéde foglalja el 
• Ipolyi Arnold, fölött. Családtörténeti értekezéseket 
Majláth Béla (a Kolosokról), dr. Komáromy András 
(a Kátas-nemzetségről) és Csorna József (magyar sír
kövekről) irtak a füzetbe. Könyvismertetések és ve
gyes apróságok zárják be a tartalmat. A füzethez 
mellékelve van a Magyarország hiteles helyeinek le
véltáraiban őrzött herczegi, grófi, bárói és nemesi 
okleveleknek jegyzéke, melyet Karagyéna Mihály 
állított össze. — A b igyelö irodalomtörténeti közlöny 
főbb czikkei: Rajzok a múltból, Vachott Sándornétóí. 
Révai viszonyainak derengése, Csaplár Benedektől. 
Kazinczy Ferencz levelei Ráday Gedeonhoz, Abafi 
Lajostól. Kuthy Lajos élete és munkái, Vali Bélától. 
Kulcsár Györgyről, Zoványi Jenőtől. Az ötvenes évek 
irodalmi viszonyairól, Vajda Viktortól. Irodalomtör
téneti repertórium, idősb Szinnyei Józseftől. 

Megszűnt folyóirat. A«Protestáns Népkönyvtár., 
melyet Scholz Gusztáv és Farkas József szerkesztet
tek, pártolás hiánya miatt megszűnt. Egy évig állt 
csak fenn s a szerkesztők és a kiadó áldozatok árán 
igyeKeztek tartalmát érdekessé tenni. De a folyóirat 
nem talált pártolásra. 

Az akadémiai 200 aranyos nagyjutalmat és az 
50 aranyos Marczibányi-féle mellékjutalmat az idén 
az 1881—7. évközben megjelent s a történelmi tanul
mányok körébe tartozó munkáknak fogják odaítélni. 
Felkéretnek tehát az ily munkák szerzői, hogy mű
veiket 1 sss január hó végéig a főtitkári hivatalhoz 
küldjék be, feljegyezvén röviden, a mit munkájuk 
kiváló vonásának tartanak. De a be nem küldött 
munkák, melyekről a tagoknak tudomásuk van, szin
tén pályázhatnak. 

Uj pályázat az Arany szoborra. Az Arany-szo
bor létesítésére alakult nagy bizottság nem fogadta 
el ama bíráló bizottság megállapodását) mely a beér
kezett pályaművek fölött itélt. A jutalmakat kiadja 
ugyan, de a szobor kivitelével nem bizza meg Stróbl 
Alajost, hanem ujabb pályázatot tart szükségesnek 
Zala György ós Stróbl közt. A szobor-bizottság jan. 
10-ikén tartott ülésén hozta e határozatot. 

Trefort miniszter elnökölt, s a bizottság tagjai 
nagy számmal jelentek meg. A bíráló bizottság je
lentését, melyet Keleti Gusztáv szerkesztett, Beöthy 
Zsolt jegyző olvasta föl. E szerint a szobor kivitelé
vel Stróbl Alajos bízandó meg; a második és harma
dik díj Zala György két szobortervezetének, a ne
gyedik pedig Róna Józsefnek adandó ki. Felolvasták 
egyszersmind a Klein Miksa és Tilgner Viktor jelen
téseit, melyeknek több pontja nem volt felvéve a 
jury jelentésébe, igy Tilgner amaz ajánlata sem, 
hogy Zala és Stróbl között szűkebb pályázatot kel
lene nyitni. Ez ajánlás alapján indult meg a vita. 
Andrássy Gyula gróf a Zala egyik művéről, a melyen 
Arany alakja alól áll, igen kedvezőleg nyilatkozott 
és azt mondta, hogy mivel a jury ezt szintén első
rendű díjjal kívánja kitüntetni, lényegében nem lesz 
nagy eltérés a jury többségének indítványától, ha 
elfogadják azt az indítványt, hogy a két műszobrász 
között szűkebb pályázat legyen. Beöthy Zsolt ez in
dítványt azzal toldotta meg, hogy az 1500frtos díjat 
Stroblnak, az 1000 frtosat Zalának, a másikat pedig 
Rónának adják ki. Zichy Antal, Gyulai Pál, Jókai, 
Szász Károly és Frakiwi Vilmos mind a szűkebb 
pályázat kihirdetése mellett nyilatkoztak. A jelentés 
álláspontját a jury részéről Pulszky Ferencz és Ke
leti védték. Továbbá Vadnai Károly szólalt fel a 
mellett, hogy mikor egy szobor-bizottság saját kebe
léből bírálatra küldi ki erre nézve legilletékesebb 
tagjait, akkor annak eljíírása eredményét el is kell 
fogadni.kTöbben azonban hangoztatták, hogy a jelen
tés annyi kifogást talált a Stróbl Alajos pályaművén, 
hogy annak logikai következménye teljességgel nem 
az lehetett volna, hogy egyenest rábízzák a szobor 
kivitelét. Szavazásra kerülvén a dolog, a bizottság 
többsége Andrássy Gyula gróf indítványát fogadta el 
a Beöthy Zsolt pótló indítványával. Tehát most az 
1500 frtos díjat Stróbl kapja meg, az 1000—1000 
frtosokat pedig Zala es Róna ; továbbá uj pályázat 

3. SZÁM. 1888. xxxv. ÉVFOLYAM. 

lesz Stróbl és Zala közt s a melyik jobbat készít, 
azt bizzák meg a kivitellel, a másik pedig 1000 frt 
jutalmat kap. 

A tud. akadémia freskói. Lotz Károly festőmű
vész jelenleg az akadémia díszterme számára ké
szülő freskók tervezetével van elfoglalva. Az estrade 
fölötti fal már egészen készen van, s a magyar tör
ténelem első, tágan vett korszakát ábrázolja. A terv 
alapvonalaiban a megboldogult Ipolyi Arnold esz
méjéhez képest készült el, de természetesen a mű
vész önálló felfogása szerint; ez az akadémia leg
közelebbi nagygyűlésén már látható lesz. Az átelleni 
fal freskói a renaissance korból veszik tárgyaikat. A 

' terem harmadik fala pedig az új kort fogja ábrá
zolni ; de ennek még tervezete sem készült el. Az 

I egyes ablakfülkék fölé a művész allegorikus alakokat 
| óhajt alkalmazni, melyek az akadémia működését 

jelképezik. A plafondot, melynek ornamentális mun
kálatait Schiekedanz Albert készíti, két pompás cso-

I portozat fogja díszíteni, melyek a tudományt és 
poézist ábrázolják. E munkálatokon kívül Lotz je
lenleg a pécsi székesegyház számára készít kartono
kat. JJulánszky pécsi püspök a főegyház két mellék-

i kápolnájában alkalmaztat freskókat. 
A műcsarnokban jan. 13-ikán nyilt meg a hires 

svájczi művész, Böcklin Arnold műveinek kiállítása, 
melyben a magyar közönség egy merész képzeletű 
és az előadásban is költői erejű művészt ismer meg. 
Hét festménye van kiállítva s ezenkívül harmincz-
három másolat műveiről. I t t van a berlini és bécsi 
kiállításon annyira feltűnt «Piéta. (Mária, a mint 
Kiborul Jézus holttestére), «A forrás., «A forrás 
tündére., «A tavaszi est», «Sziklavár a tengeren, és 
• Egy nő arczképe., részint tündéries, részint ro
mantikus tárgyúak, vagy a művészi bravour alko
tásai. 

A népszínházban január 12-ikén eredeti operetté 
került színre. Konti József, ki az «Eleven ördög, 
operetté által jó hírt szerzett magának, hálával el
telve gondolhatott ez operettek éltető lelkére, Blaha 
Lujza asszonyra, kinek számára aztán megírta 
«A suhancz> új operettet, melyben a kedvelt mű
vésznő viseli az egész előadást, végig énekli, végig 
játsza, mindig a színpadon van, s a felvonásközök
ben is meg kell jelennie, mert a közönség folyton 
tapsolja. Az előadás jól sikerült, az újdonság tetszett; 
a dalokat, a zenét szívesen fogadta a közönség. 

«A suhancz. szövege egy régi franczia vígjáték, a 
«Párisi naplopó, után készült. Nem valami elmés 
dolog, de így dallal körülvéve megjárja, és a főszerep 
személyesítő]e lelket öntött énekével, játékával a 
bágyadt librettóba. Józsi, a suhancz, a nővére szív
beli ügyeit hozza rendbe. Nővérét, Elizt ugyanis 
Morin tábornok fia elcsábította. A suhancz kény
szeríti, hogy vegye feleségül. Előbb azonban meg 
kell hiúsítani a gyám intrikáit, a ki Elizt egy fűszer-
kereskedőhöz erőteti. A szöveget Konti sok zenei 
ügyességgel díszítette föl. Felhasznál régi motívu
mokat, nem tűz maga elé valami nagyobb zenei fel
adatokat, hanem a színpadi hatást, a nagyközönség 
tetszését. Táncz-zene, áriák, indulók, egymást vált
ják föl benne, s ezekben elég pezsgés és dallamosság 
nyilatkozik. A közönség mindjárt az első hallásra 
sok dalt megtapsolt. Blaha Lujza a bemutató elő
adásban már megteremtette maga részére a suhancz 
szerepét. Ligeti Irma k. a. (Eliz) szép hangja egy 
szerelmi kis dalban kapott tapsokat. Hunyadi, 
Kassai, Gyöngyi, Újvári, Csatái Zsófia k. a. viszik a 
darab többi szerepét. 

