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ő cs. és királyi felsége hadihajóin ál talános használatban lévő és évek 
hosszú sora óta a legelső dijakkal k i tünte te t t gleichenbergj 

a legjobb, legtisztább és legolcsóbb szénsavdus savanyúvíz, 
mely gyümölcsszörppel Lrjff inA i" |Hitn í t í l l t n U l l i t A l é S z é s i é s emésztési 
vagy b o r r a l vetrvitv* m l U I I U U U I W l u m " j U J 1 - szervek hurutainál, ha 
egyszersmind a vas vérképző hatása igényeltetik, k ü l ö n ö s e n a j á n l h a t ó . 

Mindié friss töltésben kapható a magyarországi főraktárban: 

SCHLEINZ KÁROLY és Társainál 
YIII., stáczió-ütcza 47, BUDAPESTEN, Y., harminczad-ntcza 4, 

továbbá: Édesku ty L. kir. udva r i szállitónál Erzsébet-tér, Takáts Lajos
nál, ha tvan i utcza, úgymint minden faszerkereskedésben ós vendéglőben. 

Máriaczelli 
gyomorcseppek. 

Jeles hatású ser a gyomor minden betegségeiben 
és fölülmulhatatlan étvágyhiány, gyomorgyengeség, rossz
szaga l ehe l l e t , szelek, savanya felböfögés, kól ika , gyo-
morhnrnt, gyomorégés, húgycsőképzódés, sárgaság, un
dor és hányás, főfájás, ha az a gyomorból ered, gyomor
görcs, székszorulat. a gyomornak tú l t erhe lé se é t e l és 
i t a l á l ta l , g i l iszta, l é p - és májbetegség és aranyérnél . 

Egy üvegcse ára használati utasitással 3 5 krajczár. 
A valódi máriaczelli gyomorcseppek sokszorosan hamisittatnak és utá-
noztatnak. — A valódiság j e l éü l minden üveg vörös, a fönnebbi 

_ — > . _ _ _ _ védjegygye i ellátott csomagolásban van burkolva, és a minden üveg
hez hozzáadott használati utas í táson azonkivűl meg kell jegyezve lenni, hogy az 
C r u s e k H e n r i k n r n y o m d á j á b a n , K r e m s i e r h e n , nyomatott. 

Központi szétkűldési r ak tá r : B r a d y K a r o l y „az ő r a n g y a l h o z " 
c z i m z e t t g y ó g y s z e r t á r á b a n K r e m s i e r b e n . ( M o r v a o r s z á g ) . 

9ST" Kapha tó a legtöbb gyógyszertárban. " V 6 
Főraktár Magyarország részére: TÖRÖK JÓZSEF urnák 
gyógyszertárában, Budapesten, király-ütcza 12. szám, alatt. 

Budapest . Torok József gyógyszerésznél király 
utcza 12; Pataky Károly gyógyszerésznél, Széchenyi
sétatér; Szkál Antal gyógysz., VIII, Mária Terézia-
tér ; Sztupa és Kriegner gyógysz., Calvin-tér ; Wagner 
Józs. gyógyt. városháztér; gysz. «a nagy Kristófhoz* 
Egresy R. özv. gysz., V. nádor-uteza 2; dr. Molnár 
gyógysz. kerepesi üt; Hazslinszky Károly, VIII. ker. 
Sindor-utcza 29. sz. alatt, Filó 1. VIII. Mátyás-tér 2. 
Blassek Ede gyógyt. I, János-tér; Szőllösy I. gyógyt. 
Városmajor; Eiszdorfer gysz. I. Palota-u. 9. gyógysz. 
•a fekete medvéhez*. Víziváros, Kochmeister utódjai; 
Thallmayer és Seitz. Acsa-Fejérvár. Schőn S. 
Abony. Lukács A. gyógyt. Ada. Paulovitz gyógyt, 
Algyo . Wertheimer. Anina. Ludvig S. Apat in . 
RáUj gyógyszert. Arad. Schaffer F. gysz., Tones F. 
E.; Tones és társa; Földes gysz. Ács . Kratochwill 
gysz. Árokszál lás . Major gysz. Aszód, Havadi D. A. 
Aranyos-Marótb. Bittó gyógyt. Bánfalva. Apró 
Endre. B.-BCáffóca. Szép G. gysz. Barcs . Kohut S. 
Bártfa. Sokalski J. gysz. Baranya-Sel lye . Uwira 
Ferencz gyógyszerész. Beregszász . Theodorovícs 
i. Beszterczébánya. Göllner F. Besztercze • TJj 

gysz. Mezo-Kaszony. Rácz gysz. Mező-Kóvesd 
Fridély gysz. Meczenzéf. Szurkay József gyógysz. 
Miskolos . Kurucz J. és Ujházy gysz. Mitrovicz 
Czeiszberger gysz. Mosony. Herz J. R. gysz. Mun
kács. Gottier gysz. Hádasd. Rauschenberger A. 
gysz. Nagy-Atád. Pfisterer gysz. Hagy-Bajom. 
Mezey gysz. Nagy-Becskerek. Menczer gyógysz. 
Vagy-Károly. Füleky Pál és Jelűnek gysz. Hagy-
Xikinda. Neuhold gy. Nagy-Mibály. Czibur gy*.z. 
Hagy-Mibályfalva. Mátray István gysz. Kagy-
Perkáta. Vashegyi gysz. V a g y Sallo. Zsorna gysz. 
xTagy-Szalontá. Kovács gysz. W.-Szent.-Mikíós. 
Maly János gysz. Nagy-Teremia . Metzger E. gysz. 
Hagyvárad. Molnár gysz. Irg. gvógyszt. Pleyer K. 
Hering és Ember gysz. Kagy-Vázsony. Deutsch 
Leó és Szálé gysz. a y i t r a . Kováts és Tombor gysz. 
Hyék. Gáhy gysz , Nyíregyháza. Szopkó, Korányi 
E. és Lederer I. O-Kanizsa. Szilágyi gysz. Oros
háza. Palóczy L. és Medveczky utódai gysz. Osz-
lány. Seidler gysz. Paks. Flórián gysz. Parajd. 
Weber A. gysz. Pápa. BermUller A. P é c s . Irgalm. 
gyógyt. Sipócz és Kovács M. gysz. Per iasz . Lafleur 

Keresztes. Besztercze (O). Kohn H. Békés-Oynla. i gysz. Pécsvárad.. Dvorszky gysz. Poross ió . Rolko 
Kratochwill. B.-Bicske. Göllner gysz. B.-Szarvas 
Medveczky. Bonyhád. Kramolin.B.-Petrovoszello. 
Tóth. Bazin. MeissI F. gysz. Bihar-Diószeg. Vaday 
gysz. Bnd-Szt-Mib ály. Lukács gysz. Békés-Csaba. 
varságh Béla gysz. Csab-Bendék. Weiss. Csacza. 
Bentsáth gysz. Csanád-Palota. Mayer J. gyógysz. 
Czegléd. gysz. *a szent lélekhez*. Csépa. Czibulka 
gysz. Csik-Szereda. Dankó Gy.; Meisels L. gysz. 

gysz. Pozsony. Érdy István, "Henrid, Soltz, Adler 
és Pisztory gysz. P r i v i g y e . Kohuth G. gysz. Pan-
csova. Bauer gysz., Gratt gysz. és Radda gyógysz. 
Badnotn. Jeney Jenő gysz. Bákos-Keresztur. 
Kovács F. Bimaszombat . Liszka gvsz. Bnttka . 
Friedmann gyógyszerész. Rozsnyó. Pasteiner gyógy
szerész. Sárvar. Stubenvoll gyógyszerész. Sása. 
Keller gysz. Siófok. Szabados gysz. S i m o n t o m y a , 
Beszédes gysz. Szabadka. Joó gysz., Müassin I. gysz. 

asi Selmeczbánya. Sztankav gysz. és Margótsy gysz. 
sz. kBalgó-Tarján. Rubin özv. gysz. Sóskút . Varjasy 

gysz. Seregé lyes . Árvay gysz. Stomfa. Raymann 
gysz. Sarkad. Trojanovits gysz. Sopron. Gráner J. 
gysz., Csathó gyógysz. és Molnár L. S.-A.-TJjhely. 
Zlinszky gysz. Szatmár. Bossin gysz., Dr. Lengyel 
Márton és Litteraty gysz. Szarvas. Barts gyógysz. 
Szeged. Barcsay, Kováts Alb. és Ambrózi gyógysz. 
Szegzárd. Szondy gysz. Szentes . Várady és Pod-
hradszky gysz. Szepes -Bemete . Scholtz' L. gysz. 
Szt -Jásos . Magda gyógvsz. Siklós . Petrach J. és 
Rónay gysz. Szigetvár . Oscsadal G. és Salamon 
Gy. gysz. Szi lvás. Gódry L. gysz. Szi lágy-Cseb. 
Félegyházy gysz. Szolnok. Finy B. és Boár gysz. 
Szolyva. Tolvay gyógysz. Szakolcza. Irg. gyógysz. 
Szombathely. Rudolf gyógysz. Székes-Fehérvár. 
Braun, Dieba'la, Körös, Sav és Rieger Béla gyógysz. 
S.-Sz.-nórincz, Herzog D. gyógysz. Szent-Elek. 
Gangl gyógysz. Szántó. Meisels gyóg sz. Szempcz. 
Fleischer gyógysz. Szent-Mihály. Lukács gyógysz. 
Szepsi . Terstyánszky gyógyszert. Szered. Szkiczak 
gyógysz. Szent-Gotthárd. Tomcsányi L. gyógysz. 
Temezvár. Tárczav István ég Jahner C. M. gysz. 
Tamási . Lakner gyógysz. Tápió-Szele. Kormuth 
gysz. Tasnád. Dulka A. gysz. Tokaj. Rainer gvsz. 
Tata. Menich D. Tolna, Gömbös gysz. Tornallya. 
Drsziny gyógysz. Tisza-UJlak. Rovko V. gyógysz. 
Török-Becse. Bizek A. gysz. Téth. Novak gysz. 
To l c sva . Frits gysz. Tőke-Terebes . Balogh gysx. 
Tüskevár . Kaufmann gysz. Újvidék. Plavsíc G., 
Di i.itriewits és Maximowics gysz. Ungvár. Bene, Lam. 
Vácz. ürziny gysz. Vág-Besztercze . Bossányi gvsz. 
Varannó. Gaal S. gysz. Vásárát . Weisz I. Vag-
szered. Sz. Kitsák. Vaskút . Hásovitsch J. Versecz. 
Strach Seb. gysz. Veszprém. Bokrosy Ferenczy K. 

. és Szili Horváth Pál gysz. V i l lány . Csató gysz. Vár
sz. IsTobáns. Luiszer gysz. Moor. Jeney gyógysz. Palota . Krosetz gysz. Zombor. Veidmger A. <fc S. 
ura-Szombat. Bölcs gysz. Mezőtúr. Csippek E. ! Gallé gysz. Zenta, Kupkay A Zilah, Vidniczky gysz. 

Valamint Erdély, Horvátország ég Szlavónia minden gyógyszertácában. 

Cseney. Ruttner gysz. Csenger. Hidassv gyógyt 
debreezen. Raas E., Eűthschnek £. tíöltl, Tamási 
gysz., Mihalovics gysz. Be t ta . Braumilller gy 
Diószeg . Kransz M. gysz. Oombó. Silberstein gysz. 
Dorozsma. Karcsay gyógysz. Duna-Földvár. Pap 
gyógysz. Dunaszekcsó . Rochliiz István gyógysze
rész. Endréd. Kalocsa gysz. Eperjes. .Makoviczky, 
Schmidt és Köllner gysz.; irg. gyógyt. Er-Mihály-
falva. Mátray ̂ gyógysz. F iume . Mizzan és Prodara 
gysz, Gödöllő, Cs. kir. udv. gysz. Gyöngyös. 
Baruch és Mersits gysz. Győr. Lipóczy, Anwander, 
Mehlschmied J. és Petri O. gysz. Ho l i c s . MOhlbauer 
gysz. K.-M.-Vásárhely. Aigner Gy., kise Gyula és 
Németh gysz. Huszt . Keresztes gysz. H.-Szoboszló. 
Trocsányi Imre gysz. H.-Vánas. Kovács L. gysz. 
Zgló. Gártner gysz. m o c s k a . Goldberger M. gysz. 
Jászberény. Merkl János gyógvsz. Jász-Ladany. 
Geszner gysz. Kalocsa. Horváth gysz. Kaposvár. 
Czollner gysz. Kapuvár. Vavrecskay gysz. Karán
sebes . MÜller és Ristics gysz. Karcz'ag. Báthory 
gysz. Kassa. Molnár, Gálik, Megay és Wandraschek 
gysz. Kecskemét . Katona Zs. és Molnár J- gysz. 
Késmárk. Genersich és Roemer H. gysz. Kékes . 
Scheint gyó jsz. Kis -Ujsz i l lás . Bárány gyógysz. 
Kiste lek. Keresztesy-Nagy gysz. Kraszna. Leitner 

_ sz. Kis-Marja. Goilasz Frigyes gysz. Komárom. 
ovács Aristid és Schmídtbauer L. gysz. Kornádi. 

Solcz Gábor gysz. Kún-Szt-Marton. Bartha Z. gysz. 
l e b e n y . Natz M. gysz. Lekér. Bolyos Gyula gysz. 
XÁva. Bolemann E. és Medveczky gyógysz. U p p a . 
Schannen gysz. Eosoncz. Pokorny gvsz.'Lövő. Sass 
gysz. I*ogos. Vértea L. gysz. Eöcaé.*Mühlschitzky 

—íz. Matyus gyógysz. Btramorák. Braun Viktor. 
Nagy Ad., Laurenszky és Kuliffay gyógysz.; 

Marczali . Körös Viktor gysz. Marmaros-Sziget . 
Buzáth M. és Maróján gysz. Martonvásár. Grimm 
gysz. Majsa. Tóthfalussy gysz. Merény. Fleischer 

ÉS 

gysz. • 
Mura-

MAGYAR 
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VÖRÖSKERESZT-SORSJEGYEK 
legközelebbi húzása 1887 július hó 1-én. 

Főnyeremény 2 5 , 0 0 0 frt, 15,000 frt stb., adómentes, 
Ezen sorsjegyet eladom készpénzfizetés mellett napi árfolyam szerint (most frt 10.50) 

és havi részletfizetésre is következő árakon : 

g i 2 drb 26 részletben á frt 1.-— Megrendelésnél az 1-sö és 2-ik részlet 

11 3 « L'ü « « « 1.50 fizetendő, miáltal június és július havi 
iz i 4 « 26 « « « 2.— részlet ki van egyenlitve, és vevő a tu

I l i 5 « 26 « » « 2.50 lajdon és játszási jogot már július hó 
1 1 - 10 « 26 « « « 5 — l-re megszerezte. — Részletivek után
11 s igy tovább tetszésszerinti mennyiség vét mellett nem küldetnek szét. 

ViiYrttt m/mlií.M n l á u i i l t Az általam elárusított részlet-sorsjegyek pénz táram-
OilVCo I l iügl lgJ 'cHjMJl I ban őriztetnek, miről az illetékes hatóság mindig vá
ratlanul szerez meggyőződést, (a részletiv-törvény 7. és 12. §§.) A le té t j egyekke l 
eladott sorsjegyek ezen el lenőrzés a lá nem esnek, i0F~ miér t c sak i s a rész
le t levél é rdemel föltétlen bizodalmat . "W& Megrendeléseket kérem intézni: 

BEIFELD JÓZSEF bankházához , 
B U D A P E S T E N , K á r o l y - U ö r n t é s k e r e p e s l u t s a r k á n . 

Alapí t ta to t t 1874-ben. Szolid ügynökök foglalkozást nyernek. 

| J)dű,ij)cur-&riz?iáz CL ,,Legjób~b'c-Thoz! 
TiTTTTT-l I 1 I H I I I TITTTTTTTmTTI I t 1 1 I T I T T 1 I T 11 I I I I I T I I 1 TTTT I I I I IT I I I | | 1 TTTI I I I I I I I 1TTTT1 I I n r I T t I T I t » rTTTTTTTTTl 

Ö C H L E H A D O L F • 
L 

IY., Deák Ferencz-uteza 17. sz. B U D A F E S T , a Miatyánk-utczával szemben, f 
HONI ÉS KÜLFÖLDI IPAB. 

Naponta újdonságok. Dus választék olcsó szabott árak mellett. Naponta újdonságok. 

HASZNÁLATI CZIkKEK, ALKALMI AJÁNDÉKOK, LAKÁSDISZITMÉM£K 
és pedig: korsók, tálak, virágtartók és állványok, képek és plastik-alakok, porczel-
lán, terracotta, majolika és bronz-áruk. fafaragványok, chinai ezüst- és alpacca-
árúk, dohányzó-, utazó-, varró- és evő-eszközök, sör-, bor- és liqueur-készletek. — 

Pipereárak, fésűk, kefék, illatszerek és legjobb saját gyártmánya pipereszappan. 
Uri- és hölgyi ékszerek. — Valódi aranyban foglalt gyémánt - utánzatok. 

Elvem és jeligém: „Mindig a legjobb." 

Gyorsan száradó 
b o r o s t y á n k ő - o l a j l a k - f é n y m á z . 

Minden szolgáló által leg
könnyebbenalkalmazható 
szoba-padlók, bol t i - , 
konyhai berendezé
sek, ajtók, ablakok, 
stb. mázolására. — Ezen 
olajlakfénymáz a padlók
nak és megmázolandó tár
gyaknak a legszebb és 
legtartósabb fényt adja. 
Ezen borostyánkő olajlak
fénymáz két színárnyalat

ban és pedig sárgásbarna vagy mefTgybarná szili
ben kapható. Ara e g y k i lós bádogpalaczknak 
1 frt 2 0 kr. o. é. Minden 8—10 négyszögméternyi 
területre 1 kiló szükséges. Megrendeléseknél kéretik 
az óhajtott színárnyalatot megnevezni. A mázoláshoz 
alkalmas eosetek'kaphatók nálam dbját 8 0 kr. o. é. 

Bútor-Gyors-Fény, 
melylyel mindenki (akár min* 
den gyermek által) kopott 
vagy romlott bútorait csak
is könnyű bedörzsölés által 
majdnem ujja fényesítheti és 
minden ezen fénynyel kezelt 
bútorok, tárgyak stb. tükör
höz hasonló fényt nyernek. 
Még a sötét olajfestékkel fes
tett tárgyak is, u. m. ajtók , 
disz-kapuzatok, stb. továbbá 
természeti cserfából készített 
bútorok, ha ezen gyorsfény-
nyel kezeltetnek, lakhoz ha
sonló fényt mutatnak. A r a : 
bádogdobozokban á 5 0 
kr., kisebb a 25 kr. o. é. 

S z o b a p a d l ó -
kemény és puha padlózatok haszuálatára. 
természetes átlátszó és sárgásbarnái szín
ben, utóbbi legnagyobb részt puha pad
lózatokhoz való használatra. Ezen padló
zat i fénymáz minden házi szolga vagy 
szolgáló leány által azonnal használható, 
gyorsan szárad és mérsékelt dörzsölés 
után a legpompásabb tükörfényt fejleszti. 
A r a : egy k i ló s doboz 1 frt 50 kr., 
fé l k i ló s doboz 80 kr, o. é. — Ezen ^%/!f\ 

és háromszor annyit szolgáltat, mint kül- *vw 

F E N Y M A Z Ü 
földi konkurrencziai gyártmány, mely hat
hatós, kiállhatatlan büdösséget terjeszt* 
Minden 25 négyszögméternyi padló-terü
letre egy kiló szobapadló-fénymáz szük
séges — Megrendeléseknél kéretik az 
óhajtott színárnyalatot megnevezni. — 
A padlózatok későbbi folytonos conservá-
lása és a padlózat fényességének fenntar
tására ezen szobapadló fényesítő viász-
gyártmányom (természetes fehér vagy 
sárga viasz színben) különösen ajánlatos 
darabokban 2 0 kr. és 10 krajezárért. 

Magy. folyékony sötétfekete gyorsfénymáz 
alkalmas lábbel ihez, m a g a s csiz
mákra, lószerszámokra, szíj-
szerekre takaróbőrökre, esö-
bórökre, bőrrel bevont ülőbú
torokra stb. — Egyaránt alkalmas 
Tiksz éá lakbőrnél. A folyékony 
gyorsfénymáz (minden üvegben tar
talmazó) spongya segítségével véko
nyan rámázol tátik a bőrre, nyom
ban szárad és minden kefe lés é s 
egryéb fáradság- nélkül rögtön 
egy hosszabb ideig eltartó felülmul-
hatlan sötétfekete íényt kölcsönöz a 
bőrnek. — A gyorsfénymáz, nemcsak 

hogy teljesen ártalmatlan a bőrre nézve, hanem kon-
serválja azt. fenntartja simulékönyságát, puhaságát, 
vizmeníességét és a bőr olyan marad, mini ha uj 
volna. — Ára egy üvegnek SO krajczár, egy kis" 
Üvegnek 3 5 kr., egy kilós Üvegnek 2 forint o. é. 

Bőr- és patkó-(köröm)-élelmi-kenöcs, 
legalkalmasabb l á b b e l i b e z , 
vadász-csizma, lószerszám, 
bintófödet, egyáltalán minden 
bőrből készilett tárgyekra. A bör-
élelmi kenőcs teljesen szagtalan, 
a bőrt épségben tartja, puhítja, 
nyulékonynyá teszi, vízmentes, és 
tartós, a bőrt a penészedés-, ha 
sadozás- és repedezéstöl megóvja. 
Épen ugy megóvja a lovak- és 
állatkörmöket (paták) hasadozás, 
repedezés és morzsadozástól. A 
bőr-élelmi-kenőcs soha meg nem 
avasodik, a napon fel nem olvad, 
télen meg nem fagy. — A bór-
élelmi-kenőes épugy fekete mint'sárga átlátszó szín
ben egyenlő árak mellett rendelhető meg. — Ára: 
bádogdobozokban á 25 kr., á 4 0 krajczár «s 
egy ki lós doboz ára 1 for int SO krajczár. 

Vidéki megrendelések 1 frton alól nem eszközöltetnek. Nagybani vevők jutányos árleen-edésben részesül
nek. Az összes fentnevezett, gy.ártmányajm megfelelő magyar estémet hasznalati ^MS^^A^^V^L 

Valódi minőségben, nagy és kisebb mennyiségben kaphatók: 
v e g y t a n i t e r m é n y e k g y á r a , B n d a -

^ p e s t , V I I . , k i r á l y - n t c z a 4 7 , I . c m „ 
a h o v á m i n d e n Í r á s b e l i m e g r e n d e l é s i n t é z e n d ő . 

Fiókraktár: Bndape i ten , V., nagy-korona-ntosa 12 . ,a. Thaner József nrnál . 

Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest, egyetem utcza 4. szám.) 
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meghatározott viteldíj is csatolandó 

BUBICS ZSIGMOND, 
KASSA ÜJ PÜSPÖKE. 

Mikor 1879-ben az árvíz Szegedet elborította, 
az egész ország megdöbbent, és sietett részvétét 
tettekben nyilvánítani. A fővárosban gróf Zichy 
Pálné kezdeményezésére bizottság alakult, mely
nek élére miniszterek álltak s melyben főurak s 
mindazok résztvettek, kik műkincseknek és ha
zánk múltja emlékeinek voltak birto
kában, hogy műkiállítást rögtönözzenek 
a régi idők ékszereiből és fegyverei
ből, egyházi eszközeiből és szövetei
ből, őseink bútoraiból és ruházatából. 
Gróf Károlyi Alajos átengedte e czélra 
palotájának földszinti termeit; ő fel
sége megengedte, hogy hires Ambrasi 
gyűjteményéből a magyarországi em
lékek itt jussanak közszemlére; és 
arisztokracziánk szívesen küldte be az 
ősi ereklyéket. Négy hét alatt össze
gyűlt ily módon a hazai kincsek oly 
nagy száma, minőt előbbi időkben nem 
volt szerencsénk még együtt láthatni. 
Ezeket azonban ízletesen rendezni és 
tudományosan lajstromozni kellett, mi 
oly nagy munkát és oly tetemes időt 
igényelt,hogy egy embernek ereje annak 
megfelelni nem lett volna képes. A 
munka-felosztás elve szerint tehát Ko
rner Flóris indítványára a rendezés 
Henszlman Imre tanárra és Bubics 
Zsigmond apátra, a lajstrom készítése 
pedig Szalay Imrére, a vallás- és köz
oktatásügyi minisztérium akkori fogal
mazójára bízatott. 

Bubics apátot alig ismerték a fővá
rosban, csak azt tudták róla, hogy her-
czeg Eszterházy Pált, a mostani soproni 
főispánt és testvéreit ő nevelte. A mint 
azonban köztünk megjelent, társa
dalmi műveltsége, finom modora, és 
az a melegség, melylyel különösen a 
képzőművészetek és a műipar iránt 
viseltetett, — megszerezte neki min
den körben, melylyel érintkezett, az 
általános szeretetet. Ö is jól érezte 
magát a fővárosban s midőn azok, kik 
tudományosságát megismerték és meg 
tudták becsülni, itt marasztalták: szí
vesen fogadta el a neki felajánlott 
tiszteletbeli állást a magyar nemzeti 
múzeumnál, melyben néhány évig az 

ezen intézet könyvtárában őrzött fa- és rézmet
szetek rendezésével foglalkozott, s ki is adta 
1880-ban a magyarországi várak és városok 
fa- és rézmetszeteinek szorgalmasan kidolgozott, 
tudományos becscsel biró magyarázó leírását. 
Ez alatt kedélyes természeténél fogva barátsá
gos viszonyba lépett mindazokkal, kik a haza 
műemlékeivel foglalkoznak. Különös figyelemre 
méltatta a magyarországi majolikát, ós különösen 

Ellinger Ede fényképe 

BUBICS ZSIGMOND PÜSPÖK. 

a múlt században oly hires holicsi és tatai gyárak
nak termékeit, melyeket, nem kiméivé a költséget, 
mindenütt összevásárolt és gyüjternényének je
lentékeny részét a müipar-muzeumnak ajándé
kozta. Sokat foglalkozott a festészettel i s ; virág
képei a képzőművészeti társulat kiállításainál és 
a múzeum képtárában, melynek egy néhányat 
oda is ajándékozott, magukra vonták a műértő 
közönség figyelmét. Szerette gyűjteni a régi egy

házi ruházatokat és kéziratokat, 1883-
ban kiadott egy kis munkát a közép
kori miniatűr-festészetről, szóval ide
jét a tudománynak és művészetnek 
szentelte. 

Tudományos képzettsége és a mű
vészetekkel való szenvedélyes foglalko
zása magára vonta az egyháznagyok 
és a miniszter figyelmét, kinek fel
terjesztésére ő felsége neki az ürese
désbe jött nagyváradi irodalmi kano
nokságot adományozni kegyeskedett. 

Bubics Zsigmond itt aztán neveze
tesebb foglalkozásra is vállalkozott, 
mert reá bizták a papnövelde igazga
tását, melyben a latin és görög ka-
tholikus növendékek nyerik egyházi 
nevelésüket. Ismerve a mai kor köve
telményeit, melyek a szegény falusi 
papnál is megkívánják a műveltség 
külső formáit, kiterjesztette figyelmét 
arra is, hogy a növendékek tanulják 
meg az illemet, tudjanak mozogni mű
velt társaságban, szeressék meg laká
saikban és öltözetükben a csint. Ba
rátságosan társalgott velők, szépítette 
az ősi elhanyagoltságban levő pap
növelde termeit és udvarát, csinálta
tott a növendékeknek télire köpenyt, 
a miben a régi iskola hivei veszedel
mes újítást láttak, mint a mely a nö
vendékeket elkényezteti. Legfőbb fi
gyelmét egyébiránt arra fordította, 
hogy a két különböző rítushoz tartozó 
ifjakat megbarátkoztassa egymással s 
különösen a görög szertartásuakban 
ébreszsze és élénkítse a magyar haza 
iránti szeretetet. 

Ezalatt herczeg Eszterházy Miklós 
Bubics kanonokot, mint fiainak volt 
nevelőjét, kinevezte rátóthi prépostnak 
s jól tudván, mennyire birja ő a her-
czegi család és a grófi várományosok 
bizalmát; kevéssel később felkérte, 
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hogy a herezegi uradalmak zárgondnokságát vál
lalja el. Bubics ezt az állást csak oly feltétel alatt fo
gadta el, hogy fáradozásaiért semmi fizetés, semmi 
dij ne járjon, mert ki akarta bonyolítani ezen főúri I 
család pénzügyi bajait, mint független jó barát, | 
s nem mint fizetett szolga. Sikerült is neki fel
használni a kedvező pillanatot, konvertálni az 
öröklött nagy herezegi adósságot s ekkép ki
fizetni az ujabb terheket olymódon, hogy a váró- j 
mányosok is beleegyeztek; igy bizonyította be 
helyes tapintatát és financziális ügyességét. 

Midőn ő Felsége Bubics Zsigmondot ily előz- . 
menyek után a kassai püspökségre emelte, az 
egész nemzet örömmel fogadta ezt a kinevezést, 
mert ha van valaki, a ki képes azon ür t betöl
teni a főpapság világi hatáskörében, melyet 
Ipolyi Arnoldnak váratlan halála a nemzet mély 
fájdalmára okozott, akkor bizonyosan Bubics 
Zsigmond az, a ki a tudomány, művészet és ne
velés terén igyekezni fog elhunyt barátját lehető
leg pótolni s hazafias működése által a nemzet
nek a nagy veszteség fölötti fájdalmát enyhíteni. 

A fentebbi jellemző és ismertető sorokat, me
lyeket irodalmunk egy jeles veterán bajnoká
nak tollából nyertünk, kiegészítjük a következő 
életrajzi adatokkal. 

Bubics Zsigmond 1821-ben márczius 16-án 
született Ozorán, Tolnamegyében, magyar nemesi 
családból. Atyja herczeg Eszterházy Miklósnak 
uradalmi főtisztje volt, anyja Thanhoffer Anna, 
szintén magyar nemesi családból származott s 
öt gyermeke közül legbensőbb anyai szeretettel 
csüngött a kis Zsigán, ki ép oly kiváló tehetségű, 
mint a mily feltűnően szép szőke gyermek volt. | 
Iskoláit Ovárott és Sopronban végezé, kitűnő 
sikerrel, honnan a győri szemináriumba lépett 
s itt kezdé a theologiai tanfolyamot, melyet az
t á n Bécsben a Pazmaneumban fejezett be, hová | 
minden egyházmegyéből a legkitűnőbb t a n u 
lókat szokás kiválogatni. Együtt tanult számos, 
később püspökké lett társával és szoros bará t i 
viszonyba lépett a vele oly rokonhajlamu Ipolyi 
Arnolddal, továbbá Bende Imrével, Lönhardt 
Ferenczczel s a most elhunyt Kovács Zsigmond
dal, stb. 1845-ben szentelték föl áldozó pappá, 
a mikor Stankovics győri püspök Magyar-Ovárra 
küldte segédlelkésznek. De a következő évben 
már ismét Bécsbe ment az egyházi felsőbb tan
folyam hallgatására az Augustineumba, hol 
három évet töltve, letette a hittudományi szigor
latokat s azonnal a győri semináriumban se
géd-tanárrá s tanulmányi igazgatóvá nevezte
tet t ki. 