Népszínmű-pályázat. A népszínházi bizottság 
legutóbbi ülésén elhatározta, hogy népszínmű-pályá
zatot fog kihirdetni. Díj 100 arany, határidő 1SSS. 
november 30-ika, úgy, hogy a pályanyertes mű a 
jövő év február havában már színre is kerülhet. 
A pályázati feltételeket legközelebb kihirdetik. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A magyar tud. akadémián január !l-ikén kettős 

ülés volt. Először összes ülést tartottak, aztán a 
második osztály felolvasásai következtek. Az összes 
ülésen Trefort elnök jelentette be b. Sennyey Pál 

: igazgatósági tag elhunytát, s elhatározták, hogy az 
j akadémia részvétnyilatkozatot küld az özvegyhez és 
; emlékbeszéd megtartásáról gondoskodik. 

A második osztály ülésén Pulszky Ferencz elnö
költ, és Tóth Lőrincz folytatta tanulságos fegyházi 
tanulmányait, melyekből egy részletet mái- korábban 
felolvasott. Ezúttal a fegyházi munkáról értekezett. 

: Különösen fejtegetés alá vette a következő kérdése
ket : vájjon az intézeti kezelés (regié) utján vezetett 

i munka rendszere előnyösebb-e ugy erkölcsi, mint 
I anyagi vagyis pénzügyi tekintetben, vagy a munka 
\ bérbeadásának rendszere ? Hátrányos-e s ha igen, 
| mily mértékben a rabmunka a szabad iparra '? Ré-

szesíttessék-e a rab munkája jövedelmében. Mind
ezekre nézve Tóth számos statisztikai adatot hoz 
föl. Túlságosnak találja az aggodalmakat, melyekbe 
a rabmunka ejtett sokakat, kik a szabad ipart féltik. 
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HOGY ÁLLÍTHATNI EGY TOJÁST HEGYÉRE? 

Mert hiszen a rab is dolgozott volna, vagy legalább 
kellett volna dolgoznia elitéltetés nélkül is. Miért 
kellene tehát kizárva lenniök a munkából ? Az ál
lamnak is joga van, hogy visszanyerje némileg a 
rabtartási költségeket, s ne terhelje azokkal egészen 
az adózókat. — Domanovszky Endre értekezett ez
után egy középkori olasz iró könyvéről »Páduai 
Marsilius tana az államról és egyházról, czím alatt. 
Dante és Paduai Marsilius vetették meg alapját 
amaz önálló politikai tudománynak, mely a theo-
logiai iskolával szemben állott. Dante főtörekvése 
volt: bebizonyítani, hogy az állam független az egy
háztól. A theológiai iskola azt is tanította, hogy a 
történet és az állam közvetlenül és egyedül az isten 
műve, az ő keze vezeti a népeket a győzelemhez 
vagy az enyészethez. Marsilius fejtegeti, hogy az 
ember szabadsága az isten akarata mellett megállhat 
s hogy ennélfogva az állam az emberi szabadság 
műve. Csak igy válhatott lehetségessé az önálló po
litikai tudomány. Marsilius 1327-ben fejezte be mun
káját, melynek czíme «Defensor pacis.. Ebben szól 
az államról, az egyházról s a kettőnek egymáshoz 
való viszonyáról. Mind a két felolvasást érdeklődve 
hallgatták. Végül Pulszky Ferencz mutatta be Téglás 
Gábor fejtegetését az Erdélyben nem rég talált dá-
cziai származású arany rudakról. Az értekezés czíme: 
«A krásznai aranyrudak és azok bélyegei.. A neve
zetes aranyleletről már többen nyilvánítottak véle
ményt, Finály, Hampel, Frölich, most pedig Téglás, 
ki a rudakon levő bélyeg után ismét más véleményre 
jut, mint az előbbiek, a kik szintén mind külön vé
leményen vannak. 

A Petőfi-társaság közgyűlése. A Petőfi-társaság 
e hó 0-án délelőtt már tizenkettedik évi közgyűlését 
tartotta, az uj városház termében, miután az aka
démia nagy termét most javítják. Oly nagy közön
ség gyűlt össze, hogy a városházának terme lent ós 
a karzaton szorongásig megtelt. A közgyűlést Jókai 
Mór nyitotta meg rövid elnöki beszéddel, üdvözölve 
a társaságot, mely fokozatosan erősbül és gyarap
szik szellemben és tekintélyben. Ábrányi Emil a 
titkári jelentést adta elő, melynek mozgalmas életet 
nem kelletett festeni. Szép szavakban emelte ki a 
társaság feladatát, törekvését s végül rámutatott, 
hogy az ország jelenleg nyugtalan, vészfelhők mu
tatkoznak a politikai horizonton. De «a múzsa béké
ben csalogány, háború idején sassá változik. Bármi 
történjék is, a magyar irodalom nem némul el a 
fegyverek zörgése közepett, hanem épen akkor be
szél leghangosabban. A társaság lelkesedést merít 
szent jelszavából: Petőfi Sándorból •. 

Következtek a felolvasások. Első volt E. Korács 
Gyula, a kolozsvári nemzeti szinház tagja, ki hatá
sos előadásban mutatta be «Madách, czímű tartal
mas költeményét, melyet Madáchnak • Mózes, drá
mája kolozsvári előadásához irt. Bodnár Zsigmond 
pedig emlékbeszédet tartott Balázs Sándorról. Elő
ször az embert jellemzé, azután a humorisztikus 
irót. Balázs Sándor az érzés embere volt. kinek 
gyöngédsége és érzékenysége reá nézve ezer csaló
dás és bántódás szülőoka lett. Igazi gyennekkedély, 
mindenen meginduló, mindenért lelkesülő. Művei
ben mélységre nem törekedett, rajzai, elbeszélései 
nem annyira jelentős, mint szellemes és találó képét 
adják az ember érző és gondolkodó világának. Félig-
meddig mindig magát irta le, a maga szines szem
üvegén keresztül. Bármily kedves volt ez a gyerme
kes naivság, nielynék társaságában mindig szív* 

időztünk, igazán komolyan sohasem vettük szavait, 
mert hiányzott benne az erős ítélet, a mindennapi 
élet nyomorúságához annyira szükséges józanság. A 
meleg hangon irt dolgozatot a közönség mindvégig 
figyelemmel hallgatta. Ezután Tolnai Lajos mutatta 
be «Attila földje, czímű 15 énekre tervezett hősköl-
teményónek első énekét, melye czímet viseli: «A 
büntetés napja kitelik.. A felolvasott részletet külö
nösen szubjektív jellegű előhangja és számos erőtel
jes helyei tették érdekessé, zamatos nyelve pedig a 
költői előadás titkaival ismerős elsőrendű irót mu
tatta. 

Jókai lépett most a felolvasó helyre s minden 
oldalról riadó éljenzés fogadta. «A nevető lány. 
czímű kedélyes rajzot mutatta be, tiúajdonképen tö
redéket «A lélekidomár, czímű több kötetes regé
nyéből. Ragyogó tollal irt epizód ez, mely önmagá
ban is kerek egészet alkot. Tárgya egy bécsi bankái-
leányának szerelme Sándori iránt. A költői terméket 
kitűnő előadásban élvezte a hallgatóság s végül zajos 
éljenzésben tört ki. — A közgyűlést Tolnai Lajos 
zárszavai rekesztették be, ki röviden köszönetet 
mondott először Jókainak, hogy felolvasásával emelte 
a közgyűlés fényét, másodszor a közönségnek és 
harmadszor Budapest törvényhatóságának, mely az 
uj városház dísztermét készséggel bocsátotta a társa
ság rendelkezésére. 

TEEMÉSZETTUDOMÁNYI KÍSÉRLETEK 
HÁZI-ESZKÖZÖKKEL. 

Még egy pár csinos kísérletet mutatunk be 
olvasóinknak, melyek a legközönségesebb házi 
eszközökkel megcsinálhatok. 

Az első kísérlet abban áll, hogy felállíthatunk 
egy tojást hegyire, a mi tudvalevőleg már Ko-
lumbus idejében is foglalkoztatta az embereket. 
Az eljárás igen egyszerű. Veszünk egy nagyobb 
közönséges parafa-dugót, minővel az üvegeket 
szoktuk dugaszolni, s annak egyik végét kivájjuk 
egy keveset, úgy, hogy a tojásra mint valami 
kalap rá legyen tehető. A dugóba kétfelől két 
egyforma súlyú evő-villát szúrunk bele, még 
pedig lehetőleg egyforma szög alatt, vagyis egy
forma irányban. Ekkor a dugót a tojás tetejére 
állítjuk, s a tojást magát egy palaczknak, vagy 
akár ivó pohárnak a szélére helyezzük el. Némi 
próbálgatás és tapogatás után a tojás meg fog 
állani. Mellékelt képünk eléggé megmagyarázza 
az egészet. 

A második kísérlet abban ál l : egy tü hegyén 
megállítani egy gombostűt. Szúrjuk a tűt egy 
parafa-dugón keresztül, s azután tegyük a dugót 
egy palaezkba, úgy, hogy a tü hegye fölfelé álljon. 
Azután vegyünk egy másik dugót, s abba szúrjuk 
bele a gombostűt, úgy, hogy egy jó nagy része 
kint maradjon. Ugyané dugóba szúrjunk két 
oldalt két egyenlő súlyú s egyenlőn behajlított 
zsebkést. Ha most a gombostűt ráhelyezzük a tü 
hegyére, kevés próbálgatás után megtaláljuk az 
egyensúlyt, s a gombostű meg fog állani, anélkül, 
hogy leesnék. Sőt nemcsak, hogy megáll, hanem 
forgatható is a késekkel együtt a tü hegye körül. 
Ha gyors forgásba hozzuk, a tű bele fog fúródni 
a gombostű oldalába, miután sokkal keményebb 
mint amaz, s hosszabb forgatás után egészen át is 
fúrhatjuk a tűvel a gombostűt. Zsebkések helyett 
evő-villákat is használhatunk, úgy mint az előbbi 
kísérletnél, csak ne legyenek azok túlságos nehe
zek. Minél nehezebb különben a zsebkés és villa, 
annál hosszabb gombostűt kell választanunk a 
kísérlethez, vagy pedig annál kevésbbó ferdén 
kell azokat beszúrnunk a dugóba. 