E pontig élete pályája nagyon hasonlít, majd
nem egybevág Kovács Zsigmond veszprémi 
püspökével, kinek elhunyta csaknem egy időre ; 

esik a Bubics kineveztetésével. Ám itt a kon- ' 
formis pálya különbözni kezd. Bubics nem fog- ' 
la lhat ta el győri tanár i székét, mert ott az 
1848-ban közbejött események miatt az előadá- ; 
sok szüneteltek. 1848 november havában her- í 
czeg Eszterházy Pál, a felség személye körüli 
akkori magyar miniszter nevelőül hivta Bubi-
csot unokája, Pál, a mostani soproni főispán 
mellé, mire ő Kis-Martonba költözött s ő nevelte 
föl a két kisebb herczeget is, Alajost és Miklóst, 
kiknek egyike udvari gárdista, a másik pedig a 
londoni nagykövetségnél van alkalmazva. Bubics 
Zsigmond nagy mértékben bírta a herezegi csa
lád bizalmát s ő rendezte az öreg Pál herczeg 
hátrahagyott levelezéseit is, melyek, ha majd 
megjelennek, sok becses adalékot fognak szol
gáltatni kivált a 48-iki események történetéhez. 
Az öreg Pái herczeg, a volt miniszter különösen | 
szerette Bubicsot, s 1850-ben unokájához irt le
velében ezt irta: • mindenekben pedig nagy érdemű 
nevelőd példáját kövesd, ö fogja neked a leghe
lyesebb életutat kijelölni.* — Bubics feledhe-

VASÁRNAPI UJSÁG. 
tétlen szép napokat töltött a herezegi család
n á l ; még látta az Eszterházyak régi fényét 
Fraknón, Eszterházán, Bécsben, érintkezett 
udvarukban Korának legnevezetesebb embereivel 
s növendékeivel beutazta Német-, Franczia- és 
Olaszországot: kifejlettek szép tehetségei, izlése 
finomult, művészi hajlamai alakot nyertek. Maga 
is több szép képet festett, többnyire magyar 
tárgyút, melyeket külföldi, főleg angolországi 
notabilitásoknak ajándékozott el. György han-
noverai király, IX. Pius pápa, Simor primás s 
korunk több kitűnőségei is birtak és birnak tőle 
festményeket. Bubics a festészettel ma is foglal
kozik, már több mint 50 festménye van, legin
kább virágokat fest, különös előszeretettel levén 
a természet e kedves alkotásai iránt. 

Hogy a képző- és szépművészeti tárgyaknak 
mily buzgó és szakértő gyűjtője, az fönnebb már 
elmondatott . Bécsi, budapesti, kis-martoni laká
sai valóságos múzeumok. Az Eszterházy-féle hí
res könyvtár megmentése is főként az ő érdeme. 
E könyvtár a bécsi u. n. Kothes-hausban volt 
elhelyezve, mely a berezegi javak zár alá vétele
kor eladatott. Bubics kérésére a becses könyvtárt 
300 ládában Kismartonba szállították, hol Bubics 
rendezte össze, ritka szakértelemmel tevén ekként 
hozzáférhetővé a tudományos búvárlat számára 
e valóságos kincset. 

Bubics Zsigmond 1867-ben szentszéki ülnök, 
1871-ben monstrai apát, 1879-ben rátóti pré
post lett s innen nevezték ki a nagyváradi 
káptalan litterarium stallumjává. Mint a nagy
váradi papnövelde rektora sok jótéteményben 
részesítő az intézetet s hogy a szeminárium
ból oly sok derék, hazafias szellemű román pap 
került ki, az főrészben a Bubics érdeme. 

1881-ben országgyűlési képviselővé választa
tott s a szabadelvű törekvéseknek mindig hive 
volt a parlamentben a nélkül, hogy papi állásá
val összeütközésbe jött volna. Állandóan a sza
badelvű párthoz tartó ott, s a középiskolai tör
vény alkotásakor nagy szerepe volt abban, hogy 
a klerikális elemek ós a kormány között e fontos 
kérdésben a kívánt egyezmény létrejött. 

Bubics múlt év augusztus havában a novii 
czimzetes püspöki méltósággal ruháztatott föl, 
legközelebb pedig ő Felsége kassai püspökké 
nevezte ki. Tudományos nagy műveltsége, haza
fias lelkülete, emberbaráti érzelmei, jótékonysága 
s a szép és nemes czélok iránt annyiszor bebi
zonyult lelkesedése és áldozatkészsége kiváló 
mértékben teszik érdemessé a jeles férfiút arra 
a magas állásra, melyre legújabban a fejedelmi 
elismerés jut ta t ta . 

VÉGRENDELET. 
Furcsa érzés, — alig éltem, 
Harmincz éves sem vagyok; 
Lüktető kedv, tűz a vérben, 
Friss az arcz, a szem ragyog : 
Mégis olykor úgy megrezzen 
Egy-egy méla húr szivemben, 
Hogy maholnap meghalok. 

Könnyen ér az ember véget, 
Azt se tudja, hol s mikor: 
A színházba odaéghet, 
Vagy zsivánvt rejt a bokor: 
Hajó sülved, ház beomlik, 
Vagy a józan ész megbomlik, — 
S új lakót nyer a pokol! 

Hát van ok, ha úfrakészen 
Összeírom holmimat, 
Hogy utolsó rendelésem 
Emlékül kinek mit ad. 
Deszka-házam ha fölépül, 
Ne maradjon vigasz nélkül, 
A ki majdan megsirat. 

Megsiratva! . . . Lnm, e szóra 
Czéda kedvem cserbehagy. 
Óh ne üss még. gyászos óra. 
Vívódjék e szív, ez agy! . . . 
Meg ne törjön sok kudarezod, 
Mindig újra kezdd a harezot; 
Bár sebekkel, — csak maradj ! 
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A veszélytől soha vissza-
Tántorodnod nem szabad, 
Bárha véred' sár, por iszsza, 
S nyögsz kegyetlen gond alatt; 
Csalódások meg nem ölnek, 
Míg szivednek czélt jelölnek 
Feleséged, kis fiad. 

Édes asszony, drága gyermek, 
A tiétek életem! 
Fénye, hire nincs nevemnek, 
(gyarlóságom védtelen . . . 
Oh de a ti szívetekben 
E fakó név az egyetlen, 
Mely virágot s dalt terem. 

Ellenségem megbotolhat 
Tévedésim halmazán ; 
S bár — ha pályám ködbe olvad, — 
Meg sem emleget hazám : 
Mit reméltem, hogyan éltem, 
Mi volt bennem folt vagy érdem, — 
Ti tudjátok igazán! 

Kincset, rangot nem kerestem, 
Fáklyám eszmény s eszme volt; 
De nem bírtam el keresztem', 
S gyönge vállam meghajolt. 
Sok volt, a ki eltaszított, 
Ki ellenem tüzet szított, 
Csak egy a ki átkarolt. 

Ezt az egyet, jó anyádat. 
Kis fiam, ha kérdezed : 
Mi való'ág és mi látszat ? 
Megtanít majd tégedet, 
Hogy a férfi, ki apad volt. 
Tiszta szívvel küzdött, lángolt, 
Álmodott, hitt, szeretett. 

BüDNYÁNSZKY GYÜLA. 

EGYKOR SZERELMET. . . 
Egykor szerelmet zengtek a dalok, 
Bólad neveztem el egy csillagot, 
És álmodozva a kert alkonyán, 
A virágok közt neved suttogám. 
Liljomok, rózsák jól ismertének, 
Üdvözletül csengték-bongták neved, 
A pajkos szellő, énekes madár, 
A lomb között mind ezt dalolta már. 
S a csalogány is rengeteg ölén 
Nevedből szőtt-font álomdalt fölém, 
Maga a néma erdő mély szive, 
Lánykám, a te neveddel volt tele. 

Oh szép aranykor ! — Búsan szól dalom, 
Nem üdvöt zeng, a multat siratom, 
S mely fönnen, büszkén hirdeté neved, 
Letűnt a csillag, többé nem vezet. 
Bolyongva némán, árván, betegen, 
A hervadt rózsát nincs mért kérdenem, 
A liljomot se ! és ha kérdeném. 
Fejét sápadtan hajtja le szegény. 
Puszta a kert, erdőm, mezőm kiholt, 
Melynek szerelmünk édes titka volt, 
Már szivem sincs, melyben te fönnmaradj, 
Oh, mert magad is végkép veszve vagy! 

LÉVAY SÁNDOR. 

E L F E L E J T V E . 
Itten szeretnék én maradni 
Ez ismerős fák árnyában, 
Az emberektől elfelejtve, 
Elrejtve itt magánosan. 

A szűz természet tanításit 
Gyermekkedélylyel hallani, 
Nem kérve hírt — a madarakkal 
Csak úgy titokban dallani. 

Mentnek lenni bántó kezektől, 
Ártatlan hímpor a szivén. 
Csalárd szivek lehelletéből 
Nem jutna hozzá semmi sem. 

Mint lágy mohák, hogy beborítják 
A síri bús kereszteket: 
A lemondás halvány virági 
Befolynak lassan szívemet. 

És megbékülve a világgal, 
A világon mindenkivel: 
Panasz, vád nélkül — így szeretnék 
Levélhullásba tűnni e l . . . 

PETRI MÓR. 

27. SZÁM. 1887. xxxív ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI ÜJSAG. 447 

A NYÍRI 
P A J K O S O K . 

Történeti elbeszélés. 

Irta SZOMAHÁZY ISTVÁN. 

Az első 

I. 

«Geld für Alles» Debre-
czenben. 

k . z 1655. esztendőben, szent ka
rácson ünnepe előtt két nap
pal, hideg téli éjszaka borult 

Debreczen városára, Ropogós friss hó borította be 
az utczákat, s Deczember bácsi még folyton nagy 
pelyheket rázott le a szakálláról. Éles, metsző 
hideg volt ; a miért is a jámbor debreczeniek 
ugyancsak behúzódtak meleg szobáikba, s az 
utczákon még pénzért sem lehetett volna egy 
járókelő embert megfogni. 

A mikor a hóesés egy kis időre megszűnt: 
tisztán, fényesen ragyogtak a csillagok, a az éles 
holdfényben nagy árnyékot vetettek a kérgesedő 
hórétegre a Czegléd-utcza és a Burgundia ala
csony házikói. A mély csendben nem hallatszott 
más, mint az egymásnak felelgető kutyák uga
tása, melyek egyik utczából a másikba kedélye
sen át-átdiskurálgattak. Csak a templom ablakai 
voltak kivilágítva, hol a nagytiszteletü ur és a 
kollégiumi énekkar dalolgatták a zsoltári éne
keket. Ebben a nagy csendben egyszer csak egy-
egy gyanús füttyhang hallatszott, mintha egymást 
kereső emberek adnának jeleket egymásnak. 
S arra innen is, onnan is, közlékből és utczákból 
egy-egy tógás alak tűnik előtérbe, a mely tóga 
abban az időben a kollégium ifjainak uniformi
sát képezte. 

Mikor mind együtt voltak, vagy kilencz-tiz 
tógás deák állhatott a Szent-Miklós-utcza szög
letén. Nem szóltak, csak az ujjaikkal integettek, 
mintha egymást csendre figyelmeztetnék. 

— Mind itt vagytok-e ? — kérdé egy magas, 
sugár alakú togátus, s valami titkos mosolygás 
vonult át arezvonásain, a mire valamennyi kö
rülálló csendesen elnevette magát. 

— Pszt ! az Is tenér t ! még meghallja valaki! 
— szólt ismét az előbbi. — Még idehozza Bel
zebub Kosa u r a m a t ! akkor aztán upre a mulat
ságnak ! 

Bégi közmondás, hogy nem jó az ördögöt a 
falra festeni. Alig hogy ama bizonyos Kosa 
uram fölemlítődött, az átelleni közléből olyan
forma topogás hallatszók, mint a milyet a sánta 
ember szokott a mankójával előidézni. 

— Hopp Sár i ! Már itt is van ! — kiáltott fel 
a deáksereg. — Betirálj magyar! S avval már a 
nyakuk közé is kapták a lábaikat s köd előttem, 
köd utánam, úgy eltűntek a szomszédos utcza-
nyilásokba, hogy a nyomukat sem lehetett volna 
megtalálni. 

A mankók lármája pedig mindig közelebb 

hallatszott s néhány perez múlva egy kicsiny, sánta 
honfiú jelent meg a Szent-Miklós-utcza szögletén. 

Ez volt Kosa u r a m ! A debreczeni kollégium 
ez időszerinti pedellusa. 

Unikum a maga nemében! Egy sánta pedel
lus ! A kinek a futás a legelső officiuma. A ki 
csak azért húzza a saUáriumát, hogy a korcs
mázó, falakon átmászkáló, tivornyáló deáksere
get feljelentse az iskolai törvényszéknek. A kar
cerek őre, az összes coricaeusok (följelentők) 
principálisa, pénzbüntetések beszedője. Ez le
gyen sánta! Ez kergesse a deákokat, mikor me
nekülni akarnak! 

Hát bizony mindezeken csak az ütközhetik 
meg, a ki Kosa Benjámin uramat nem ismeri ! 

A pedellus egy hatvan óv körül járó, ősz sza
kállú, kis termetű férfiú, a ki a hivatala nélkül 
már el sem lehetne. Ez az eleme, mint a víz a 
halnak. Negyven esztendeje pedellus. Valódi 
kedvteléssel üzi a mesterségét. Mikor a deák már 
azt hiszi, hogy megszabadult tőle, akkor ke
rül eléje valami közléből s a szemei közé vigyo
rog, mindenkit hátulról megismer, s a bagoly
szemeiveljobban lát a sötétben, mint a világos
ban. Mikor egyszer valami deák a szeme előtt 
mászott be a kollégium falán, Kosa uram nem 
restellt utána mászni, hogy megismerje. A deák 
megharagudott, a sötétségben letaszította a 
falról s ekkor esett oly szerencsétlenül, hogy 
megsántult. Azóta még százszor buzgóbb a hiva
talában. Mankójával jobban tud szaladni, mint 
más ép lábú ember. Nem sajnál valamennyi 
korcsmába bekopogtatni; egy-egy ablak alatt 
órákig elleskelődni; kerítések mögött meghú
zódni ; télen árkokba elbújni; részeg deákok által 
megveretni; becsípett mesteremberektől össze
csókoltatni ; megázni az esőben; dideregni a hó
ban : csak eredmény legyen. S ha valakit meg
csíp a csíntevésben: azt nem leczkézteti, nem 
pirongatja; olyan hozzá, mint a falat kenyér. Ha 
borral kínálják, azt megiszsza s felköszönti a 
deák urakat. Egész éjjeleken át elmulat velük s 
nevezi őket «kedves gyerekeinek» «egyetlen örö
mei »-nek; de azért másnap reggel mégis följe
lenti valamennyit. 

No hát ez elől szaladtak el az összegyülekezett 
deákok. Elszaladtak pedig oly alaposan, hogy 
Kosa uram is elveszte őket szem elől. Mikor a 
pedellus a Szent-Miklós-utcza szögletére é r t : ak
kor már a deákok lépéseinek nesze is elhangzott. 

Az utczán nem volt más, csak a bakter, a k i 
hosszú köpönyegében, dárdára szegezett lám pa
sával épen a másik utczából bukkant ki. Az öreg 
toronyban hatalmas ütéssel vert az óra tizenket
tőt, a mire az borízű, rekedt hangon kezdett 
hozzá az énekléshez: «Tizenkettőt vert az óra — 
Térjetek már nyugovóra — Tűzre, vizre vigyáz
zatok —- Károtokat ne valljátok!» — s aztán 
rögtön Kosa uramat szólítá meg. 

— Kend az Benjámin ? 

— Nem, az öregapám! — nem látott kend 
deákokat, János? 

— Hát hogyne láttam volna deákokat! 
— Hol? 
— Tegnap délben a «kollógyiom» kapujában. 
— Ne göpölődjék kend! — most szaladtak el. 
— Ma még egy cseppet sem láttam. 
Az utolsó szóra már tovabiczegett mankójával 

a pedellus, otthagyva a baktert az utcza szögle
tén. Az sem állt ott sokáig, hanem másfelé igye
kezett az éjfélt elkiáltani. A mint a két éjjeli ba
goly eltűnt a láthatárról, a hátuk mögött levő ut
czákból ismét kibukkant az egész deáksereg. 
Ezúttal lóvá tették Kosa uramat. 

— Pszt! Most aztán egy szót sem! szólt újra 
az előbbeni orator. (Ugy látszik, ez volt a leg
főbb auktoritás.) Most csak utánam, legények! 

Azzal a nyakuk közé szedvén a lábaikat, hal
kan indultak meg az ujonesett, süppedékes hó-
szőnyegben, végig a Szent-Miklós utczán, közlé
ken és átjárókon, egész a Hatvan-utczáig, a mely 
már a Totzó-széllel és a kertekkel érintkezett. 

Ott álltak meg egy széles, közkerítósü udvar 
előtt, a melynek hátulsó része már beolvadt 
azokba a kertekbe, melyek Debreczen városát 
környékezik. 

Abban a házban lakott Taraczk Gergely uram, 
azon idők egyik igen sokat emlegetett szemé
lyisége. Az első uzsorás Debreczenben! Az első 
Geld für Alles ! Szegény deákok megnyomorítója 
tehetetlen polgárok vérszopója, jámbor szülők örö
kös félelme. Kölcsönöz mindenre, a mi megfog
ható. Tehetősebbeknek ad aranyra, ezüstre, ügye-
fogj'ott családapáknak a vánkosaikra, szegény 
deákoknak a tógájukra. S a ki egyszer a kezébe 
kerül, az bizony megérzi a szorítását. Jobban 
megérzi, mint ha a boa constrietor ölelte volna 
át iszonyú testével. 

De a föbotrány ebben a dologban az, nogy 
Taraczk Gergely uram sógora senki sem volt 
más, mind a debreczeni kollégium ez idő szerinti 
rektor professzora, nagytiszteletü Pomarius Bá
lint uram, híres physikus és alchymista, ki a 
«prima matéria» keresésével foglalkozik s azt 
már majdnem feltalálta. Bendkivül tudós és szi
gorú férfiú, a ki a kollégiumi rendszabásokat 
sértetlenül kívánja megtartani a legutolsó pon-
tozatig. Már most a mit ő eltilt, azt Taraczk 
Gergely uram megtenni segíti; értvén az eltiltott 
dolog alatt a korcsmázást és tivornyázást, a se
gítség alatt pedig az ehhez szükséges pénzek 
kikölcsönzését. Mindezekért nagytiszteletü Poma
rius Bálint uram rendkívüli módon haragszik 
Taraczk Gergelyre s ugy feleségének (az uzsorás 
testvér-húgának) mind hajadon leányának szigo
rúan tiltva van Gergely úrral szóba állani. 

De mindez még nem jelenti azt, mint hogyha 
tudós ós nagytiszteletű Pomarius uram a sógo
rán ejtett gyalázatokat szívesen venné; sőt el
lenkezőleg, minden csíntevést, mit a kalandvágyó 
deáksereg Taraczk uramon elkövet, szigorúan 
kívánja megbüntettetni, s az uzsorást, a hol csak 
lehet, meleg oltalmába fogadja. Denique mégis 
csak familiabeli emberről van szó, a kinek 
minden gyalázata a família többi tagjaira is ár
nyékot vethetne. 

A deáksereg tehát Taraczk Gergely háza előtt 
állt meg s a csekély kőfalat látszott nézegetni, 
mely a széles udvart körülvéve. 

— E h ! nincs idő a gondolkodásra! szólt is
mét a vezető. — Ostromoljuk meg ezt a hitvány 
kerítést! S azzal egy pillanat alatt a fal tetején 
volt, míg a másikban már el is tűn t az udvar 
belsejében. 

A többi deák mind utána iramodott. Oly für
gén, ügyesen ugráltak, mintha egész életükben 
csak azt próbálták volna. Alig állottak azonban 
a szilárd alapon, az utcza végéről már ismét ide-
hangzott az a bizonyos félelmetes mankókopogás, 
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a melytől az imént a Szent-Miklós-uteza szögle
téről oly vitézül megfutottak. 

— Le a fejekkel! hangzott a vezényzó. S a 
tiz deák egy akarattal húzódott be a kőfal ár
nyékába. 

Kosa uram nyomon volt. 
Szimatolva, furfangos arczczal közeledett a 

Hatvan-utcza belsejébe, egész a Taraczk-házig, 
ott figyelemmel látszott a kerítést megvizsgálni. 
Több helyütt le volt verve a vakolat, azt gondo
san felszedte. Azután hallgatózni kezdett, mély 
csend volt a városban. Csak nagy messzünnen 

lehetett hallani a bakter álmos kiáltozásait, 
megszakítva egy-egy hosszú mély ásítással. A 
toronyban trombitált az éji őr s aztán ismét be
vonult tanyájába, újra mély hallgatás lön min
denfelé. 

Kosa uram még mindig ott állott a Taraczk-
ház kapuja előtt. Ugy látszott, mintha kételkedett 
volna valamiben, a felhők szétoszlottak azalatt 
s a hold teljes fényében ragyogott az égboltozaton. 

És annak a vüágánál egy fényes tárgy látszott 
a megfagyott hórétegen. Egy kis aczél-lánczon 
függő zsebkésecske, az aztán minden kétséget 

eloszlatott, a pedellus furfangosan elmosolyodott. 
Hangos léptekkel távozott el vagy száz lépés
nyire. De a mikor a Hatvan-utcza másik szögle
tére ért: ott hirtelen négy lábra bukott, a man
kóját a szájába fogta s nesztelenül vonszolta 
vissza magát a Taraczk-ház átellenében levő fal 
árnyékába. Ott aztán megállt és figyelni kezdett. 

A tiz deák hangosan lélekzett föl, mikor a 
kopogó lépések elhangzottak. Figyelve, csendben 
várakoztak, míg minden zaj elhallgat s csak 
aztán mertek felállni a kőfalra, hogy küeskelőd-
jenek. Egy lelek sem látszott az utczában. 

/ 

— No csakhogy ezt a sántát elvitte az ördög! 
szólt az első, a kire a többi mind figyelni lát
szott. — Most már aztán csülökre legények ! 

Arra mindegyik egy álarczot húzott ki a 
tógája zsebéből s azt az arczára erősítette, most 
már igazán olyanok voltak, mint az ördögök. 

A széle3 udvar hátulsó részén egy gyenge fény 
vetődött ki a szabadba : ott még ébren volt va
laki. Az alá gyülekeztek valamennyien, halkan, 
lábujjhegyen s mikor odaértek, háromszoros kop
panással ütöttek egyet-egyet az ablakra. 

Az ütésre valami mozgolódás támadt a szobá

ban, valami árny közeledett az ablakhoz, s egy 
álmos, lusta hang dünnyögé : 

— Ki az? 
Arra a legkisebb deák felelt valami utánzott 

kappanhangon : 
— Ééén! Mellembriger! Nyissa hamar! 
(Ez a Mellembriger volt Taraczk Gergely első 

ügynöke és megbízottja). 
A bentlevő nem látszott kételkedni, mert rög

tön egy kulcscsomó hallatszott s néhány perez 
múlva a nagy, záros ajtó csikorogva kifordult. 

Taraczk uram jelent meg a küszöbön. Czifra, 

bő otthonka volt rajta, széles övvel átszorítva, 
kis kézi lámpával világított ki az udvarra. 

Csakhogy semmit sem láthatott. • 
Mert abban a perezben, mikor az ajtó zárai 

kinyílottak, tíz hatalmas kar ragadta meg az 
uzsorást s teperte le a földre, míg a tizenegyedik 
egy kicsiny kendővel a száját igyekezett betömni. 
Mire Taraczk Gergely magához tért, már telje
sen védtelen állapotban feküdt a földön, a nél
kül, hogy csak kiabálással is tudott volna a hely
zetén segíteni. A deákok mosolyogva és gyönyör
ködve nézték egy ideig az áldozatukat. Azután 
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kettő a vállára emelte s az udvarra vitte. Az ajtót 
gondosan bezárták s a kulcsot az uzsorás zsebébe 
dugták, azalatt már a többi a kaput is kinyitotta 
belülről s az utczára is kileskelödött. Egy lelket 
sem lehetett látni. Taraczk uramat egy perez 
alatt közrekapták s aztán huss! elindultak vele, 
utczákon, közléken át a azalatt egyre mosolyogtak 
egymásra, mint a kik most valami nagyon jó 
csínyt követtek el. 

Kosa Benjámin pedig egyre követte az árnyék
ban az ő «szerette gyermekeit", hogy másnap 
reggel jelentést tehessen felőlük. 

Nemsokára már lehetett látni a Debreczent 
határoló erdőséget, a Nagy-Erdőt, a mint a deb -
reczeniek nevezni szokták. Oda igyekeztek. 

Ott, a fák között, a megfagyott hórétegre he
lyezték az uzsorást. S aztán tartották neki a kö
vetkező szónoklatot. 

— Öreg! Te, a mennyi gonoszságot már éle
tedben elkövettél, inkább megérdemlenéd, hogy 
valami meleg helyre juss, mint erre a hidegre. 
A hol majd szurokban fognak megfőzni az atyád
fiai. De addig, a míg szerencsésen odakerülnél, 
próbáld meg ezt a hidegséget is. Maradj itt, öreg, 
reggelig. Majd akkor kiszabadítanak a favágók. 
Ne félj, nem fagysz meg. Valami sokkal szebb 
halálnem van fentartva a számodra. Olyan, a 
minővel Jezabel múlt ki az ó-testamentumban. 

S azzal kaczagva nevetve, hagyták ott az uzso
rást az erdőben, s víg lármájuk mindenünnen 
visszhangot keltett, míg elszéledtek. 

Kosa uram pedig sietve biczegett oda az uzso
ráshoz s kiszabadította fogságából. S aztán ö, 
a sánta, vezette haza Taraczk Gergelyt, az ép-
l áb l l t . (Folyt, köv.) 

AZ ANGOL KIRÁLYNŐ A JUBILEUMI 
ISTENI TISZTELETEN. 

Viktória királynőnek jubileuma alkalmával oly 
nagy fényt és pompát látott az angol főváros, a 
minő még ebben a világvárosban sem igen for
dult elő évtizedek óta. 

A jubileumi ünnepek hosszú sorozatából ez 
alkalommal csak a westminsteri templomban tar
tottjubileumi isteni tiszteletről emlékezünk meg, 
melyre képünk is vonatkozik. 

A híres westminsteri apátsági templom, a hol 
az angol királyokat koronázzák és a hol Angol
ország legkitűnőbb fiai vannak eltemetve, a hí
res parlamenti palota szomszédságában, London
nak egyik legnevezetesebb, a szó szoros értelmé
ben világhírű épülete. Itt koronázták meg 50 év
vel ezelőtt a királynőt és itt gyűlt össze ez alka
lommal egész sereg nevezetes külföldi vendég 
kíséretében a nagy angol birodalom legelőkelőbb 
világa, 29 püspök, mintegy száz magasrangu 
pappal, közel ezer főrangú férfi, több száz poli
tikai és tudományos testület büszkeségei, na
gyobb egyletek, felsőbb iskolák képviselői, a leg
előkelőbb állami és városi tisztviselők, a gyarma
tok képviselői Indiából és Ausztráliából s min
denekfelett a sok külföldi uralkodó. A hitbuzgó 
angolok között, a királynő iránti őszinte loyalitá-
suk daczára, nem egy szó hangzott fel, hogy az 
isteni tisztelet valóságos színjátékká lett és a hí
res templom oly színházzá, a hol a kíváncsiak 
számára még kívül is állítottak fel tribünöket 
mesés áru ülőhelyekkel. 

Valóban a körmenet megtekintése megérdem
lett némi anyagi áldozatot. Maga a királynő 
családjának és az idegen uralkodóknak felvonu
lása mesébe illő látványosság volt. A menet nagy 
kerülést téve, a Buckinghani-palotából a Hyde-
park és Waterloo-tér felé London több előkelő 
utczáján át vonult el katonák sorfala között, a 
fényesen díszített házak előtt. A királynő maga 
hat almás-szürke által vont díszkocsin ült, vele 
együtt legidősebb leánya, a német trónörö
kös neje s menye, a walesi herczegnő. Előtte 
azonban nem kevesebb, mint tiz udvari fogat 
vitte leányait, menyeit, unokáit és más női ro
konait, kik az ünnnepre ide jöttek s ezenkívül 
tizenhét férfi-rokona lovagolt közvetlenül ko
csija előtt, legközelebb ahhoz három fia: a 
walesi herczeg s két oldalán az edinburghi és 
connaughti herezegek. Mondanunk sem kell, 
hogy a 42 családtag s különösen a nők csodás 

! fényű öltözeteket és kincset érő ékszereket mutat
tak be ez alkalommal. A királynő kocsija után egy 
pár magasrangu udvari tisztviselő s az angol 

| királyi család távolabbi tagjai következtek. 
Már félórával a kűályi körmenet előtt elvo

nultak 15 kocsiban az idegen fejedelmek és azok
nak kísérői. Ezek között voltak: Belgium, Szász
ország, Görögország, Dánia királyai, Rudolf 
trónörökös, a svéd, portugál, görög s egyes német 
fejedelemségek trónörökösei, az olasz király 
nagybátyja, Aosta herczege, Don Antonio spa
nyol herczeg és számos uralkodóházbeli herczeg 
és herczegnő. 

Tiz órakor már egészen megtelt a nagy tem
plom, melynek terjedelmes karzatait is igen elő
kelő közönség foglalta el. Ezután jöttek a királyi 
családhoz tartozó gyermekek, aztán néhány tá
volabbi rokon s közvetlenül utánuk az idegen 
fejedelmek, csaknem mind nemzeti öltözetben. 

Kevéssel tizenkettő után megindult a menet a 
kapu elé a királynő fogadására. A főpapok a can-
terbury-i érsek vezetése alatt az előcsarnokba 
léptek, a díszruhába öltözött királyi trombitások 
készen állottak, az orgonázó rátette kezét a 
billentyűre s egy pár pillanat múlva csakugyan 
megérkezett a királyi menet. Heroldok, apródok 
és udvari tisztek csoportja után hármasával jöt
tek be a királyi család tagjai; leghátul a német 
trónörökös a hesseni nagyherczeggel és Keresz-
tély herczeggel, utánuk a walesi herczeg ós test
vérei. Ezután jött maga a királynő díszruhában 
s egy negyed század óta most először fehér főkó-
tővel s lassú léptekkel megkerülve a kerszethajót, 
elfoglalta a koronázási széket és könnyű fejbó
lintással üdvözölte kűályi vendégeit. Családjának 
tagjai egyenként vonultak el s meghajtották ma
gukat előtte. A királynő után jöttek családjának 
női tagjai, közvetlenül utána a német trónörö-
kösné és a walesi herczegné, mindannyian hosz-
szú uszályos ruhát hordtak gyönyörű éksze
rekkel. 

Az érsek előimádkozása után a nagy orgona 
hangjai között London nagyobb templomainak 
legjobb énekesei adták elő a «Te Deumot». 
Azután az uri imát s a papok és a nép közösen 
egy pár alkalmi imát mondtak el, melyeket maga 
a canterbury-i érsek készített s melyet ezen nap 
Anglia összes templomaiban elmondtak. A west-
minsteri dókán elolvasta ekkor a biblia idevágó 

í igéit (Péter II, 6—18), azután a királynő elhunyt 
herczegi férje, a Prince Consort által készített 
chorált énekelték el s végül az angol nemzeti 
hymnuszt. Az egyházi szertartást az érsek imája 
és áldása zárta be. 

A királynő ekkor fölkelt s állva fogadta el az 
üdvözleteket és hódolatokat. Legelőször a her
ezegek jöttek, mindenik meghajolt s megcsókolta 
a királynő kezét, ki viszont arezukat csókolta 
meg. Ugyanígy hódoltak a herczegnők. E szer
tartás végeztével a körmenet ismét megalakult s 
most egyszerre mentek el ugyanazon utón, a 
melyen jöttek, a legutolsók az indiai herezegek 
voltak. Az elindulás egy és fél órakor történt. A 
királynő után 15 kocsiban jöttek az idegen ven
dégek, köztök 4 király, 9 trónörökös, f> trónörö-
kösné és számos más királyi és fejedelmi her
czeg. A Pall-mall és St.-James-Streeten a külön
böző klubbok tagjai szoros rendekben emelkedett 
helyen foglaltak helyet, éljenzóssel, kalapok és 
kendők lobogtatásával fejezték ki örömüket, míg 
a járdákat a köznép foglalta el. Ily látvány volt 
az ut hosszában folyvást. A menet utolsó ko
csijai csak három órakor értek vissza a Bu-
ckingham palotába. Este fényes kivilágítás volt 
az egész városban. 