MI UJSÁG ? 
A trónörökös levele Jókaihoz. Jókai az újév 

alkalmából üdvözlő levelet irt a trónörököshöz, mint 
az «Osztrák-Magyar Monarchia írásban és Képben» 
népismei munka szerkesztője, a vállalat fejedelmi 
védnökéhez. A trónörökös válaszából a következő 
sorok jutottak nyilvánosságra: 

• Kedves Jókai I Legbensőbb köszönet jó kivána-
taiért, melyeket nőm és én Önnek jólétére s hazafiúi 
törekvéseinek sikerére szivünk mélyéből viszonzunk. 
Reméljük, hogy az vj év hazánknak szerencsét ho-
zand. Igen örvendek Ont február elején Budapesten 
viszontláthatni.» 

Benczúr Gyula arczképei a legfőbb körökben is 
igen nagy elismerésnek örvendenek. Ennek bizony
sága az, hogy Rudolf trónörökös is fölkérte a hír
neves képírót, hogy rövid időn menne Laxenburgba 
az 6 arczképét lefesteni. Ennél fogva nemsokára el 
is utazik a kitüntető megbizás teljesítésére. 

HOGY ÁLLÍTHATNI EGY TÜ HEGYÉRE GOMBOSTŰT? 

A német császár és a trónörökös állapotáról 
mindennap érkeznek hírek Berlinből és San-Remo-
ból. Vilmos császár már több nap óta gyöngélkedik, 
s meghűlés következtében nyugtalan éjjelei vannak. 
A trónörökösről pedig minden tudósítás ismétli, 
hogy gyógyul s ma már meglehetősen eloszlottak 
a nagy aggodalmak. 

A nemzeti szinház intendánsa. A hivatalos lap 
e hó 10-iki számában közölte gróf Keglevich István
nak a hemzeti és opera-szinházak intendánsi állásá
tól való felmentését. Gróf Keglevich két évig, 1886 
február elsejétől vezette a két szinház ügyeit, báró 
Podmaniczky Frigyes lemondása után. Ez idő nem 
tartozott a csendesebbek közé. Az opera-szinház 
rendkívüli költségeket nyelt el, nagy deficzitek tá
madtak, s a hírlapok az uj intendánst okolták. Kü
lön tanácskozásokat hivott egybe a belügyminiszter, 
a képviselőházban interpellácziók történtek, s a 

i színházi országos segélyezés tárgyalása mindig heves 
támadásokkal járt az intendáns személye ellen. A 
színházaknál is sok «személyi dolog, volt, s rég idő 
óta nem foglalkoztak a lapok annyit a két főszinház 
vezetésével, sőt kulissza-titkaival is, mint e két esz
tendő alatt. Most a szinházak vezetését Beniczky 
Ferencz belügyi államtitkár vette át. Az intendáns 
felmentéséről a hivatalos lap közleménye követ
kező : 

A belügyminisztérium ideiglenes vezetésével meg
bízott személyem körüli magyar miniszterem előter
jesztése folytán gróf Keglevich Istvánt a magyar 
nemzeti szinház és operaház intendánsi állásától sa
ját kérelmére felmentvén, Beniczky Ferencz állam
titkárnak a két szinház közvetlen vezetésével — ál
lamtitkári teendőinek épségben tartása mellett — 
kormánybiztosi minőségben való megbízását jóvá
hagyólag tudomásul veszem. Kelt Bécsben, 1888. évi 
január hó 5-ikén. Ferencz József, s. k. Báró Orczy 
Béla, s. k 

Beniczky Ferencz államtitkárnak kormánybiz
tossá kinevezését mind a színházi körökben, mind 
a sajtóban megnyugvással és a legjobb reményekkel 
fogadják. Miveltsége, erélye, rokonszenves személyes 
tulajdonai különös nyomatékkal bírnak uj állásában, 
hol épen most annyi határozottság szükséges, s hol 

- művészekről lévén szó — érzékenységet, olykor 
hiúságot is kell kímélni, de egyszersmind korlátozni. 
A két színháznak avatott művészi vezetői vannak. 
de a pénzügyi és személyi dolgok intézi! 
azonban mégis tapintatos kezeket követel. Épen a 
tapintatosságot remélik Beniczkytől. 

Január lá-ikén vett bucsut a volt intendáns a két 
szinház személyzetétől, s a megválás nem volt ment 
minden keserűségtől. A nemzeti színházban jelent 
meg először gr. Keglevich, Imi a színpadon ö 
gyűlve fogadták a tagok, kiknek nevében Bercsényi 
Béla mondott búcsúzó beszédet, s kifejezte azt is, 
hogy a keserű emlékek közül, melyekkel az inten
dáns oly dúsan megrakva távozik, egy sincs, mely
nek szála a nemzeti színházhoz fűződnék. Gróf Keg-
levich sajnálattal említette, hogy a nemzeti szinház-
ért sokat nem tehetett, mert az opera bajaival volt 
elfoglalva, a mit a sajtó, a színházi enquete, a köz -
vélemény hibásan vél csak anyagi bajnak. A nemzeti 
színházat ily válság nem érheti, ennek jövője h: 
Azután kezet fogott a szinház személvzetévei 
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operaszínházba ment , hol beszédében azt hangoz
tat ta , hogy a támadók n e m azokban keresték a sok 
hibát , kik ez intézetet könnyelműen alapították, 
hanem azokban, a kik vezették. Aggodalommal tá
vozik, mer t az intézet rázkódás elé n é z ; kívánja 
azonban, hogy ó' csalódjék s ne azok, kik az inten
dánst tar tot tók a bajok kútfejének. Hajós Zsigmond 
válaszolt, kijelentve az aggodalmat az in tendáns 
távozása fölött. A gróf i t t is kezet fogott, s megvált 
a színháztól. 

Az i g a z s á g ü g y i p a l o t a é p í t é s e . Fab iny Teofil 
igazságügyminiszter törvényjavaslatot terjesztett a 
képviselőház elé, mely a törvényszéki palota építé-
.^éről intézkedik. A telket a város adta, s ezenkívül 
Budapest 150,000 frttal járul a költségekhez. A pa
lota a Lipótvárosban, a Markó-utczán épül, 1890 
végére kész lesz, s 1.800,000 frtba kerül. A kereske
delmi és váltótörvényszék, a budapesti törvényszék 
polgári és bünte tő osztályai, a budapesti királyi 
ügyészség, a bünte tő járásbíróság és a lipótvárosi já
rásbíróság kapnak helyet benne. A kir. kúriának és az 
Ítélőtáblának idővel szintén külön épületet emelnek. 

A r a n y m i s e . A jótékony Pribék Is tván czímzetes 
püspök és veszprémi káptalani helynök e napokban 
tar to t ta aranymiséjét. A nap emlékére több m i n t 
negyedfélezer aláírással ellátott díszes ezüstveretrt 
a lbumot adot t á t neki a polgárság s az átadó bizott
ság tagjai közt a megye, az egyház s a város kiváló 
férfiai voltak. A megye, a város s az egyház több ki
váló képviselője vet t részt a küldöttségben. Szabó 
György apátkanonok mondta az üdvözlő beszédet, 
kiemelve a jubiláris főpap érdemeit s jótékonyságát. 

E l j egyzés . Huray Degyánszky Anna kisasszonyt, 
dr. Huray Is tván balatonfüredi főorvos nevelt leá
nyát , a napokban jegyezte el Say Hekkel Károly 
miskolczi ügyvéd s Borsodmegye tiszteletbeli tiszti 
ügyésze. A tisztelt főorvos és neje (Jókainé nővére) 
családi örömében számos ismerősük osztozik. 

Ála rczosbá l . A pesti jótékony nőegylet ny i to t ta 
meg szerdán a fővárosi álarczos bálok sorozatát. Ele-
gánczia tekintetében bizonyára egyike ez a farsang 
legszebb mulatságainak, lehetet t volna ugyan láto-
gatot tabb (különösen álarczosok kevés számmal vol
tak), de az a közönség, mely meg adja a mulatság
nak színét, teljes számmal je lent meg, jelesen o t t 
voltak az egylet választmányi hölgyei gróf Szápáry 
Gézánéval az egylet elnökével élén. A rendezőség 
látványosságokról is gondoskodott, volt álarczos me
ne t ; a ponny által húzot t virágos kocsinak is voltak 
nézői. A czigánybanda s a katonazenekar muzsikája 
mellet t a közönség éjfélig hul lámzot t fel s alá, ekkor 
kezdett oszolni a társaság s az álarczosok is el
széledtek az ét termekben. A pesti jótékony nőegy-
letnek szép összeggel gyarapítot ta alaptőkéjét ez 
est jövedelme. 

A p e s t m e g y e i bá l febr. hó 1-én fog megta r t a tn i 
a vigadó összes termeiben. A rendező bizottság a 
megyei arisztokráczia s a nemesi családok fiatalságá
ból alakult. A rendezőség élén vannak gróf Szapáry 
Péter , gróf Teleki József elnökök ; Darányi Kálmán, 
Földváry László, Lisznyai Tihamér alelnökök, Zseny 
József pénztárnok ; Dr. Koller Kálmán el lenőr; ifj. 
Szász Béla, Fáy Gyula és ifj. Szüts András jegyzők. 
A bál tiszta jövedelme a vörös-kereszt-egylet Erzsé
bet kórházában felállítandó alapítványi ágy czéljaira, 
a megyei tisztviselők nyugdíj-alapja és a magyar 
iskola-egyesület javára fog egyenlő arányban fordít
tatni , s az előző években elért fényes sikerek u tán 
remélni lehet, hogy az emlí tet t jótékony hazafias 
intézetek ezúttal is tekintélyes összegben részesü-
lendnek. A rendezőség a hírlapírók nyugdíj intézete 
javára 50 frtot adományozott . 