A HÓDÍTÓ ROBUR. 
VEBRNE G Y U L A R E G É N Y E . 

FORDÍTOTTA HUSZÁR IMRE 
XVIII. FEJEZET. 

A mely az AÍbatros igaz történetét befejezi a 
nélkül, hogy voltaképen befejezné. 

A következő ápril 20-án, hét hónappal Prudent 
bácsi és Evans Phil váratlan visszaérkezése után, 
ismét nagy mozgalom uralkodott Philadelphiá
ban. Ezúttal a pontikának semmi köze se volt e 
mozgalomhoz. Nem voltak napirenden se válasz
tások, se meetingek, hanem a Weldon Institute 

költségén épült Go a head nevű léggömb volt 
birtokba veendő természetszerű elemét. 

A léggömb kezelésével a híres Tinder Harry W. 
volt megbízva, a kinek nevét elbeszélésünk elején 
említettük. Egy segéd-léghajóst is adtak melléje. 

Utas csak kettő lesz a léggömb csónakjában: 
a Weldon Institute elnöke és titkára. Nem érde
melték-e meg ezt a kitüntetést? Nem őket illette-e 
a jog, személyesen tiltakozni minden készülék el
len, a mely «a légnél súlyosabb testek» elvén 
alapul ? 

Hét hónap óta soha se beszéltek kalandjaik
ról. Még Frycollin se mondott egy rossz szót se 
Bobur mérnökről és csodagépéről, bármily nagy 
kedve lett is volna fecsegni. Kótsógkivül, Pru
dent bácsi és Evans Phil, kérlelhetlen ballonista 
létükre nem akarták, hogy szó lehessen «légnél 
súlyosabb" léghajóról, vagy bármily röpülő-
gépről. Mindaddig, mig a Go a head el nem fog
lalja a legelső helyet a légi mozdonyok közt, 
semmit sem akartak elismerni a röpülő gépek 
alkotóinak találmányai közül. Még mindig azt 
hitték, még mindig azt akarták hinni, hogy a 
léggömb a valódi légköri közlekedési eszköz és 
hogy egyedül ezé a jövő. 

Egyébiránt az, a kin oly kegyetlen, bár az ő 
véleményük szerint igazságos boszut álltak, 
többé nem létezett. Kísérői közül egy sem él
hette őt túl. Az Albatros titka most már el volt 
temetve a Csendes tenger fenekén. 

Az a feltevés, hogy Robur mérnöknek egy 
menedékhelye, egy pihenő szigete lett volna ezen 
óriási óceán közepette, nem volt egyéb puszta 
feltevésnél. A két kollega későbbre tartotta fenn 
magának a jogot megfontolni, nem volna-e czél-
szerü ez irányban némi nyomozásokat meg
indítani. 

Végre tehát ütni fog az óra, a melyben végre
hajthatják a Weldon Institute által oly régóta ós 
oly nagy gonddal előkészített nagyszerű kísérle
tet. A Go a head a legtökéletesebb készülék volt, 

| a melyet ez ideig a léggömb-építés terén feltalál
tak, bízvást párhuzamba lehetett állítani a hajó
építés művészetének ama csodaműveivel, a me
lyeknek neve Inflexióié és Formidable. 

A Go a head birt mindazon sajátságokkal, a 
! melyekkel egy léggömbnek bírnia kell. Terje-
I delme megengedte felemelkedni egy léggömb 

által hozzáférhető legnagyobb magasságig, át-
hatlanságánál fogva meghatározatlan ideig fenn
tarthatta magát a légkörben; anyagának kitűnő
ségénél fogva képes volt daczolni a légszesz leg
nagyobb fokú feszülésével ép úgy mint a leg
hevesebb széllel és esővel; űrtartalma oly nagy 
emelkedési erőt adott neki, hogy a csónakban 
egy villamos gépet és annak összes kellékeit el 
lehetett helyezni, a mely minden eddig elért 
eredményt felülmúló erővel foi-gathatta haj tó
csavarait. A Go a head alakja hosszúkás, követ
kezőleg a vizirányos mozgásra teljesen alkalmas 
volt. Lapos idomú s Krebs és Renard százado
sok készülékéhez meglehetősen hasonló csónakja 
fel volt szerelve minden szükséges eszközzel: 
physikai műszerekkel, kötelekkel, horgonyokkal 
stb. és ezenkívül a villamosság előállításához 
megkívántató gépekkel és sűrítőkkel. A csónak 
előrészén egy csavar, a hátulsó részen szintén egy 
csavar és a kormánylapát volt alkalmazva. De 
valószintinek látszott, hogy a Go a head gépei
nek erő-előállító képessége messze el fog maradni 
az Allatros gépeié mögött. 

A Go a headet megtöltetése után átszállították 
a Fairmont-Park tisztására, ugyanarra a helyre, 
a hol az Atbatros egykor néhány óráig pihent. 

Szükségtelen mondanunk, hogy emelő erejét a 
légnemű testek legkönnyebbike szolgáltatta. A 
közönséges légszesz köbméterenkint körülbelül 
csak hétszáz grammnyi erővel bir, következőleg 
nem képes eléggé megzavarni a körüle levő lég 
egyensúlyát. De a hydrogén emelkedési ereje 
ezerszáz grammra rúg. A léggömböt tehát a 
híres Giffard Henry módszere szerint különleges 
készülékekben előállított tiszta hydrogénnal töl
töttek meg. Miután pedig a Go a head űrtar
talma negyvenezer köbméter volt, a benne levő 
hydrogén emelkedési ereje ezerszázszor negyven
ezer grammra, vagyis negyvennégyezer kilo
grammra rúgott. 

Ápril 20-án reggel minden készen állt. Tizen
egy óra tájban az óriási léggömb a föld felett 
néhány lábnyira himbálózott és várta, hogy fel
emelkedhessek a légköri rétegekbe. 

Gyönyörű idő volt, mintha külön rendelték 
volna meg e nevezetes kísérlet alkalmából. Talán 
jobb lett volna, ha kissé erősebb szél fú, mert ez 
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által a próba meggyőzőbbé ós dön
tőbbé lehetett volna. 

Soha senki se vonta kétségbe, 
hogy csöndes időben lehet kormá
nyozni a léggömböket; de más
kép áll a dolog mozgásban levő 
légrétegek közepette és a kísérle
teket ily feltételek közt kell végre
hajtani. 

De hát hiába, nem fútt szél és 
semmi jel se mutatott arra, hogy 
erősebb légi áramlat fog támadni. 
E napon a rendes szokás ellenére 
Éj szak-Amerika nem késztilt kime-
ríthetlen készletéből Nyugat-Euró
pába átküldeni egyikét a hatalma
sabb viharoknak és soha se vá
lasztottak ki napot, a mely egy lég
hajózási kísérlet sikerének jobban 
kedvezett volna. 

Mondjunk-e valamit a Fairmont 
Parkban egybesereglett óriási nép-
tömegről, a számos vasúti vonat
ról, a melyek Pensylvania főváro
sába röpítették a szomszédos álla
mok kíváncsi közönségét, az ipari 
és kereskedelmi élet felfüggesztésé
ről, a mely lehetővé tette, hogy 
mindenki tanuja legyen e látvány
nak? Beszóljünk-e a gazdákról és 
hivatalnokokról, a munkásokról és 
iparosokról, a férfiakról, nőkről, 
aggastyánokról, gyermekekről, a 
kongresszusi tagokról, a hadsereg 
képviselőiről, a hírlapi tudósítók
ról, a fehér és fekete benszülöttek-
ről, a kik e tágas téren csaknem 
agyon szorongatták egymást? Leír
juk-e e roppant tömeg zajos moz
galmát, megmagyarázhatatlan moz
gásait és hullámzását? Megszám
láljuk-e a «hipp!— hipp!— hipp»-eket, a melyek 
minden oldalról felhangzottak, mint megannyi el
pattanó röppentyű egy tűzijátékban, midőn Pru
dent bácsi és Evans Phil megjelentek a csónak fe
délzetén az amerikai lobogókkal díszített léggömb 
alatt? Végre megvalljuk-e, hogy a kíváncsiak 
többsége talán nem is azért jött ide, hogy a Go 
a headet láthassa, hanem azért, hogy megbá
mulhassa ezt a két rendkívüli embert, a kiket az 
óvilág irigylett az új világtól ? 

Miért csak két ember és miért nem három ? 
Miért nem volt ott Frycollin is? Azért, mertFry-
collin úgy vélekedett, hogy az Albatroson tett 
utazása teljesen elég volt hírnevének megalapí
tásához. Lemondott arról a kitüntetésről, hogy 
a gazdáját elkísérje, következőleg nem is volt 
része ama lelkesült éljenzesekben, amelyekkel 
a Weldon Institute elnökét és titkárát üdvö
zölték. 

Felesleges megjegyeznünk, hogy a klub tagjai 
közül egy se hiányzott azon a korlátokkal és 
czölöpökkel elzárt térségen, a mely a tisztás köz
pontját képezte. Ott voltak: Milnor Truk, Fyn 
T. Bat, Forbes J. Vilmos, a ki két leányát, Doll 
és Mat kisasszonyokat két karján vezette. Mind
nyájan megjelentek, jelenlétük által tanusítan-
dók, hogy soha semmi se lesz képes az egyenet
lenség magvát elhinteni a «légnél könnyebb 
készülékek" párthívei közt. 

Tizenegy óra húsz perez tájban egy ágyúlövés 
hirdette, hogy minden előkészület be van fe
jezve. 

A Go a head már csak a jeladást várta az 
indulásra. 

Tizenegy óra huszonöt perczkor egy második 
ágyúlövés dördült el. 

A Go a head, melyet még a kötelek izmos 
czölöpökhöz bilincseltek, mintegy tizenöt méter
nyire felemelkedett a tisztás felett. A csónak 
tehát a mélyen meghatott néptömeg felett lebe
gett. Prudent bácsi és Evans Phil, a kik a csó
nak előrészén álltak, ekkor balkezüket a mel
lükre szorították, — mi azt jelentette, hogy 
szivük együtt dobog a jelenlevők sziveivel. Majd 
jobb kezüket kinyújtották az ég felé, a mi azt 
jelentette, hogy az eddigelé ismert léggömbök 
legnagyobbika végre bu-tokába fogja venni a föld 
feletti birodalmat. 

Ekkor százezer balkéz helyezkedett százezer 
mellre és százezer jobbkéz emelkedett egyszerre 
az ég felé. 

A harmadik ágyúlövés tizenegy óra harmincz 
perczkor dördült el. 

— Bocsásd el! 

A GO A HEAD MÉLTÓSÁGTELJESEN EMELKEDETT F E L . 

A H O D I T O R O B U R . 

E hagyományos szókat Prudent bácsi ejté ki. 
És a Go a head «méltóságteljesem* emelkedett 

fel, mint a légutazási leírásokban rendszerint 
olvasni lehet. 

Valóban, pompás látvány volt! Az ember azt 
hihette volna, hogy egy hajó hagyja el a telepet, 
a melyen épült. És nem hajó volt-e ez is, a me
lyet a légi tengerre bocsátottak ? 

A Go a head egyenesen függélyes nányban 
emelkedett fel, a mi a légkör teljesen csöndes 
voltát bizonyította és megállapodott kétszáz
ötven méternyi magasságban. 

Itt kezdődtek a vizirányos mozgás manőverei. 
A Go a head két csávára által hajtva, másodper-
ezenkint tíz méternyi sebességgel indult a kelet 
felé. By sebességgel úszik a bálna a tengerben. 
És nem helytelen dolog a léggömböt összehason
lítani az éjszaki tengerek ezen óriásával, a mely
től alakját kölcsönözte. 

Egy ujabb dörgő hurrah! emelkedett fel az 
ügyes léghajósokig. 

Majd a, Go a head a kormánylapát nyomása 
alatt köralaku, egyenes és rézsútos irányban ha
ladt, készségesen engedelmeskedvén a kormá
nyos szeszélyének. Megfordult nagyon szűk kör
ben, hol előre, hol hátrafelé ment, hogy meg
győzze a léggömbök kormányozhatóságának 
legmakacsabb tagadóit is... ha ugyan lettek volna 
ilyenek a jelenvoltak közt . . . De ha lettek volna, 
nagyon valószínű, hogy a néptömeg szétszakgatta 
volna őket. 

Csakugyan sajnálni lehetett, hogy nem fútt a 
szél e felséges kísérlet alkalmával. Kétségkívül 
látni lehetett volna, hogy a Go a head képes 
habozás nélkül véghez vinni minden mozdulatot, 
akár rézsútosan kerülni, mint egy vitorlás hajó, 
akár egyenesen az áramlat ellen haladni, mint 
egy gőzös. 

E pillanatban a léggömb még pár száz méter
nyivel magasabbra emelkedett. 

A bámuló sokaság megérté a manőver czélját. 
Prudent bácsi és társai meg akarják kisérlem" a 
magasabb rétegekben valamely áramlatot találni, 
hogy a próba döntő legyen. Egyébiránt a nagy 
gömb belsejében elhelyezett apróbb gömbök rend
szere, a melyek hasonlók voltak a halak úszó 
hólyagjaihoz és a melyekbe bizonyos mennyiségű 
léget lehetett szivattyúk segélyével bevezetni, 
lehetségessé tette a függélyes irányban való moz
gást is. A nélkül, hogy homokot kellett volna 
kiszórnia, hogy felemelkedhessek vagy hydrogónt 
vesztenie, hogy lejebb szállhasson, alászállhatott 
és felemelkedhetett a légkörben a léghajó tetszése 
szerint. Mindazonáltal felső részén el volt látva 

szeleppel is, azon esetre, ha netalán kénytelen 
volna gyorsan leszállni. Szóval az egész készü
lékben már ismeretes, de a tökély legfőbb fokáig 
vitt rendszerek alkalmaztattak. 

A Go a head tehát függélyes irányban emel
kedhetett fel. Óriási méretei fokozatosan és mint
egy láttani hatás következtében összezsugorod
tak a nézők szemei előtt. Ez nem a legkevésbbó 
sajátszerű láttani hatás a nézőkre nézve, a kiknek 
nyakcsigolyájuk csaknem kificzamodik a folytonos 
felfelé tekintésben. Az óriási bálna egyelőre kis 
delphin lett, míg majd végre szerény ebihal 
lesz belőle. 

A Go a head végre négyezer méternyi magas
ságig emelkedett. De a tiszta, ködmentes égbol
tozaton folyvást látható rnaradt. 

Azonban mindig a tisztás felett lebegett, 
mintha oda lett volna bilincselve ellentétes irá
nyokban futó szálak által. A légkör egy óriási 
üvegharang alatt se lehetett volna nyugodtabb. 
A legcsekélyebb fuvalat se volt érezhető a külön
böző magasságokban. A léggömb minden ellent
állás nélkül mozoghatott, de a nagy távolság 
miatt oly aprónak látszott, mint mikor a tárgya
kat megfordított látcsövön keresztül nézzük. 

Egyszerre a néptömegből egy kiáltás hallat
szott . . . egy kiáltás, a melyet százezer hasonló 
követett. Valamennyi kéz a láthatár egy pontja 
és pedig éjszaknyugat felé mutatott. 

Ott, a sötótszinű azúrban, egy mozgó test jelent 
meg, a mely közeledik és nöttön nő. Vájjon 
ragadozó madár-e, a mely szárnyaival verdesi a 
lég rétegeit? Vagy meteor, a melynek pályája 
rézsút hasítja át a légkört? Mindenesetre rend-
ki v üli sebességgel halad és nem sokára át fog 
röpülni a néptömeg fölött. 

Egy gyanú, a mely villámgyorsan támad min
den elmében, végig fut a gyülekezeten. 

De úgy látszik, hogy & Go a headen is észre
vették ezt a sajátszerű tárgyat. Bizonynyal érez
ték á fenyegető veszélyt, mert a léggömb foko
zott sebességgel kelet felé tart. 

Igen! a néptömeg megértett mindent. Egy 
nevet, a melyet a Weldon Institute egy tagja 
kiejtett, százezer ajk ismétel: 

— Az Albatros!... Az Albatros l 
Csakugyan az Albatros! Csakugyan Robur 

az, a ki a magas légrétegek közt megjelenik! 0 
az, a ki ragadozó niadár gyanánt a Go a headre 
fog rohanni! 

Pedig kilencz hónappal ezelőtt az Albatros a 
robbanástól összezúzva, csavarainak megsemmi
sülése után kettétört fedélzettel a tengerbe zu
hant. A mérnök csodálatos hidegvérüsége nélkül, 
a mélylyel a hajtó-csavart a forgás irányának 
megváltoztatása által emelő-csavarrá alakította 
át, az Albatros összes személyzete megfúlt volna 
a zuhanás gyorsaságától. De ha a megfulástól 
megmenekültek, hogyan történt, hogy ő és társai 
nem fúltak a Csöndes-tenger vizeibe ? 

(Vége következik.) 

A BUDAPESTI VALTOTORONY. 
Csodával határos az a haladás, melyet a jelen 

század a tekhnikai vívmányok minden terén fel
mutat. De egyik sem áll ezek kózül közelebb az 
általános érdeklődéshez, mint a vasúti szolgá
lat rendkívül bonyolult és elmés rendszere, mely 
lehetővé teszi, hogy a czivilizáczió eme hatalmas 
ütere zavartalanul működhessék. Nem volna mit 
csodálni, ha egy oly roppant kiterjedésű és nagy 
arányú vállalat, minő egy vasút, még a legmesz-
szebb menő felügyelet és ellenőrzés esetében is 
gyakori fennakadásnak volna kitéve. 

A vasúti balesetek legfőbb oka a forgalom rop
pant mérvű fokozódása az utóbbi időkben. Vasut
vonalakon, melyeken ezelőtt 10—20 évvel naponta 
harmincz vonattal közlekedtek, ma nem ritkán 
százzal is közlekednek, természetes tehát, hogy 
ily körülmények között a balesetek lehetősége is 
emelkedik, bár azért a statisztika azt bizonyítja, 
hogy majdnem az összes közlekedési ágak közt a 
vasút az, mely a balesetek legkisebb százalékát 
mutatja. Csak helyeselhető törekvés mindamel
lett, ha ujabban mind nagyobb súlyt fektetnek a 
vasúti forgalom tekhnikai tökéletesbitésére, s ez 
irányban felette fontos haladást jeleznek az úgy
nevezett táltótornyok. 

Mielőtt azonban a váltó-tornyok szerepét a 
vasúti közlekedésben kellően megérthetnők, szük
séges előbb néhány általános tájékoztatást bo-
csátni előre a vasúti szolgálat természetéről, 
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melyre nézve a közönségből nagyon kevesen bír
nak helyes fogalommal. 

Vegyük a magyar államvasutakat. Az az év
negyedenként megjelenő vaskos kötetecske, 
gyöngyszinü borítékával, mely oly gyakori tanács
adója az utazó világnak, kimerítő tájékozást 
nyújt a vasutak menetrendjéről, de korántsem 
meríti ki a közlekedhető vonatok teljes számát. 
Különbséget kell tennünk ugyanis a bevezetett 
és be nem vezetett vonatok közt. A bevezetett 
vonatok számát csak a közönség és a forgalom 
igényei határozzák meg, de ha azokat a vonato
kat is ideveszszük, melyek bár bevezetve nincse
nek, de menetrendjük azért szükség esetére tel
jesen kidolgozva készen áll, úgy találjuk, hogy a 
napnak minden részében majdnem szakadatla
nul egymásután közlekednének a vonatok. Te
gyük fel, hogy valamely szállítmány az üzletfél
nek a vasutakkal kötött szerződése értelmében 
meghatározott időpontban kell, hogy valamely 
helyre megérkezzék; ez esetben a vasútigazgató
ság nem tartja magát a bevezetett vonatok me
netrendjéhez, hanem bevezeti azt a vo
natot, mely a kivánt időponttal legjob
ban "összevág. Ez esetben a rendkívüli 
vonat indulási idejét az összes állomá
sokkal hivatalosan körözik. 

A mellett, hogy minden vonatnak, 
akár be van vezetve, akár nincs, tel
jesen kidolgozott menetrendje van, 
szükséges tudni azt is, hogy minden 
egyes vonat folyó számmal van meg
jelölve, még pedig úgy, hogy a Buda
pestről kifelé induló vonatok párat
lan, a beérkezök pedig páros számúak. 
Már most Budapesttől Bruckig pél
dául 1-től 100-ig, Budapesttől Kutt-
kára 100-tól 200-ig, Miskolcz—Kas
sára 200-tól 3Ó0-ig, Aradra 300-tól 
400-ig, Szabadkára 500-tól 000-ig s így 
tovább vannak számozva a vonatok. 
E számozás lehetővé teszi a vonatoknál, 
hogy csupán a szám megnevezésével 
azonnal tudható legyen, mikor és merre 
közlekedő vonatról van szó. 

Hogy a bonyolult közlekedés min
den tekintetben a legszabatosabban ösz-
szevágó és pontos legyen, arra nézve 
nagy fontossággal bír az idő pontos ki-
mérhetése is. E czélból az állomások 
összes óráinak minden nap délben 12 
óra előtt öt perczczel adja meg Buda
pest az időt, melyet a központi időjel
zőtől kap. Az állomások ehhez az időhöz 
igazítják óráikat s mindenik visszaadja 
a kapott jelt Budapestnek. 

De még ez mind nem volna elégsé
ges a kellő ellenőrzésre, ha a villamos 
harangok is nem tennék meg a magokét. 
Minden Budapestről jövő vonat indu
lását állomásról-állomásra a villamos 
csengettyű 3-szór 3 ütése jelzi és min
den Budapest felé érkezőét 3-szor 2 ütés. 
Előjöhet az eset, hogy nemcsak a harang
jelzés, de a távirdai öszszeköttetés is 
megromlik; ilyenkor a vonatokat az 
úgynevezett legkorábbi és legkésőbbi 
idő kiszámításával indítják, mely czélra 
szintén minden vonatnak megállapított tartóz
kodási és menetideje van kiszabva. Általában 
elv az, hogy egy vonat inkább később, mint ko
rábban érkezzék be a kitűzött időnél. 

Elképzelhető, mennyi tévedés, félreértés, fele
dékenység adhatja elő magát ily komplikált szer
vezet mellett, főkép nagyobb állomásoknál, 
épen a jelek és váltók kezelésében, milyen 
végzetes eredményei lehetnek ezeknek a meny
nyire felelősségteljes ennélfogva a váltóőr lát
szólag oly gépies szolgálata. 8 ha ennek da
czára oly későn látták be az annyira nehezen 
ellenőrizhető s oly sokféle kezekben nyugvó jel
zés és váltóállítás teendői összpontosításának 
szükségét, úgy ez csak a vasútüzemek első éveiben 
a forgalom mérvének kicsinyléséből magyaráz
ható ki. így a központi váltókat is leghamarább 
abban az országban találjuk, melyben a vasúti 
közlekedés legelőbb öltött nagyobb kiterjedést. 
Angliában már a 60-as években minden na
gyobb állomás mekhanikai készülékekkel volt 
berendezve a jelzésre és váltó-állításra; Német
országban pedig 1867-ben állították fel a stettini 
pályaudvaron az első váltótornyot, s ma már 
minden ujon épült vonalnál épülnek ilyenek. 

Legújabban a jelző és váltó-tornyok működése 

még jelentékenyen fokozva lön a villamosság 
alkalmazása által. Ez újítás jelentősége abban j 
áll, hogy most már minden munkálati utasítást 
villamos utón egyenesen az állomási hivatalból 
lehet megadni. De egyszersmind a modem vál
tóállítás berendezése ma már oly tökéletes, hogy 
egy kiindulási vagy beérkezési jelzés csak is 
akkor lehetséges, ha a váltók a kérdéses vonat
nál helyesen állítvák, ellenben minden más, 
esetleg e vonattal szembejövő vonatok jelzői 
megállást mutatnak. Sőt a készülék mekhaniz-
musa addig van fejlesztve, hogy sem az állomási 
hivatal fonák utasítása, sem maga a szolgá
lattevő toronyőr hanyagsága vagy tévedése 
veszélyes jelzést vagy váltó-állítást nem idéz
het elő. A váltók és jelzők egymáshoz, s az 
egyes váltók is egymás közt olynemü függési 
visszonyba vannak hozva, hogy a különböző 
szembejövő vonatok egyidejű jelzése s a vál
tók hamis állítása a toronyszolgálatnál teljesen 
ki van zárva. 

Egy «váltóközpont» tekhnikai berendezése 

tásokkal együtt tartalmazó áttekintő táblázat 
könnyíti meg a szolgálattevők munkáját, kik 
azonfelül is távirdai összeköttetés által a pálya-
felügyelőség szünetlen ellenőrzése alatt állanak. 

Kétséget nem szenved, hogy a váltó-központ 
nagy mórtékben fokozza a vasúti közlekedés 
biztonságát. A gép sohasem téved, s husz-har-
mincz váltó kezeléséhez könnyebben képezhető ki 
egyetlen megbízható egyén, mint a mily könnyű 
husz-harmincz külön megbízható váltóőrt egyen
ként találni. Lehet, hogy a közel jövő még más 
tökéletesítéseket is tart fenn; legalább ma már 
készülnek oly készülékek is, melyek úgyszólván 
az egész pályavonal modelljét feltüntetik és 
minden másodperczben pontosan mutatják ma
goktól minden egyes rajta haladó vonal állását. 
Hogy Edison fáradozásainak sikerült a vonatról 
történő táviratozási menet közben is megvalósí
tani — az a ((Vasárnapi Ujság»-ban már szintén 
le volt irva annak idején. —rn— 

EGYVELEG. 

A KÖZPONTI VÁLTÓ-KÉSZÜLÉK. 

természetesen különféle lehet, s szinte lehetet
len azt részletezés nélkül érthető módon leirni. 
Megpróbáljuk mégis lehetőleg általános képét 
adni. A készülék egy, az állomás fölött lehetőleg 
szabad áttekintést nyújtó toronyszerű épületben 
van elhelyezve, s több emeltyűt mutat, me
lyek közül a rendesen középen álló rész a váltó-
emeltyű, a többi a jelző-emeltyü. Minden emel
tyű a folyó számon kivül rendeltetésével is meg 
van jelölve. Szünetelés alatt minden emeltyű 
«megállási-a» van állítva, s ennek megfelelőleg a 
váltók és jelzők a fővágányon való menetrendre 
intézvék. Csak ha az állomási hivataltól távirati 
utasítás jön egy meghatározott vonatnak ((indu
lásra állításárai), szabad a felügyelőnek egy emel
tyű átfordításával a váltót, mely azzal sodrony
vezetők útján összeköttetésben van, áthelyezni s 
csak ezután fordíthatja át a megfelelő jelző-emel
tyűt is, melynek mozgása a váltó-emeltyűtől van 
függővé téve. Tehát soha sem történhetik az, 
hogy a váltó helyesen álljon s a jelző helytelenül 
mutasson. Azonkívül az egyes emeltyűk úgy 
állanak egymáshoz, hogy egymást kölcsönösen 
veszélyeztethető vonalok sohasem állíthatók egy
idejűleg «menetre». Szabatos, és az összes vona
tok menetrendjét a megfelelő váltó- és jelző-állí-

* 110 éves hárem-hölgy Imit meg 
közelebb a konstantinápolyi serailban. Öt 
szultán uralkodása alatt 95 éven át élt a nő 
a stambuli háremben. 

* «A biztos elhurczolása» név alatt 
a párizsi utczagyermekek rendes játékot 
csináltak Schnaebele híres pagnyi esetéből. 
A határt krétavonallal jelzik s a németek e 
vonalon keresztül húznák a franezia biztost 
ábrázoló gyermeket. A történeti eredetű 
gyermekjáték valószínűleg állandón meg
marad. 

* Mozart 6 quartettje, melyet 1785-ben 
Haydnnak ajánlott, a sok ujitás miatt kez
detben épen nem fogadtatott tetszéssel, Ar-
tiiria bécsi kiadó több példányt kapott vissza 
Olaszországból a «hibás nyomás* miatt.mely 
alatt az uj akkordokat értették. Grassal-
kovics berezeg, ki különben műkedvelő volt, 
midőn először hallotta e quartetteket, bo-
szankodva kiáltott fel, hogy zenekara hibá
san játszik, s meglátva a haDgjegyet, hol 
a hibásnak tartott akkordok voltak," azt in
gerülten szétszaggatta. 

* A legdrágább könyv. Dr. Ábel Károly 
berlini tudós «Einleitung in ein aegyptiseb-
semitisch-indoeuropáisches Wurzel-Wör-
terbuch» czímtí művet adott ki, melyet 
orientalisták nagyra becsülnek. A mű a 
legdrágább könyv, mert csak egy kötetből 
áll s ára 100 márka. Drágaságát okozza, 
hogy a szövegben arab, héber mondatok 
s hieroglyphok is fordulnak elő. A szerző 
e művén hat évig dolgozottfolytonosan. 

:t Nagy Frigyes rendesen megküldte 
verseit Voltairenak bírálat végett, ki szi
gora Ítéletet mondott felettök s igen sok
nak megsemmisítését idézte elő. Egyszer 
azt tanácsolta a királynak, hogy csináljon 
rímszótárt s Nagy Frigyes közvetlenül a 
lowositzi csata előtt hozzáfogott a mun
kához s üres idejében szorgalmasan foglal
kozott vele. 

* Eladtak egy várost. Anniston város 
Alabamában 1870-ben alapíttatott; ma 6000 
lakosa van. A polgár-háború végén az ek
kor még csak két kohótelepből álló helyet 
potom áron Noble és Tyler vállalkozók 
vették meg és azok gyarmatosították ugy, 

hogy a földet megtartották tulajdonul. A jelen évben 
e két úr az egész 2800 holdat tevő belterületet és 
70,000 hold ásványtelepet egy tőkepénzesekből álló 
csoportnak eladta 6 millió dollárért. A csoport két 
társaságot alakított, egyik a bányákkal és kohókkal, 
a másik a földbirtokokkal fog foglalkozni. 

* A királyokról. Egy franezia könyv jelent meg 
közelebb a királyokról, mely 64 ország 2542 uralko
dójának életét ismerteti röviden a monarkhia meg
alapításától a jelen század elejéig. A felsorolt har
madfélezer uralkodó közül 290-et letettek a trónról, 
213-at megöltek (köztök 108-at ítélet folytán), 123-at, 
fogságba tettek s 25-öt halálig kínoztak. 24 uralkodó 
önként lemondott a trónról, 22 öngyilkos lett, 11 
megőrült s 105 a csatatéren esett el. Aránylag tehát 
kevés uralkodónak volt természetes vége. A munka 
11 franezia királyt nevez restnek, köztök V. Lajost, 
III. Henriket és XV. Lajost s csak egyet, kegyes Ko-
bertet, tudósnak. Örült volt hivatalosan VI. Károly, 
négy volt igazságos s 3 szerinte kicsapongó, 3 go-
noszindulatu, 4 kegyetlen. A könyv különösen a 
franezia fejedelmekről szigorú ítéletet mond. 

Előkelő szabók. Az angol trónörökös legidősebb 
fiát, Albert Viktor walesi herczeget és a kincstári hi
vatal első lordját s az alsóház alelnökét, Smith S. H.-t 
a londoni szabó-czéh a napokban nagy ünnepélyes
ségek közt tagjai sorába vette föl. A felavatás a czéh-
beli nagy csarnokban folyt le. 
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KOVÁCS ZSIGMOND. 
1820—1SS7. 

Épen midőn egy uj püspököt mutatunk be 
olvasóinknak, akkor veszszük egy másiknak a 
halála hirét. Dr. Kovács Zsigmond, veszprémi 
püspök június hó 29-ikén meghalt. Halálával 
nemcsak a veszprémi egyházmegye veszté el 
főpásztorát, a magyar katholikus főpapság egyik 
kiváló tagját, de egyszersmind egy valódi magyar 
érzésű hazafi, vallási tolerencziájáról is ismert 
valódi szabadelvű ember hunyt el benne. 