A v idék i sz ínésze t . Összesen huszonnyolcz ma
gyar színtársulat működik a vidéken, nem számítva 
a kolozsvári nemzet i színházat. Ezek közül három
nak a havi gázsija több 1000 forintnál, egész 4700 
frtig. Ezek Krecsányi Aradon, Aradi Gerő Szegeden 
és Valentin Debreczenben. Utánuk következik há
rom igazgató 3000 forinttól 3552 frtig terjedő havi 
gázsival, ezek Mosonyi Temesváron, Jakab Lajos 
Kassán és a Thália-szövetkezet Szabadkán. A követ
kező társulatok áOOO ír t tól ^ll-IO frtig terjedő havi 
gázsit fizetnek : Somogyi Károly (Sopron és Győr), 
Csóka Sándor (Székesfehérvár), Kövesi Albert (Mis-
kolcz). Ezek u tán jön kilencz színtársulat, melynek 
gázsija 1000 forinttól 1650 frtig terjed. A többiek 
6—700 frtos és kisebb gázsikkal dolgoznak. 

A k e r e s z t é n y e k ü ldözése K h i n á b a n . Londonba 
szomorú hírek érkeznek Khinából. Fuk-Yen tar to
mányban k iü tö t t a keresztényellenes lázadás, ép oly 
yandal kegyetlenséggel, m i n t a hatvanas évek ele
jén. A fanatikus buddhisták nagy tömegben meg
rohanták a keresztények telepeit és körülbelül húsz 
templomot leromboltak. Néhány imaház földig le
égett, s a benszülöttek egy része, kik a keresztény
ségre át tér tek volt, a zavargás közben lemészárol
ta to t t . 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napok a l a t t : VIDA KAROLY, 

a pesti hazai első takarékpénztár-egyesület pénztár
noka, egyik legrégibb és buzgó hivatalnoka, ki 40 
évnél tovább szolgálta ez intézetet, s széles körben 
tisztelt, nagy rokonságú férfiú volt, 73 éves. — Te-
mesi SCHILLER KÁROLY, kir. tanácsos, nyűg. pénzügy
igazgató, régi honvéd, ki később a tisztviselői pá
lyára lépett, s 1879-ben Szegeden működöt t , hol a 
város újjáépítése körül sok érdemet szerzet t , a 
miért nemesi rangot nyert , 64 éves, Zomborban. — 
PATSCH FÜLÖP, alesperes, moson-szt-jánosi plébános, 
megyebizottsági tag, ki min t egyházi szónok az első 
helyek egyikét foglalta el a Győr-egyházmegyei pap
ság között. — CSÁKÁNY JÓZSEF, zabolai lelkész, 69 
éves. — SÁNTHA LÁSZLÓ, megyebizottsági tag, 64 
éves, Nagy-Váradon. — FÜRJÉSZ ISTVÁN, ref. lelkész, 
Szürtén. — Id. CSÁNYI FERENCZ, nyűg. kir. főkor
mányszéki kiadó-hivatali igazgató, 87 éves, Maros-
vásárhelytt . — FORGÁCH JÓZSEF gróf, özv. Forgách 
Józsefné grófné, sz. Bévay Sarolta bárónő, csillag
keresztes hölgy egyetlen fia, 16 éves korában, Tajnán. 

— SZMOLUHOVSZKY SZANISZLÓ, gymnáziumi t anár és 
városi képviselő Bártfán. — Id. SÁNDOR JÁNOS, ősrégi 
székely család legidősebb tagja, nyűg. kir. táblai 
biró, 72 éves korában. — BERTALANFFY JÁNOS, föld
birtokos, volt 1848. honvédfőhadnagy, volt törvény
széki biró és m. kir. járásbiró, 63 éves, Albáron. — 
KBENEDITS MÁRTON, ügyvéd Váczon, 62 éves. — JOGI-
SICS KÁLMÁN, volt megyei főjegyző, kataszteri igaz
gató, Szombathelytt . — INCZE LAJOS, a t.-derzsi ev. 
ref. vegyes iskola tanítója, ki t a király a nevelés és 
közügyek terén szerzett érdemeiért a koronás ezüst 
érdemkereszttel t ün te t e t t ki, 59 éves. — STOJANOVICS 
MIKLÓS, takarékpénztári pénztárnok, 45 éves, Esz
tergomban. — KISZELY IMRE, szabadságolt ál lományú 
honvédfőhadnagy és gömöri földbirtokos, 39 éves, 
Gömör-Panyi ton. — SCHMIDTHAUER ANTAL, Komá
rom városa egyik közbecsülésben állott polgára, élte 
72-ik évében. — MARESCH ALFRÉD, m. kir. dohány
gyártási tiszt, 29 éves, Temesvárott . — PTACSNIK 
ALBERT, 62 éves, Alber t i -Lsán. — GOTTESMANN K Á 
ROLY, budapesti kir. zálogházi tiszt, Haraszt iban. — 
SZALAY ANDRÁS, a bereg-munkácsi takarékpénztár 
igazgatója, 67 éves, Munkácson. — BUDINSZKY 
GYÖRGY, fővárosi háztulajdonos, evang. preszbiter, 
65 éves.— DECSOV PÁL, nagybirtokos, 63 éves, Csáko-
ván.— KOTTENBEBG MÓR NÓÉ, a kassai izr. hitközség 
jegyzője s az izr. elemi iskola igazgatója. — E E I D -
NEB ADOLF, 52 éves, Neveden. — MITICZKY JÓZSEF, 
nyűg. uradalmi tiszt, 79 éves, Pozsonyban. — Boss i -
NYI ANTAL, törvényszéki biró, Nyitrán. 

VOGGENHUBEB VILMA, egykor a nemzet i színház 
operájának tagja, u tóbb a német színpadok jeles 
énekesnője, meghalt e hó 11-ikén Berlinben, íiol a 
kir. dalszínház első énekesnője volt. Pesten született, 
s fiatalon lépett a színpadra, hol alakja, szép hangja, 
hamar té r t nyi tot tak neki a nagyobb drámai szere
pekhez. A hatvanas években az akkori intendánssal , 
Kadnótfáyval szerződési egyenetlenségek merül tek 
fel s akkor távozott el Németországba, honnan csak 
látogatóba já r t haza. Utóbbi időben emlegették, 
hogy az operához visszaszerződtetik, majd vendég
szerepléséről volt szó. A művésznő kétszer men t 
férjhez, először Hamvai Kovácshoz, később pedig 
Grolop berlini tenoristához. 

Ozy. id. FÖLDVÁRY MIHÁLYNÉ, szül. Madarassy 
Eozália, Földváry Mihálynak, Pestmegye alispánjá
nak édes anyja, 75 éves korában, Budapesten ; ugyan
i t t özv. JUHÁSZ NÁNDORNÉ, szül. Balajthy Mária, 64 
éves, s egyik leánya volt néhai Balajthy Vendelnek, 
a Jász-Kim kerületek utolsó főkapitányának. — 
HARMOS GÁBOKNÉ, szül. bellusi Baross Lenka, kir. 
ítélőtáblai biró neje, 30 éves, Budapesten. — SZÖL-
LŐSSY BALÁZSNÉ, szül. Ju rka Katalin asszony, főszol
gabíró neje, 21 éves korában Taraczközön. — Özv. 
SZÉLL JÁNOSNÉ, szül. Vajda Magdolna, 68 éves, Bu-
cson. VASHEHYI JÁNOSNÉ, Karagyena Anna, a 

nagy-perkátai gyógyszerész neje, é l te '21-ik évében. 
— HUZÓCZY BOLDIZSÁRNÉ, szül. Kovách Nepomu-
czena, 91 éves, Béládon. — PEKOVICH MÁBTONNÉ, 
nyűg. kataszteri igazgató neje, 72 éves, Pozsonyban. 
— Ozv. ZATHUBECZKY FERENCZNÉ, szül. Tompa Klára, 
62 éves, Papolczon. — GERGUROV ALEXANDRA, gör! 
kel. oki. tanítónő, Zomborban, 21 éves. — Özvegy 
EGBY GÁBORNÉ, szül. Eut tkay Francziska, 80 éves, a 
nógrádi Puszta-Teresen. — EÉPÁSZKY BÉLÁNÉ, szül. 
Cseley Margit, Miskolczon. —- BERGHOFFEB DÓRA, 
Berghoffer János leánya, Pozsonyban. — KRAMER 
KATALIN és TERÉZ, ikertestvérek, kik egész hosszú 
eletökben nagy szeretettel csüggtek egymáson, csa
lódásig hasonlítottak, s egyszerre haltak meg, 78 
éves korukban a szepesmegyei Leibiczon. — GHILÁ-
NYI JANKA, a berlini kir. opera magyar születésű éne
kesnője. — HORVÁTH MABISKA, a magyar északkeleti 
vasút hivatalnokának 3 éves leánykája, Budapesten 
— Ozv. MISKOLCZY MIHÁLYNÉ, szül. Olasz E m m a 
tisztelt urnó, 61 éves, Nagy-Váradon. — JAKAB L A -
JOSNÉ a biharmegyei és nagyváradi társas körök 
kedvelt tagja, 32 éves, Nagybáródon. 

SAKKJÁTÉK. 
1474. számú feladvány. Hülsen B.-tól. 

Sötét. 

b c d Világos, e f g h 

Világos indul és a negyedik lépésre niatot mond. 

Az 1468. sz. feladvány megfejtése. 
Hubert F.-től. 

Világos. 
Megfejtés. 

Sötét. Világos. Sötét. 

1. Bhl -h5 Kg4~h5:(a) 1. Bc5:(f) 
2. Va7—f7 f — t. sz. -2. Fd3—e2t — Bf5—f8 
3. Fd3—ei mat. 3. He4—f6 mat. 

b. c. 
1. Vg8-c4:(c) 1. Vg8-g5 
í. Va7—f7 stb. i. He4—fö f 

Helyesen fejtették meg : Budapesten: K. J. és F. H. — 
Andorfi S. — Kovács .1. — Az Erkel-sakktársaság nevében: 
Exner K. — Székelyudrarhelyt: Nagy András. — Alcsútlum: 
Mészöly Győző. — Szempczen: Pintér 3. — A pesti sakk-kör. 

Rövid ér tes i tések: Alcsúth. M. Gy. Az 1465. számú 
Reissert-féle feladványnak általunk közölt megfejtése töké
letesen helyes. 

Hibaigazítás. A múlt heti 1473. sz. feladványban c6-ra 
világos vezér állítandó király helyett. 

SZEKEESZTŐI MONDANIVALÓ. 
Karácsonykor. A karácsonyi számba úgy is ké

sőn érkezett. De bár «egyszerű és hívőn szavakban 
van elmondva az ismeretes történet, ép oly lapos, 
hosszadalmas, színtelen is. Kezdő toll nem sokat ígérő 
kísérlete. 

Családi epizód a népéletből . Ez is karácsonyi 
történet volna, de ép úgy történhetnék húsvétkor, vagy 
az év bármely napján; semmit mondó köznapi törté
net. Az egészben legjobb az első és utolsó strófa; szer
kezetök sajátságos, ez amannak a fordítottja. De hiába 
csinos a keret, ha a kép, a mi benne van, nem ér 
semmit! 

Gábriel diák. A dolog — akármikép csűrjük-csa-
varjuk,— oly világos, hogy nem érdemes többet szólni 
róla. Am, ha állítja, hogy nem hamisítás, küldje be 
az eredetit! hadd lássuk! 

HETI NAPTÁR. Január hó. 
Ifap Katholileus es protestáns 

15V. 
16H. 
17|K. 
18|S. 
19.C. 
20 P. 
2 IS. 

Ilörikj-Orosz Izraelita 

1 2 Jfzns sí. ' A 2 Mér 
Marczel Marczel 
Antal rem. j Antal rem. 
Piroska sz. vt. \ Piroska 
Kanut király j Márks 
Fábián és Seb.: Páb. és Seb 
Ágnes sz. vt. | Ágnes 

floldválttzásai $ Első negyed 21 

3 D Malakiás 2 János 
4 70 apostol 3 
5 Teopempt 4 
6 Epinhánia 5 Jakab 
7 Iván (Ker. 6 
S György, D. 
9 Polienkt 

én 6 6. 55 pk. reggel. 

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

A M a g y a r - F r a n c z i a b i z to s í t ó r é s z v é n y - t á r s a " 
Ság (Franco-Hongroise) életbiztosítási osztályához 
1887 deczember hóban benyujtatott 391 ajánlat 
788,900 forint összegről és az előző' hóról elintézet
lenül maradt ajánlatokkal együtt kiállít tatott 385 
kötvény 730,770 frt biztosított összegről. Az 1887-ik 
év január 1-től decz. végéig 4326 ajánlat 8.271,260 
frt összegről nyújtatott be és 4006 kötvény 7.412,134 
forint biztosított összegről áll í t tatott ki. A társaság 
kötvényeihez kiállított előzetességi igényjegyeknek 
nyolczadik évi kisorsolása 1888 január 31-én d. u. 
4 órakor fog az igazgatóság irodájában Budapesten 
megtar tatni . Készt vesznek e kisorsolásban mind 
azon felek, kik a kisorsolási kombinácziók szerint 
1887 decz. 31-éig életbiztosítást kötöttek, az esedé
kes díjrészleteket pontosan befizették s a kiknek köt
vényei a 6orsolás napján érvényben vannak. 

3. SZÁM. 1888. XXXV. ÉVFOLYAM. VASAENAPI UJSÁG. 51 
j a v hatszor has&bzott pe t i t sor, vagy annak helye 
egyszeri igtatásnál 15 kr . ; többszöri igtatásnál 
10 kr. Bélyegdíj külön minden ig ta tás u t án 30 kr HIRDETÉSEK. Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad 

B É C S B E N : Dukes M. Biemergasse 12, Bohalek 
Henrik Wollzeile 12, ós Oppelik A. Stubenbaste i 2 

99 
(6 

czimü tij kávéházamat, Andrássy-ut és Teréz-
körut sarkait, 49. sz. a., január hó 10-én meg
nyitottam. — Midőn erről a n. é. közönséget 
értesítem, tisztelettel kérem beesés pártfogását. 

Kiváló tisztelettel Steuer Gyula. 

| e # " M a g y a r h o n e l s ő , l e g n a g y o b b é s l e g j o b b h í r n e v ű ó r a ü z l e t e . TM 

t B R A U S W E T T E R J Á N O S S Z E G E D E N 

Ondon 1871. 
Kecskemét 1872. 
Bécs 1873. Újvidék 1875. 
Szeged 1876. Paris 1877. 
Székesfehérvár 1879. 

1 Budapest 18S5. 

wrLevélbeli megkeresésekre pontosan válaszoltatik. 
Képes árjegyzék bérmentve. lavitások pont, eszközöltetik. i 

" M a g y a r h o n e l ső , l e g n a g y o b b é s l e g j o b b h í r n e v ű ó r a ü z l e t e . 

Singerstr. 15. 
zum 

gold. Reichsapfei. PSERHOFER J.-íéle gyógyszertár, 
Bécsben. 

\f ' x*c_x'i. ' IQKÍI€•««*»Ír e z e l ő t t egyetemes labdacsok neve alatt; 
V C l L1»ZTJ1LO I d U l l d t a U H e z utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik, 

mivel csakugyan alig létezik betegség, melyben e labdacsok csodás hatásukat ezerszeresen 
be nem bizonyították volna. A legmakacsabb esetekben, melyekben minden egyéb szer 
sikertelenül alkalmaztatott, ezen labdacsok számtalanszor és a legrövidebb idő alatt teljes 
gyógyulást eredményeztek. 1 doboz 15 labdacscsal 21 kr., 1 tekercs 6 dobozzal 1 frt 5 kr. 
bérmentetlen utánvét melletti küldéssel 1 frt 10 kr. A pénz előleges beküldése mellett ára 
bérmentes megküldéssel: 1 tekercs labdacs 1 frt 25 kr., 2 tekercs 2 fit 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 keve
sebb nem küldetik szét.) Számtatan levél érkezett, melyek intézői hálát mondanak a lab
dacsokért, melyeknek a legkülönfélébb és legsúlyosabb betegségekben egészségük helyre

állítását köszönik. A ki csak egyszer kísérletet tett velük, tovább ajánlja. 

BkW A- solt köszöuö-iratból közlünk néhányat: ~W 
Leongang, 1883 május 13. Tisztelt uram! 

Pilulái valóban csodálatosak, nem olyanok, 
mint sok oly más földicsért szer, hanem 
minden bajban lehetőleg segítenek. A hús
vétkor megrendelt pilulákból a legtöbbet ba
rátaim és ismerőseim között osztottam el, és 
mindnyájokon segítettek; koros egyének, 
különböző bajokkal és hibákkal általuk, ha 
nem is teljes egészségüket, de jelentékeny 
javulást nyertek, s azokat tovább használni 
szándékoznak. Kérem tehát nékem ujolag 
öt csomagot küldeni. Tőlem és mindazoktól, 
kik szerencsések valának, pilulái által egész
ségünket visszanyerhetni, legforróbb köszö
netünket. Deutinger Márton. 

Béga-Szentgyörgy, 1882leb7.T6TÍ. uram ! 
Nem fejezhetem ki eléggé benső köszönete
met, piruláiért, miután Isten segélyével nőm, 
ki már évek óta misererében szenvedett, a 
vértisztitó pirulák által abból kigyógyíttatott, 
s habár még most is szed még azokból, 
egészsége már annyira helyre van állítva, 
hogy fiatal frisseséggel minden munkáját 

végezheti. E köszönő-iratomat valamennyi 
szenvedő érdekében kérem fölhasználni, s 
kérem egyúttal, küldjön 2 csomag pilulát 
és 2 darab chinai szappant. Kiváló tisztelet
tel lekötelezettje Novak Alajos, főkertész. 

Tekintetes úr! Előre bocsátva azt, misze
rint valószínűleg valamennyi gyógyszere ha
sonló jósággal bír az ön híres fagy bal
zsamával, mely családomban több idült 
fagydagnak gyorsan véget vetett, daczára 
valamennyi úgynevezett egyetemes szer iránti 
bizalmatlanságomnak, elhatároztam maga
mat az ön vértisztitó labdacsaihoz folya
modni, hogy ezen apró golyóbisok segélyé
vel megostromoljam sok évi aranyeres ban-
talmamat. Egyátalában nem restelem önnek 
bevallani, miszerint régi bajom 4 heti haszná
lat után egész tökéletesen megszűnt, s én 
ezen labdacsokat ismerőseim körében a leg-
buzgóbban ajánlom. Az ellen nincs semmi
ellenvetésem, ha ön ezen soraimat, jóllehet 
névaláírás nélkül nyilvánosság elé óhajtja bo
csátani. Mély t. Bécs, 1881 febr. 20. C. v. T. 

Pserhofer J.-től. Sok év óta 
ül a fagyos tagokra és minden 

idült sebre mint legbizt. szer elismerve. 
1 köcsöggel 40 kr., bérm. küldéssel 65 kr. 

gel 40 kr., bérmentes küldéssel 65 kr. 

let-emenezia^^o^rSzS 

Golyvi 

tés és mindennemű altesti bántalom ellen 
kitűnő házi szer. 1 üvegcsével 20 kr.  