Dr. Kovács Zsigmond 1820. október 22-én 
született. Zalamegyében Bános-Szent-Györgyön 
hol apja. Kovács Antal gazdatiszt vala a herczeg 
Eszterházy-féle uradalmakon. Atyja gimnáziumba 
Nagy-Kanizsára küldötte fiát, honnan a hatodik 
osztályba Varasdra vitte, hogy a horvát nyelvet 
is megtanulja. Középiskolai tanulmányait Pé
csett fejezte be, hol a hires Szepessy-lyczeumban 
kitűnő eredménynyel végezte el a bölcsészeti 
tanfolyamot. 

Még nem volt tizenhat éves, midőn 1836-ban a 
veszprémi szemináriumba fölvétetett, hol az első 
theologiai tanévet hallgatta, de 
már a második évben elöljárói a 
bécsi Pázmáneumba küldték tanul
mányai folytatására a jeles készült-
segü ifjút. 184l-ben, alig 21 éves 
korában végezte el Kovács Zsig
mond a theologiát s szubdiákonussá 
avattatván, tanulmányai tökelyes-
bítése végett a Szt. Ágostonról ne
vezett felsőbb bécsi papnevelő inté- , 
zetbe küldetett s itt 1844. január 
13-án szenteltetett föl a bécsi suff-
raganeus püspök által áldozó pappá. 
Ugyanez év őszén avattatott föl a 
bécsi egyetemen hittudorrá. 

Ekkor a veszprémi püspök se-
gédlelkósznek küldte Csehibe, hol 
azonban egy évet sem töltött s már 
1845. augusztus havában az esz
tergomi érsek a budapesti központi 
papnevelő intézetbe hívta meg ta
nulmányi felügyelőnek. Mint ilyen 
öt évig volt helyettes hittanár a 
pesti egyetemen. Tanítványai közül 
számosan töltöttek és töltenek be 
magas egyházi állásokat, így dr. 
Sehlauch Lőrincz nagyváradi, Hi-
dassy Kornél szombathelyi megyés 
püspökök, Palásthy Pál esztergomi 
kanonok és czímzetes püspök, Már
kus Gyula pápai praelatus és köz
ponti szemináriumi kormányzó, a 
tudós Pollák János, volt egyetemi 
rektor, ki mint pécsi apátkanonók 
hunyt el, Mendlik Ágost pécsváradi 
apát, az elhunyt Kubinszky Mihály 
czímzetes püspök és mások. 

1850-ben történt, hogy Banolder 
János veszprémi püspökké kinevez
tetvén , Kovács Zsigmondot hívta meg 
titkárjául. Egyházmegyéjébe visz-
szatérvén, rohamosan emelkedett a hierarchia 
lépesőzetein. Már 1851-ben szentszóki ülnökké, 
1854-ben püspöki irodaigazgatóvá léptetett elő és 
püspöke bizalmából a megyei igazgatás nagyobb 
részét vállaira vette. Ugyanazon évben egy vesz
prémi megüresedett kanonoki állomásra mint «ca-
nonieus a latere» neveztetett ki. 1857-ben pápai 
főesperessé lett és 1858-ban nyerte a Szent-Pé
terről nevezett bodrog-monostori apáti czimet; 
1866-ban pedig fokozatos előléptetés folytán sü
megi főesperessé lett. A koronázási évben pedig 
praelatussá neveztetett ki a budapesti királyi itélö 
táblánál és a fővárosba tette át lakását. Ö volt az 
utolsó egyházi ülnök a királyi táblánál, miután 
ezen állást az 1868-iki törvény megszüntette. 
Midőn a királyi táblánál viselt egyházi ülnöki 
állásától felmentetett, királyi elhatározás folytán 
alig néhány hét múlva, 1869. jan. 29-én, a Girk 
György püspök halála folytán megüresedett 
püspöki székre, Pécsre neveztetett ki. Ugyanaz 
év augusztus 25-én ment végbe nagy pompával 
beiktatási ünnepélye a pécsi püspöki széken. 

Kovács Zsigmond a pécsi püspöki megyét 
nyolez évig kormányozta, s ez idő alatt a pécsi 
püspök kegyurasága alatt álló katholikus tanító
képző intézet és a vele kapcsolatos elemi iskola, 
valamint a jogi lyceum is Kovács alatt nyerte 
mai szervezetét. Pécs egyik legszebb épületét, a 

lyceumi templomot is ö restauráltatta s belsejét 
freskóképekkel láttatta el. A székesegyház tervbe 
vett nagyszerű restaurácziója azonban utódjára 
maradt. 

Dr. Kovács Zsigmond ugyanis 1877-ben a 
veszprémi egyházmegye püspökévé neveztetett ki. 
A veszprémi püspöki szék, melynek javadalmai 
a jótékonyságáról hires Banolder püspök halála 
után adóssággal valának megterhelve, néhány 
évig betöltetlen maradt s a püspökség jövedelmei 
az adósságok törlesztésére fordíttattak. Mikor 
Kovács Zsigmond uj püspöki székét elfoglalá, az 
uradalom részben már fölszabadult a terhek alól 
s nagy jövedelmet hozott. Azonban az uj püspök 
alatt, noha ö maga meglehetős egyszerűséggel 
elt, a püspöki birtok a bőkezű adakozások foly
tán ismét zavarokba merült, ugy hogy a püspöki 
jószágigazgató e miatt le is mondott állásáról. 

Midőn dr. Kovács Zsigmond veszprémi püs
pökké lett, egészsége mái- meg volt támadva. 
Minden évben meg kellett látogatnia a külföldi 
fürdőket s különösen Gasteinban keresett üdü
lést. Tavaly is ide indult, de útközben rosszul 
lett, vissza kellett térnie Veszprémbe s azóta 
nem is hagyta el a püspöki rezidencziát. A vesz
prémiek már korábban is csak ritkán látták 

rozott liberális érzelmeiről is tanúságot teszen. 
A művészetek nánt is élénk érdeklődést tanúsí
tott, így mikor arról volt szó, hogy Munkácsynak 
"Krisztus Pilátus előtt» czimü világhírű képe 
megvásároltassák, ő volt az első, a ki e czélra 
1000 irtot irt alá. Szoldatics Ferencz művész
hazánkfiát is több ízben elhozatta Kómából s 
számára műtermet rendezett be gyönyörű nya
ralójában, melyet még veszprémi kanonok korá
ban építtetett. 

Halálával a veszprémi egyházmegye valószí
nűleg ismét hosszabb ideig marad püspök nél
kül. A vallásügyi minisztérium intézkedésére a 
bíróságok azonnal zár alá vették a püspökség 
minden vagyonát s a püspöki javak uj kormány
zója mindent megtett, hogy a püspökség pénz
ügyeit — melyeket az elhunytnak hosszas be
tegsége folytán nagyon összezavarodott állapot--
ban levőknek mondanak — rendezze. 

KOVÁCS ZSIGMOND VESZPRÉMI PÜSPÖK. 

idegbajban szenvedő püspöküket. Eleinte, mikor 
betegsége még nem vett rajta annyira erőt, min
den héten lejött a várban levő palotájából s a 
püspöki kert árnyas fái alatt sétált néhány óra 
hosszat. Jó ideje azonban a séták végkép elma
radtak s a püspök rosszullétének sőt mái- halá
lának híre is nem egyszer verte föl a várost. 

Legutóbb idegbajához, mely miatt már ön
erejéből mozdulni sem tudott, tüdőlob is járult, s 
ez előidézte a katasztrófát, mely őszinte fájdalmat 
keltett minden körben, a hol az elhunytat ismer
ték. Egyházi működése legfelsőbb helyről is el
ismerésben részesült. így még pécsi püspök korá
ban tüntette ki ö felsége a valóságos belső titkos 
tanácsosi czimmel és jelleggel, 1885-ben pedig 
az I. oszt. vaskorona renddel. Mig egészsége en
gedte, gyakran időzött a fővárosban is s a főren
diház üléseinek szorgalmas látogatója volt. Tevé
keny részt vett a püspöki tanácskozásokban is, 
hol alapos elméleti és gyakorlati ismereteivel 
tekintélyt szerzett szavának a főpapi karban. 
A tisza-eszlári pör alkalmával ő adott ki elő
ször főpapi körlevelet a zsidó-üldözések ellen. 
Fiatalabb korában irodalmi dolgozatokkal is 
igyekezett hatni a közéletre s «Korkérdések* 
czimű munkája, mely a Szt.-István-társulat ki
adásában jelent meg 1850-ben, alapos tanul
mányain s éles itélötehetségén kivül hatá-

MAGYAR CSALÁDÉLET. 
J Ó K A I M Ó R T Ó L * . 

A családot a magyar nép is az állam alapza
tának tekinti, s annak körében rendet és jó erköl

csöt tart fenn. A fiak, leányok a 
szülőket sohasem tegezik, még ha 
felnőttek is. Az ifjabb testvér az 
öregebbet «bátyám »-nak ez pedig 
öt ((öcsém »-nek, a leány-testvéreket 
pedig «néném * és «húgom» szó
val nevezi, mely megkülönbözte
tés egyedül a magyar nyelvben ta
lálható fel, s ez az elnevezés oly jogo
kat hoz közszokásba, miszerint pél
dául még az országgyűlési képviselők 
is öregebb kollegájukat ma-jázzák, 
ez pedig őket tegezi. Fokozása a 
tiszteletnek az niram», «aszszo-
nyom» melléklése a megszólításhoz: 
«atyám uram i), «bátyámuram» (úri 
rendnél «uram bátyám»), «anyám
asszony)), nénémasszony" (előkelők-
n ól: «asszonynéném»), s viszonoz
va «öcsémuram ii, «húgomasszony» 
(nő a nőt «öcsém- asszony »-nak ne
vezi). «Fiamuram» csak a vöt illeti 
meg, «leányom«s&zom/» csak gúny
szó. A házastársak egymást «anyju-
komi) -nak,«apjukom»-nak nevezik. 
Az asszony legtöbbször megbecsüli 
a férjét, kit más előtt rendesen így 
emut: «az én uram»,s kit többnyire 
ilyen megszólításokkal illet: «an
gyalom ii, «galambomi), «kincsemi), 
* kedvesem»; fiataloknál:«cziczám», 
«gyémántom», «rózsám», «szerel 
merni), «lelkem», «szivem*, «tu-
buskám», később aztán «öregem». 
S igen sokszor hívják egymást köl
csönösen «fiam i) -nak, a mi a szoká
sokkal ismeretlen idegent zavarba 
is ejtheti. Ellenben azt is hallani, 
hogy a férj zsémbelő életpárját 
«dorombom i)-nak szólítja, hanem 
akkor aztán szalad is. A nő ezíme : 

feleség, a legmegtisztelöbb czím, mely nemcsak 
azt fejezi ki, hogy a férfi élettársa, hanem azt is, 
hogy azzal egyenlő jogú, mindenben fele-reszes a 
családban. A nő a férje öcscsét *ki ebbikuram»-
nak nevezi, bátyját «(rregbik uram»-nak, s néhol 
férje öcscsének feleségót «menijem»-nek, férje 
bátyjának feleségét «asszonyom»-nak; általában 
a testvér feleségét «ángyom»-nak. 

A jó erkölcsre különösen ügyel a magyar. 
Hajdan törvényekkel is ellenőrizték: házasságtö
rökre fejvétel, befalaztatás várt és sok regényes 
adat bizonyítja, hogy az végre is hajtatott. Szent 
Lászlónak egy törvénye épen felszabadítja a meg
gyalázott férjet, hogy házasságtörő nejét megöl
heti, helyette más nőt vehet s tettéről csak Isten
nek számol. A protestáns kanonok szerint föl
bontható a házasság "engesztelhetetlen gyűlöl
ség 9 alapján s a házastársak újra nősülhetnek. 

A nőt különben nagyrabecsülik. Féltékenység
gel nem kínozzák; rábízzák a gazdaságot, a ház
tartást, a konyhát, a gyermekek nevelését, a cse
lédek rakonczában tartását; ha valamit szereznek, 
abban a nő egyűttszerzö társ. A nő ellenben, ha 
férjhez ment, soha sem viseli többé czímében a 
saját keresztnevét, hanem a férjéét; *Kis Pé-

* Mutatvány az «Oaztrák:roagyar monarchia írás
ban és képben» most megjelent legújabb i39-ik) íüze-
téből. 
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terné» és soha sem «Kiss Mária». A régi rendi 
alkotmányban még a szavazatjog is ki volt a 
nőkre terjesztve. A nemes özvegynö a tisztujítá-
sokon együtt szavazhatott a férfiakkal, s a leá
nyok számára a törvény köteles részt biztosított 
az apai örökségből: a székelyeknél épen fiúvá is 
lehetett a leányt nyilvánítani, ha a szülőknek 
fiuk nem volt, s az ilyen hajadont «fiuleány»-
nak nevezték. A ki egy tisztességes nőnek a lá
bát megfogta a kezével, nagy büntetés érte, s a 
ki nőt rabolt, tizenkét tinója bánta. 

Ellenben a bukott hajadonnak nehéz peniten-
cziát kellett kiállania, a minek eklézsia-követés 
volt a neve, tollkoszorúval a fején a templom
ajtóban ; botrányos életű nőnek levágták a haját 
s kiseprűzték. Ma már szelídebben bánnak velük; 
de az elnézés annyira még sem megy, hogy ez a 
fajtája a nőknek saját világot (vagy félvilágot) ké
pezzen; azok a társadalmi életbe bele nem játsza
nak nyilvánosan, mint némely más országokban. 
A hajdani harczos világban a nők még a csaták
ban is részt vettek a férfiak oldalán, mint Egei-
diadalmas védelme alatt: a honnan «az egri 
nök» neve ma is megtisztelő czímzés. Mai nap a 
nők nyilvános hatáskörét a jótékonyság iránya 
határozza meg, összesítve a női buzgalmat had
járatok idején a vereskereszt-egylet magasztos 
feladataiban. 

A gyermekek nevelésére sokat ád a magyar; 
fiait, leányait iskoláztatja, jól táplálja, tisztesen 
ruházza; a néptanítókat tiszteli, becsüli. Még a 
század első harmadában az a szokás állt fenn, 
hogy a tanítók számára sorban főztek minden 
háznál és a kész ebédet egy nagy szatyorban 
vitte a lakásukra két mendikás diák vállon átvetett 
rúdon; a szegényebb házakból többen tettek 
össze: egyik főzte a gombóczot, másik a töltött 
káposztát, harmadik a szilvás derelyét, kiosz
tott rendelés szerint. Ma már ezt kész fizetés 
pótolja. 

A családélettel szoros összeköttetésben van a 
vendégszeretet is, mely a magyar népnek kiváló 
erénye. A magyar gazdának mindig nyitva a 
kapuja, hogy a vendég bejöhessen, s a kedves 
vendégnek kiszedik a szekerebői a kereket és 
eldugják, hogy tovább ott maradjon: sütnek, 
főznek a számára minden drágát es jót, agyon- ; 
kínálják, s ha a sok evéstől «magyar betegséget» 
talált kapni, kikenik a hátából a csömört, tollas ; 
ágyba dugják, s ha tovább megy, tarisznyáját, 
csutoráját is megtöltik még útravalóval. S nincs 
rá eset, hogy valaha rnagyar gazda fizetést foga
dott volna el a hozzá beszálló idegentől. «Egyél, 
ne koplalj, mint otthon!" — «Tessék, egyék, 
nem lesz egyéb.» — «Hadd legyen neki karácso
nya !» népszerű rendes mondások; s a magyar 
háziasszony, miután agyonkínált, traktált, enge
delmet kór a csekély ebédért. 

A családi otthon képének fontos kiegészítő 
része a konyha. 

Nem is olyan kicsinylendö dolog az. 
A saját asztal egy takarékpénztár a városi 

emberre nézve is. Minden asszony alchymista: 
aranyat főzhet a tűzhelyen; a jó gazdasszony 
kezébe van letéve a ház boldogulása; — az «ott
hon" és a «haza» egy eszme. 