általánosan ismert 
í l jeles házi szer hu-

Szem-emenczia ^ . ^ ^ r i r f ^ 
Poralábizzadásellen. ̂ S ^ 
Tannochinin kenőcs &£*££, / ;£ 

óta valamennyi hajnövesztő szer között 
orvosok által legjobbnak elismerve. Egy 
elegánsan kiállított nagy szelenczével 2 frt. 

rutos rekedtség, görcsös köhögés, stb. 
ellen. Egy palaczkkal 50 kr. 2 palaczkkal 
bérmentes küldéssel 1 frt 50 kr. 

Amerikai köszvény - kenőcs, ffin 
szer 
den 

köszvényes és csúzos bajok, 
ischias, fülszaggatás stb. ellen. 1 frt 20 kr. 

Bemhard 0. V.-től % esinövény-likflr, f ^ S S i Y« 
60 kr., 4 palaczkkal 1 frt 40 kr. 

Egyetemes tapasz K W ' J j * 
sebekre, mindennemű gyomordaganatokra 
régi, időnként fölfakadó lábdaganatoknál, 
köröm-méregnél, sebes és gyuladt női mell
nél, s egyéb hasonló bajoknál jelesnek bizo
nyulva. 1 köcs. 50 kr., bérm. küldéssel 75 kr. 

Egyetemes tisztitó 8 6 % ^ ^ , 
rossz emésztés mind. következményei, u. m. 
főfájás, szédülés gyomorgörcs, gyomorhév, 
aranyeres bártalmak, székrekedés rtb. el
len. 1 csomas-'gal 1 frt̂  

Sósborszesz. Egy pala zKKai 60 kr. 
Az itt felsorolt készítményeken kívül még a birodalom valamennyi lapban hirdetett bel-
és külföldi gyógyszer-különlegesség készletben van, s minden netán a raktáron nem levő 
czikkek kívánatra pontosan és olcsón beszereztetnek. B#~ Postai küldemények a pénz elő
leges beküldése- vagv utánvét mellett pontosan eszközöltetnek. " • • A z összegnek előze
tes beküldése mellett a viteldíj csekélvebb, mint utánvét mellett, tm A felsorolt külön
legességek legnagvobb része kapható Budapesten Török J ó o e f gyógyszert., kiraly-uteza 12. 

A IFRANKLIN-TARSULAT» kiadásában Budapesten megjelent s minden könyvkereske
désben kapható — az osztrák tartományok számára SZELINSKI GYÖRGY cs. k. egyet 

könyvárusnál Bécsben I., Stefansplatz 6. 

KERESKEDELMI SZÓTÁR 
AM. TUD. AKADÉMIA ÁLTAL KIKÜLDÖTT SZAKBIZOTTSÁG 

KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL. 
SZERKESZTETTÉK 

BALLAGI MÓR és GYÖRGY ALADÁR. 
A M A G Y A R T U D . A K A D É M I A K I A D Á S A 

/ . Német-magyar rész. II. Magyar-német rész. 

A két kötet ára fűzve 5 frt, vászenkötésben 5 frt 60 kr. 

A két kötet csak együtt kapható. 

fe> 

>> 
v> 

>̂ 

fe> 

is 

Valamennyi külföldi szerektől előnybe helyezendók, a magyar közön
ségnél különben már a legjobb hírnévnek és fokozatos elterjedésnek örvendő 
a külföldi labdacsgyárosok óriási reklámja daczára örvendő, százezer esetben 
tiz éven át legjobban megkisérlett és több éveken át a bel- és külföldön 
nyert tapasztalatok nyomán, csakis növénykivonatokból összeállított 

^ Kárpáti egészségi labdacsok §> 
melyek biztosan, minden káros következmények nélkül, nem erőszakolva, 
hanem minden fájdalom nélkül hatnak: eldugulás, nyálkásodás, étvágyhiány, 
gyomorbaj, felfúvódások, szédülés, fejfájás, váltóláz, aranyér, bőrkiütéseket, 
sárgaság ellen. Pótolja a keserűvizeket, melyek vizenyős űrülést ezközölnek. 

Vé«UeR.v! 

gyógyszerész 
Mii laczk i l i i . 

Egy skatulya ára 
21 kr.; egy tekercs 

6 skatulyával 
I frt. 5 kr. C s a k a k k o r v a l ó d i , h a 

m i n d e n h a s z n á l a t i u t a 
s í t á s a f e n t i v é d j e g y g y e l 

v a n e l l á t v a . 

R a k t á r a k : 
Budapesten: Pa tak y 
Károly gyógyszerész

nél az uj épülettel 
szemben; Pozsony
b a n : Érdy István 

gyógyszerésznél; 
Debreczenben: 

Mihiílovits István 
gyógysz.; Kecske

méten : Molnár J á n . 
gyógysz.-, Szegeden: 

Kovács Albert 
gyógysz.; Temes
v á r o t t : Tárczay 

Is tván gyógyszerész. 

•4 

Üti 

A •Franklin-Társalftt* kiadásiban Budapesten megjelent s minden könyvárusnál kapható — az oaztr. 
tart. számára Szelinski György cs. k. egy. könyvárusnál Bécsben, I., Stefanspl. 6. 

PETŐFI UJABB REL1QUIA1. 
1838-1849. 

Gyűjtötte BARÓTI LAJOS. 
Kiadja a Kisfaludy-társaság. 

Ara füíB-ve 8 0 krajc-zúr o. ért. 

TARTALOM: Vegyes dolgozatok. Naplótöredék. I. Históriai jegyze
tek (1848—49). II . Erdélyi ut (1849). Nyilt levél a Kis-Kunokhoz (1848). Nyilt 
levél a szabadszállásiakhoz (1848). Levél Szatmármegye alispánjához (1848). — 
Költői mű-rek. Búcsúbeszéd (1838). Petrics Somához (1839). Töredékek I—IV. 
(1839). Emléksorok Török Gyulának (1841). Neumann Karoly emlékkönyvébe 
(1841). A gyüldei ifjakhoz (1846). Sírvers (1848). Drámai töredék (1849). — 
Apróságok. Köszönet a pápai képzőtársulathoz (1845). Legyen az ember 
drámaíró! (1846). Petőfi könyvtóra. Petőfi könyvtárának maradványai. Külön
féle franczia és angol könyvek jegyzéke. — Levelek 1838—1849.'1. Csörföly 
Lajoshoz. 2. Frankenburg Adolfhoz. 3. Dömök Klekhez. 4. Degré Alajoshoz. 
5. Kecskeméthy Aurélhoz. 6. Kovács Pálhoz I—VIIL 7. Teleki Sándor grófhoz 
I—II. 8. Sass Károlyhoz I—III. 9. Térey Mari kisasszonyhoz. 10. Kubinyi 
Rudolfhoz I—II. 11. Arany Jánoshoz. 12. Adorján Boldizsárhoz. 13 Egy fülöp
szállási barátjához. 14. Kossuth Lajoshoz. 15. Bem tábornokhoz. 16 Klapka 
tábornokhoz I—II. 17. Telegdi Lajoshoz. — Függelék. Petőfi kézírásának mása 
(Sz. J. kisasszony emlékkönyvébe). Petőfi rajzai. — Petőfi-irodalom 1843— 
188T. Önálló müvek Petőfiről. Hirlapokban^s folyóiratokban megjelent adatok. 
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A «Franklin-Társnlat» kiadásálan Budapesten megjelent 
é s minden könyvárusnál kapható, — az osztrák tarto
mányok számára Szelinski György cs. kir. egyet, könyv

árusnál Bécsben, I„ Stefansplatz Nr. 6. 

I 
ELBESZÉLÉSEK, TÁEOZÁK. 

Irta 

B E R C Z I K Á R P Á D . 

Á r a fűzve 1 frt 20 k r . 

T a r t a l o m : Leány! — Ottil. — A bárányka. — Hogy 
töltötte napjait az öregúr ? (Emlékjegyzetek Deák Ferencz-
ről.) — Szói a madár! — A bús magyar. — Egy pesti ház. — 
A commis'ó. — Virginia.— Az a bizonyos «egyt m h a . — 
A fehér rókák. — A mandátum. — E l ő t ö r a színházban. — 
Jó bor. — Az első látogatás. — Ügyetlen udvarló — 
A hódprémes kabát. — A kölosönkérők. — A grajzler. — 
A beteg diák. — Eary szakáll története. 

3 É ••Jn=Jf=Jr=>r 3G m 
F r a r o i a o r s z á g és a Kül fö ld 
i l la tszerész é né l és Fo

drászáná l 

Minden ^ ^T7^ 

Különleges Rizspor 
SMUTTAL VEGVI"VE 

ILLATSZfRÉSZ, 
9. rue de la Paix. 9 — PA .11 5 

B A R N A FOGORVOS 
Budapest, váczi utcza 24. szám. 

Készít egyes fogakat, fogsorokat és 
plombokat, jótállás mellett; árak mér

sékeltek. Kívánatra részletfizetésre. 

A F r a n k l i n - T á r s n l a t kiadásában Budapesten megjelent és 
minden könyvkereskedésben kapható: 

OROSZ BESZÉLYEK 

1 ó t a n á c s ara°yat éP! E 6zavak *««-
ságát kivált b e t e g s é g alkal-

j r I mával érti meg az ember, s ép azért Richter kiadó 
%f&) I intézete a l e g s z i v é l y e s b löszönö-iratokban része 

I -" '» iDer Krankenfreundi (A beteg barátja1 czimű 
kis illusztrált munka megküldéseért . Ablian nagy meunyi-
ségű l e g j o b b és. l e g e l i s m e r t e b b h á z i s z e r van kimeii-
tőleg leirva, éi egyuttal s z e r e n e s é s e n m e g g y ó g y u l t a k 
mellécsatolt tudósításaival b e b i z o n y i t t a t i k hogy igen 
gyakran e g y s z e r ű h á z i s z e r e k e l é g s é g e s e k hogy egy 
látszólag g y ó g y i t h a t l a n b e t e g s é g rövid idő alatt meg
gyógyuljon. Ha a betegnek az igazi szer rendelkezésére áll, 
akkor még n e h é z b e t e g s é g n é l is gyógyulás remélhe tő ; 
minélfogva egy beteg se mulaszsza el levelező-lapon az 
emiitett könyv megküldéseért Bichter kiadó-intézetéhez, 
Lipcsébe fordulni. Ezen olvasásra érdemes könyv utasí
tása szerint könnyebben fogja a helyes választást meg
tenni. — Megjegyzendő az is, hogy a könyv megküldésével 

a megrendelőre S0F~ s e m m i f é l e k ö l t s é g ~&0 , 

r nem háramlik. 

E L S Ő K Ö T E T . 

KTAK 

Wiesbadeni 

forráskút szappan 

PUSKIN SANDOK, GOGOL MIKLÓS, KEYLOV L, 

DOSZTOJEVSZKIJ TÓDOR, TUEGENYEV iVAN. 

Ara vászonba köt re 2 frt. 

Tartalom : Puskin Szeigj. Sándor. Anyegin Eugén. Regény versek
ben. Ford . Bérczy K. — Kisasszony parasztruhában. — Pikkdáma. — 
Hózivatar. — Gogol Miklós. A szorjcsineczi vásár. — A rettenetes 
bosszú. — A májusi éj vagy a vizbefult leány. — Krylov Andre-
jevics Iván. Éjszakák. — Dosztojevszkij Tódor. — A szerény asz-
szony. — Turgenyev Iván. Egy kétségbeesett ember. — Régi 

képek. — Költemények prózálan. Foidította Csopey László. 

ii^.^Miii.UU.i.UvU^irU^i.Uiii.lXi.l.U.U; 

W i e s b a d e n v á r o s és a 
fü rdő - igazga tóság h i v a 
t a l o s e l l e n ő r z é s e m e l 

l e t t k é s z í t v e . 
A w i e s b a d e n i i'or r á s k ú t -
s z a p p a n , m«lv a f o r r á s k ú t 
s ű r í t e t t a l k a t r é s z e i b ő l 
nyerve s a l e g j e l e s e b b pi-
pere-anyagokkiü készít tet ik; 
minden csípősséget nélkü
lözve, ki tűnő gyógyhalá-ssal 
bir. miutáu a for. éskútból 
átvett al atrés/eket közvet
lenül a bőrön Kei észtől a 
testbe vezeti. Egészségesek 
számára a test ápolására leg
jobb szer gyanánt, és mint 
v é d s z e P m i n d e n b ő r z a v a r 
ellen ajánlható, minek foly
tán minden pipere-asztalon 
fe'nőlteknek ugy mint gyer
mekek részére folytonos al
kalmazásban kellene lenni. 
A r a d a r a b o n k i n t 5 0 k r . 

Szá l l í t j a 

awiesbadeni forráshivatal 
Wiesbadenben. 

Egyedüli főraktár Ausztria-
Magyarország részére : Braily 
C. gyógyszerész Kremnerben 
(Makién). — Valódi minő
ségben kapható Budapesten : 
Eisdorfer O. gyógyszerésznél, 
gyógyszertár a < Szent-Három-
sághozn, Török József gyógy
szert., király-utcza Iá, Budai 
Emil gyógysz. a városi gyógy 
szer tárban; Szőllősy István 
gyógyszertára «Magyarország 
védasszonyáhozi. Krisztina
város, Karácsonyi-ntcza, 1. sz. 
Lúgoson : Vértes Lajos gyógy

szert. «a sashoz». 

Orvosi tanács 
hölgyeknek ! ! 

Az arczin'ir ápolására, bőr
atkák szejtlö s májfolt el
távolításra kisártilat/osiin 
a ,.Stáhh/it-f>'le arrzkrnőcs 
haszttáltasselc. Kap/uttó a 
„városi {/itvt/i/szertúrban" 
Budapesten, városház-tér. 

'BUDAPEST. 
Erzsébe t té r ) ' ) . 

í- rnyreltflk kiváfiatr- I  

mmrmTtTfíTmTtTfrmTrm'tTm' 

G Y Á X I B A H A S 
v a l ó d i t i r o l i h ö l g y - é s 

fér f i - lodenböl 
minden színben és különböző ár
nyalatban, valamint Brlrager 
szürke és drap színben, v ízhat

lan esőköpenyekre 

Greil Ferencznél, Innsbruckban. § 
Hinták ingyen és bérmentve. p 

PP Ma 
gyár Háziasszony" 
háztartási és szépiro
dalmi hetilapnak elő

fizetési ára: 
egész évre frt 6.— 
félévre „ 3.— 
negyedévre ,, 1.50 

Mutatványszámok 
kivánatra ingyen és 
bérmentve küldetnek 

A,Magyar Háziasszony' 
kiadóhivatala Budapest 
nagy-korona-iífcza 20. 

Hirdetések 
felvétetnek a kiadóhiva
talban, Budapesten, IV., 
egyetem-utcza 4. sz. alatt 

j$ S C H U T Z M A R K E jj j j j j j • 

A l e g r é g i b b n é p i e s g y ó g y s z e r a c o n c e n t r á l t 

klosterneuburgi tag -es szencz ia 
(köszvény-folyadék) 

az orvosrendö'ri vegyészeti 
műteremben megvizsgálva 
és bejegyzett védjegy ál

tal eladása biztosítva. 

i üveg 50 kr. \ üveg 1 frt. 
postai mállitágsal 15 kr.-ral több. 

BOFFMAM ALFRÉD 
gyógyszerész Klosterneuburgban, 
Valódi minőségben a következő 
gyógyszertárakban: Főraktár 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Magyarország részére T ö r ö k 
Józse f , B u d a p e s t , k i r a l y n t e z a 1 2 . A r a d : Rozsnyai M. 
D e b r e c z e n : Dr . Roth'chnek. S z a b a d k á n : Joó. P é e » : S i -
pőcz B. P o z s o n y b a n : Dr. Adler R. és Érdy István. G y ő r ö t t : 
Petri P. S z e g e d e n : Barcsav K. V e r s e e z e n : Hüller O., Küch-
ler B. S z é k e s f e h é r v á r : Say R. K a s z á n : Wandraschek K. 

T e m e s v á r o t t : Jahner C. és Klausmannés Albert. 

A F r a n k l i n - T á r s u l a t kiadásában Bndaies teu megjelent és min 
deu könyvárusnál kapható — az osztrák tartományok számán 
S z e l i n s k i G y ö r g y cs. kir. egyetemi könyvárusnál Bécsben. 

I. , Stfphansplatz Nr. 6. 

1848 és 1849-bőL 
ÉLMÉNYEK ÉS BENYOMÁSOK. 

OKIRATOK ÉS EZEK MAGYARÁZATA. 
TANULMÁNYOK ÉS TOETÉNELMI ZEITIKA. 

IRTA 

Id. GÖRGET ISTVÁN. 
Első kötet. Ara fűzve 2 -frt 40 kr. 

Második kötet. — Ára fűzve 4 forint. 

MERTENS ÉS TÁRSA 
e l s ő r a n g ú 

f é n y k é p é s z e t i m ű i n t é z e t e 
Erzsébettér 7. sz. 

a b é c s i u t c z a s a r k á n . 
Legnagyobb műterem 
csoport - felvételekhez. 

Különös figyelemre méltó! 

ÜSTEft: AliiriH!vcsl»r.Forti-féIe 
s e b t a p a s z 

mely rendkívüli gyógyereje, el
oszlató, érlelő s fájdalmat csil-
lapiti) hatása által leggyorsabb, 
legbiztosabb és egyszersmind 
gyökeres gyógyulást eszközöl 
különnemű bajokban. Egy cso
mag ára 5 0 kr. nagyobb cso-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ magé 1 frt. használati utasí
tással együtt postán küldve 20 krral több. 

Központ i kü ldeményező r a k t á r B u d a p e s t e n : 

T Ö R Ö K J Ó Z S E F sryógyszerész urnái 
B ! . . h „ „. . „ _ — » -»• • • •* k i r á l y -u t cza 12. sz. 
5fl?„f?r i" i? n*L,Ferencz a régi es. k. tábori gyógyszertárában, 
Istvantér 1 sfc, Dr. Oirtler gyógyszertárában, Freiung 7 sz., Scharrer 
Konrád gyógyszertárában, Mariahilferstrasse 72. sz.. Fritz G. és R.r 
S f S ™ * 8 ' , * . Bruno Raabe. Továbbá Wilhelm Fer. éstárs. 
L f T f ' Lmkebahngasse 3., Droguistáknál. Prágában: Fönt 

a í l ^ L í ' r e r í h m ' c z i m z e t t gyógyszertárában, Poric 1071.11-
uraczoan : Nedwed A. a .szerecsenhez. czimzett gyógysz. a Múrtéren. 
. * n a ^ l ) e s t e n : Altwirth J. városi gyógytárában, városháztér. Schern 
hoffer K. ozv a .nagy Kristóflioz. czimzett gyógytárában, Kristóf-tér 
%™%T llchJí- S 6 ?- v s z - Dorottya-utcií. - Urbánn J. király-
utcza 93. sz ; továbbá Thallmayer és Seitz, nádor-utcza., Kochmeister 
f,f;, 7 n n a R y '?» korona-utcza « . sz. Neruda Nándor, hatvani 
V f JL l ' pZ' D™«u , 3 t á

x
k n«-, Tclkessy J. udvari gyógyszerész a várban. 

Vlassek E gyógyszerésznél a Krisztinavárosban, Jánostér. Frumm í. 
gyógyszerésznél Víziváros, fő-utcza. Moldoványi J. gyógyszerésznél, 
K ™ | fcutczaif!?zdOTí<!r G- gyógysz. Tabánban (fiáczváros) temp-
omtér, és Dévay Szöllösy J. gyógytárában, Krisztinaváros, Karácsonyi-

u cza. Ácson : kratochvill József A r a d o n : Rozsnyai M. és Schaffer 
Hk™y,TvZ* 5 l a t o n - ^ r « a « ^ Orbán J. Balassa-Oyarmaton: 
i l , J T y"- í?i'repS}' N- . B - -Csabán: Varságh B. Berettyó-TJjfa-
^ : ^ T a r S Í T " ; C s e í > é n „ : , <í2 ib" l kí Gy- Debreczenben : dr. Roth-
schnek V. E., Ta.nássy K. Göltl N., Örvényi 0., Mihalovito István és 
Murakozy K Duna-Poldvaron: Nádhera P. Eg-erben: Köllner Lö-
nncz és Buzith Lajos gyógysz. Eper je sen: Krivoss Gy. Kom V. és. 
H I Í Ű T Í Ü - y - • E f S e k n i v a r o , t t ! ConlegnerJ. Eszéken: Dávid Gy. gy. 
?7S^7 , " , . W e , r a , t N - é s Baruch J. Oyőrött : Stirling K., Lippóczy M 
és Mehlschmidt J. H.-Hadhazon: Farkas udön. Huszton: Keresz
tes s,. és bchmidt K. Jászberényben: Merkl J. és Muraközy L. 
Kalocsán: Horváth K. Kaposvárot t : Czollner V. és Babochav K. 
Karczagon Báthory B.-nál. K a s s á n : Gallik G., Wandraschek K., 
S l g a I - J? Hegedűs L. Késmárkon : Genersich C. A. Klz-
v a r d a n : Khudy J. Komáromban: Schmidtbauer A. KIrchner M. 
és Kovács Ar.sztid. Kun - Madarason : Jung K. i é v á n : Med-
veczky S. l o s o n c z o n : Kirchner D. és Pokorny L. Mezí-Koves-
R ! ° : P , ^ J 3 - -B!fzo",Türon! Csippék E. Mező-Kászonyban: 
Hátz Gyula. Mezo-Kovácsházán: Kiss P. Jzliskolczon: Dr. Ráci 
Gy., L»r. bzabó Gyula. Kurucz J. és üjházy K. Mitroviczán : Krato-
SSf'l D " W - K a m z s a n : Prager Béla és Belus J. H.-Károlyban: 
tü iekyP . és Ifjabb Koricsánszky L. N.-Körösön : Medveezky Gy. és 
Müller I. H.-Szombaton : CsepcsányiB. 1T.-Váradon: HuzellaM., Mol
nár J. és Her.ngh S. ITyiregyaázán : Korányi J. Szopkó Alf. gyógysz. 
S i X Í Z Í ? I : H a « 7 - K a l l ó n : Hvezda K. Pakson: Malatinszky S. 
j recse t t : bipocz J. Pozsonyban: Érdy István Putnokon : Fekete 
"• « ™ a s z o m b a t o n : Hamalliár K. Rozsnyón Pósch J. gyógysz 
örökösei és Hirsch J. N. S.-A.-Ujhelyen : Medveczk> J. Sopronban I 
Graner J. S ü m e g e n : Slamborszky L. Szathmáron; Bossin J., Dr-
Jjongyel M és Literáty E. Szarvason: Bartsch Em. Szegeden: 
Kovács Albert. Sz . -Pehérvárott : Braun J., Dieballa Gy. és Rieger 
Béla. Szekelyhidon : Szabó J. és Szentpétery F. Szente sen : Varady 
L. és Podhradszky L. Szepes-Szombaton - Gréb J. Szolnokon': 
Kecskéssy F. Szombathe lyen : Rudolf A. Tarpán: Monó I. Temes
v á r o t t : Tárczay I. és Jahner C. M. Teesőn; Ágoston Gy. T.-Újla
kon : Roykó G. Tokajban : Reiner D. és Zzigányi Béla. Tornall-
j a n : ürszinyi Zs. TJngvárott: Lám S., Bene L. gy. Hoffmann B. gy. 
Krausz A., Speck J. és Peltsárszky A. Váczon : Az Irgalm. gy. Vaaloni 
Frischmann F. Varaimon : Gaál S. Veszprémben : Ferenczy K. és 
Szili Horváth P. Zi lahon: ünger G. Zirczen : Tejfel J. Erdélyben: 
B r a s s ó n : Gyertyánffy és Társainál. D e é s e n : Róth P. Kolozsvárit : 
Gundhardt A., Wolf J. és Dr. Ember Bogdán. Kézdi-Vásarhelyen : 
Kovács F. M.-Vásárhelyt : Bucher M. Szepsi-Szent-Györgyön : 
Beteg B., ötves P. és Barabás F. Szászvároson: Grafflus J. Vajda-
Hunyadon : Dr. Juchó F. Romániában : J a s s y b a n : Engel J- * 
• koronához* czimzett gyógytárában. R u s i de Vedében: Varo K. 
gyógyszerész. Vas lu iban: Ortyuszky E. gyógyszerész. 
Ezen kitűnő hatású, nem eléggé ajánlható gyúgvtapasz készí
tője FORTI LÁSZLÓ. Lak.: Budapest, I. k., Nándor-nteza 3. 

Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest, egyetem-utcza 4.) 
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Előfieetési /eltételek: 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: | í é l é v r e - Ö 
és 1 i 

ütt: / : Csupán a VASÁRNAPI UJSÁG 
"[ egész évre 
| félévre ... 

8 frt 
4 « Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK •] egész évre 

félévre ... 
6 frt 
3 • 

Külföldi előfizetésekhez a postailag 
meghatározott viteldíj is csatolandó 

A NEMZETI SZÍNHÁZ ÉS IGAZGATÁSA. 

i NEMZETI színház tavaly ülte meg fönnállá-
/V sának félszázados jubileumát. Azon alka-

X JL lommal megkisérlettük vázolni azokat a 
küzdelmeket, melyeken e nemzeti ügynek keresz
tül kellett menni, a míg odáig jutott, hogy végre 
testet ölthetett. Ez alkalommal, midőn az ország 
közvéleményét, kormányát és törvényhozását 
újra a nemzeti színház s a belőle keletkezett 
dalműszinház igazgatási és pénzügyei foglalkoz
tatják, különösen e két szempontból kívánunk 
visszapillantást vetni e két intétetünk törté
netére. 

Az akkor még nem rég alakult magyar tudo
mányos társaság 1833-ban 30 aranyat tűzött ki 
e kérdés megfejtésére: «Mikép lehetne Buda
pesten a magyar játékszint állandóan megala
pítani?*) Ez a kérdés már korábban is foglalkoz
tatta az elméket s Benhe József, Jókainé-
Laborfalvi Eóza atyja, mint tudjuk, már 1820 
körül adott ki e tárgyban röpiratot s az eszme 
sokszerü megbeszélés tárgya volt ugy a törvény
hatóságok ülésein, mint a sajtóban. Gróf Szé
chenyi István, ebben is kezdeményező, részvé
nyek utján kívánt az ország fővárosában egy 
nemzeti színházat s azzal összefüggésben színész-
képző intézetet létesíteni. Az akadémia által 
kitűzött kérdésre 18 pályamű érkezett be s azok 
közt a jutalmat Fáy András legalaposabbnak 
és leggyakorlatiabbnak itélt értekezése nyerte 
meg, melyben a szerző Széchenyinek magán
nyerészkedésre alapított terve ellenében orszá
gos és önkénytes adakozás utján javallá a színi 
iskolával egybekötött nemzeti színház fölállítá
sát, e czélra mintegy 400,000 pengő forintot 
jelölvén meg olyan összeg gyanánt, melyből az 
épület elkészíthető és fölszerelhető. 

A következő évben Pestmegye rendéi Fáy és 
Földváry Gábor alispán buzdítására csakugyan 
elhatározák a színház fölépítését s e czélra ko
rábbi gyűjtésekből már 1-1,298 váltó forintnak 
levén birtokában.új adakozást nyitottak. Népszerű 
volt az eszme. A megyék nagy része, számos na
gyobb város, magánosok, de még a katonaság 
is versenyezve sietének letenni áldozataikat ez 
ügy oltárára, a pestmegyei városok, falvak, 
megyei és fővárosi társas egyesületek és czéhek, 
fő és középrendü nemesség, a papság, a tisztvi
selők, a tanuló ifjúság, az iparos osztály, sőt 
még a földmivelő népből is sokan elhozták já
rulékaikat a pesti magyar színház fölépítéséhez. 
Pestmegye leggazdagabb földbirtokosa, Grassal-

kovich Antal herczeg terjedelmes telket ajándé
kozott e czélra a kerepesi úton, úgy hogy az épí
tést meg lehetett kezdeni. 1839-ig a közadako
zásból begyült tőke megközelítette az 100 ezer 
forintot (begyült 241,535 váltó forint), melyhez 
még 75,000 frt kölcsön járult. 

Az így fölépült és fölszerelt színházat, addig 
is, míg a Széchenyi által tervezett nagy nemzeti 
színház országos segélylyel létesülne, Pestmegye 
részvényes társaságnak adta át, reá bízván igazga
tását és pénzügyeit. A részvényes társaság, mely
nek Földváry Gábor, Nyáry Pál, gróf Ráday 

Cserna Károly rajza. 
B E N I C Z K Y F E R E N C Z Á L L A M T I T K Á R , 

a nemzeti színház és az opera színház vezetésével megbízott kormánybiztos. 