A jól készült ízletes étel egyik oka annak, 
hogy a magyar faj legtöbb hadképességet a leg-
kitartóbb munkaerőt fejt ki. 

Mert legjobb házi orvos a feleség s legjobb 
gyógyszertár a tűzhely; ezek előlegesen gyógyít
ják a bajt. 

Minden éghajlatnak, minden nemzetnek, sőt 
minden századnak megvan a maga étkezési sza
bálya, így minden nemzetiségnek, sőt felekezet
nek is. A kálvinista soha sem böjtöl; a pápista 
és görög «bőjtös»-t válogat ugyan, de abból is 
eleget juttat; komolyan böjtöl és sokat az orosz ; 
nagyon kevéssel beéri az oláh : koplal a zsidó 
(köznép). 

A magyar konyha valóságos művészet: s ezt 
nagy részijén a «délnémet" szakácskönyv is 
inarticulálta. 

A Hunyadi Mátyás korabeli étkezés szokásai
nak érdekes leírását találjuk Galeottinál. 

«A magyaroknál minden ételt lében adnak 
fel, húsnak, halnak és vadpecsenyének megannyi 
mártása van, a mi erősen fűszerezve van fahéj
jal, gyömbérrel, borssal és sáfránynyal. Egy kö
zös tálból étkezik mindenki és villát nem hasz
nál, hanem az ujjai hegyével szedi ki a darabo
kat a tálból, s késével úgy metéli falatokra. Ilyen 
módon a kezét a sáfránynval bemocskolja, s az 
öltözetét is elcsepegteti. De maga Mátvás király 
ugy tudott-e szokás mellett a tálból enni, ho<Ty 

kezeit soha be nem piszkolta, ámbár élénk részt 
vett az asztal feletti társalgásban." 

Egy századdal később már a meghívott vendé
gek mind magukkal hozták a kést, villát, kana
lat a lakomához, a csizmaszár mellé dugva. 
Az urak ezüst tokban rejtve. 

Hogy milyen lehetett kétszáz évvel ezelőtt a 
niagyar konyha, arról egy akkoriban nyomtatott 
szakácskönyv nyújt izlelőt. Az előszava meg
jegyzi, hogy ez csak a becsületes közrendtiek-
nek szól. 

A legtöbb ételnek a nevét sem ismeri mai nap 
senki. Leves, főzelék hiányzik: kezdődik az ebéd 
marhahuson,balázslével, daruzsázsával, karboná
téval, kukrejttel, polyékával, vendéglével, azután 
jön a berbécshús, bosporral (ez az egy ismeretes 
ma is), kuskusával, mikólével; azután a sállyás 
pecsenyék (szárnyasok), czifra lével, despotlével, 
hidralével, keresetűével, koldus lével, leánysarjá
val ; majd a sertéshúsok botlével, pikádával; az
után a halak églével, guttalével, kozáklével, 
lutherlével, zsákvászonnal, czuppanlével; utóbb 
tésztafélék, a bábafánk, bálmos, boros szerdék, 
borsajt, disilber, domika, édes orda, főkötős 
fánk, jungáta, makaró (nem makaróni), paláta, 
pila, piroska: a böjti eledelek: a kínzóit kása, 
lőnye, magyari, miskulánczia saláta; mind olyan 
szavak, a melyeknek kilencz tizedrészét semmi 
szótárban fel nem találni többé. Ellenben az 
elkészítésük módja annál jobban fallázit minden 
képzeletet és gyomrot. 

Bors, kálmus, mák, gyömbér, sáfrány, szere
csendió, szegfűszeg, mandula, fahéj, torma, zöld 
fokhagyma és pour la bonne bouche: néhány 
csepp spiritus vitrioli rózsavízzel elegyítve; só 
semmi, de nádméz, czukor, annál bővebben. 
Zsálya, fodormenta, pujpunella, borágó, tárkony, 
turbolya azonfelül, sőt egy ételnél még múlha
tatlan járulék az indigó is. Ezzel mai nap csak
ugyan nem élünk. 

A hires marczafánk (a mivel a sírásban telhe
tetlen gyereket engesztelik) készült megpirított 
mandulából draganttal keverve, keményítővel 
behintve, tojással megkeverve, krétába bemártva, 
skarláttal megfestve s aranyfüsttel beragasztva. 
Ez is «jó annak", a ki szereti. 

A későbbi századokban az izlés megváltozott. 
A múlt század végéről egy költeményben így7 

találjuk a leírását egy magvai- vendégségnek 
(Szúmay Antal «Hungária in parabolis»): 

A lakodalmat tartó gazda 
Hivat hat falusi gazdasszonyokat, 
Sütni főzni kik jól tudnak, olyanokat. 
Azoknak ketteje a kalácssütéshez 
Hozzáfogott, négye pedig a főzéshez. 
Sütöttek az elsők szép fehér czipókat, 
Fonott kalácsokat, lángost, vakarókat. 
Száma sem volt a sok káposztás rétesnek, 
És kapros túróval megtöltött bélesnek, 
Tekenők tölték meg mákos kalácsokkal, 
Bántott csőrögékkel és lelkes fánkokkal. 
Tálakra levelén sültek halmoztattak, 
Asztalokon renddel mind alkalmaztattak. 
Udvar közepére egy nagy szín volt vonva, 
A melyet kerített magasan négy ponyva, 
Ezen volt főzéshez nagy tűz-pad építve, 
A sok felvágott fa rakásra készítve. 
A négy szakácsné itt kelt, járt, forgott, sürgött, 
A sok vagdaló kés, főzőkanál csörgött, 
Ki ludat, ki pulykát, ki kappant mellesztett, 
Ki malaczot szúrván, abból vért eresztett. 
Két fülű fazékba káposzta rotyogott, 
Püffögött a kása, fele kipotyogott. 
Egyik a kappanhoz metélt tészta laskát, 
Más is azt sihírlott, hogy majd csinál táskát. 
Harmadik bosporba fokhagymát aprított, 
Negyedik espéknek szalonnát hasított, 
Mert paczalt, bárányhust ezzel készítették, 
A törött lébe is ugyan eztet tették. 
Gyenge báránykákat készítek tárkonynyal, 
Borjut uriassan, mint szokás, czitronynyal. 
A disznólábakbnl főztek kocsonyákat, 
Tálaltak két lapos tálra tarhonyákat. 
Egyike egy sódart vagdaló késével 
Feldarabolt s főzte áztat kaszás lével. 
Borjufej tejfeles és zsemlekoczkával 
Készült s a disznófő eczetes tormával. 
Ludas kása is volt, csirkék köszmétével. 
Egy pár hizlalt récze főtt fekete lével. 
Minden étel vala jól megsáfrányozva, 
Némely megzsályázva, vagy rozmaringozva. 
Hintettek azokba bőven borsót, gyömbért. 
Mivel a fűszerszám tisztítja meg a vért. 
Az ökörnek fejér s vesepecsenyéje, 
Nyárson sült és roston annak vetreczéje. 
Disznó oldalasnak a zsírja lecsorgott, 
Malacz, melyet nyársra vontak, frissen forgott. 
Spékeltetett ürü húsa fokhagymával, 
Ludakat töltöttek mind kormos almával, 

Pulyka-kakasoknak lágy kenyér begyekbe 
Tétetett; vad nem volt: azért is helyekbe 
A többi sült állott borjú czimerekből, 
Csináltak katonabélést veséjekből. 

És így tovább! 
A jelen századbeli magyar konyhát így talál

juk leirva: 
«A konyha a legnagyobb helyiség a házban, 

nagy nyitott kéményű tűzhelylyel, melyen felül 
is ég tűz, alul is ég: felül főznek, alul kalácsot 
sütnek. A pattogó hasábok közül emelkedik ki a 
sok horgú vaskutya, az tartja az egyik végét a 
nyársnak, a mire felhúzva forog a piruló kan
pulyka, keresztül ütve a nyílforma liidlelkével. 
A forgató gépet egy béres gyerek helyettesíti. 
A tűz körül rotyogó fazekak, félig letakarva má
zos cserépfedökkel. 

«A lángtól félrevonva egy vas háromszög, 
lábakon, azon egy lapos cserépedény, az beta
karva pléhfedővel; alatta is, fölötte is parázs. 
Ebben bizonyosan a társa sül annak a rétesnek, 
a mit ott a nagy kihúzott asztalon most nyújta
nak vékonyra, olyanformán, hogy két leány két 
felöl egy ökölnyi gyúrt tésztát addig nyújtogat, 
míg az alátett abrosz szélét éri, hogy azt egy 
régi római Messalina mint tunica vitreát ve
hetné magára. Azt pedig a magyar gazdasszo
nyok meghintik tojásos tejfellel, mandulával, 
mazsolaszőlővel, aztán összehengerítik, kigyó 
módra tepsibe tekerintik s lassú tűzön pirosra 
pirítják. 

«Más fehérnép e közben a tűzhely alatti ke-
mencze agyag tévőjét rakja körül a kihúzott pa-
rázszsal, a forró kemenczében magasra kelt ka
lácsok sülnek; más leánycseléd kétfogantyús 
félhold-forma bárddal apróz gömbölyű fatálon 
valami húsfélét, a mi rizskásával vegyest ká
posztalevélbe lesz befojtogatva. Egy suhancz 
borsot tör nagy ágyúnyi vasmozsárban, egy fürge 
szobaleány meg rézsodrony-virgácscsal seprűz 
egy czinmedenczében hófehér tojáshabot, a mi a 
felfujt kásához kell. Maga a főszakácsné pedig 
mindenütt sürög-forog, vezérli a concertet: meg
öntözi zsírral a piruló pulykát, mi az alája tett 
cseréptálba csorog vissza; meghinti a rétes tész
tát elébb a szárazzal, aztán a folyadékkal; bele
kóstol a forró ételekbe fa-főzőkanállal, s megítéli, 
mi kell még beléjük, s parancsol bors- és sótartó
val, paprikás döbözzel, szerecsendióval, megiga
zíttatja a kemenczét, megvizsgálja a piruló kalá
csokat, hogy oda ne égjen a fenekük: a kugluff 
fenekét megkopogtatja; ellenőrzi a rétest, bele
szurkál a lapátvégü villával a sistergő hurkafé
lébe, válogat a mindenféle czifra réz-, bádog-, 
fa-műszerek között; fánkmetsző, derelye-sarkan
tyú, czifra paczalvágó, molnár-ostyasütő, kürtös
fánk dorongja mind hivatást talál. De legnagyobb 
virtus, s ehhez gyakorlat kell, a levesbe való 
tésztát egy nagy öreg késsel olyan finomra met
szeni, mint a czérnapászma.» Stb. stb. 

Erdélyben ismét más a konyhaművészet, az 
étkezés módja, a melyet Apor monográfiája nyo
mán Erdély leírásánál fogunk ismertetni, a hol 
valóságos tudornánynyá fejlődött a főzés és tála
lás mestersége s a lakomák berendezése. 

Vannak nemzeti ételek és sütemények, melyek 
az egész országban híresek és keresettek, egyes 
vidékek készítési módja szerint. Ilyenek a debre
czeni fonatos, debreczeni béles, mézes kalács, a 
kecskeméti béles, rétes, az erdélyi levelén sült, a 
kolozsvári czó'kós czipó, a szegedi tarhonya, a 
szentesi túrós lepény, a miskolczi, debreczeni, 
komáromi fehér kenyér, a pozsonyi mákos ka
lács ; a pogácsák és pereczek vidékenkint változó 
nemei; azután a húsneműek, kalbászök, szalá
mik, füstölt húsok kitűnőségei, melyek után hí
res Debreczen, Kolozsvár és Kassa; s melyek 
mind a fogyasztó közönség egészséges konstitu-
cziójáról tanúskodnak. 

A magyar köznép általában sok növényi táp
szert fogyaszt, s annyi lisztből készült sütemé
nye egy népfajnak sincs, mint a mennyivel a 
magyar bővölködik, a káposztát pedig egyenesen 
('Magyarország czimerének» nevezi a népajk s 
az róla a hagyomány, hogy annak a magját Káp 
nevű barát hozta Ázsiából, ezért Káp hozta — 
káposzta. 

Ezt látszik megdicsőíteni a régi eredetű nép
vers : 

«Oh áldott káposzta! 
Paradicsom hozta! 
Boldog, a ki kalbászszal foldozta.» 

Ellenben «a kása nem étel». Noha ennek a 
híres hajdúkása, a megénekelt fordított kása el-
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lent mond; a lakodalmas kása pedig a menyeg
zői vendégségnek múlhatatlan kiegészítő része. 
Viszont a kitoló kása egy jelentőségű a ko
sárral. 

KÉPVISELŐVÁLASZTÁS A VIDÉKEN. 
Még egy képsorozatot adunk ma a lefolyt 

választásokról, s ezúttal tisztelt rajzolóink a 
vidéki kortes-életből vettek tárgyukat, Vas
megye felső-eőri kerületéből, hol Hegedűs'Ká
roly függetlenségi Szájbély kormánypártival 
szemben bukott el. Mert a provincziális válasz
tások mégis csak eltérő jellegűek némi rész
ben, többet megőriztek a régi hagyományok
ból s hamisitatlanabbúl jut bennök kifejezésre 
az "alkotmányos élet.» Természetesen ezt csak a 
külsőségekre értve. Mert hisz a lényeg ugyanaz, 
legfellebb városban szebbenbeszél a jelölt, faluban 
egyszerűbben. De e mellett vannak az önkény-
telén humornak olyan momentumai, melyeket a 
városok czivilizált kaputos népénél hiában keres
nénk. A jó magyar nép alkotmányos terminoló
giáját még nem döntötte halomra a fúzió, előtte 
még ma is csak jobb- és balpárt létezik, s talán 
ebben is van bizonyos igaza, mert csak ez a két 
országos párt az, a melynek történelmi fonala a 
nemzet életében egész János Zsigmond és Ferdi
nánd pártharczaiig, sőt tán még azon túl is vissza 
megy. 

Szépen tisztára van seperve a falu háza előtti 
tér a szeméttől, ott ácsorog izzadva a kíváncsi 
lakosság, várva jelöltje programmbeszédét. Min
denkinek van valami kis remélni valója, melyet 
az uj jelölthöz köt, egyiknek valami pöre van el
intézetlen, a másiknak tán egy kis kölcsön fogna 
jól, kamat és betáblázás nélkül, stb. stb. Es 
mindez apró vágyak teljesülése a jelölt személyé
től tétetik függővé. Ingának ugyan a kormány 
oszlopai — már tudniillik a kétlábú oszlopok, 
vulgo : kortesek, ingadoznak lábaikon a sok be
kapott jótól, — de hát itt már az a paradoxon 
áll, hogy minél nehezebben tartják őket lábaik, 
annál erősebb lábon áll az ügy. Lám a követjelölt 
ur neve is gyöngécske orthografiával van az egyik 
zászlóra kipingálva Seibély-nek, de sebaj, csak 
a zászlót tartó marok legyen elég erős. Be is 
kószálják a vidéket, a községeket sorba a buzgóbb 
kortesek, néha még annyi idejük sincs, hogy éjsza-

A programmbeszéd. 

kára meghálnának, hanem ott alusznak a döczögő 
szekéren; kapaczitálják mindenféle fogós módon 
egymást, s még mikor kiröpítik is egyikét-mási-
kát a korcsmából, azzal a «röpke szóval* röpül
nek ki, hogy «Éljen a jobb, vagy a balpárt!» 

De azért nálunk, leszámítva az utóbbi napok
ban előfordult pár esetet, a választások rendesen 
mégis sokkal csendesebben és simábban folynak 
le, mint a hogy a megindult nagy hűhókból kö
vetkeztethetné a viszonyokkal kevésbbé ismerős. 
Diadallal vonul el a győztes párt, némán som
polyog el a küzdtérről a másik, legfeljebb azzal 
vigasztalja magát, hogy «lesz még szőlő, lágy 
kenyér". Maga a piros tollas hetyke kortes-
legény, délczeg alakját meg nem hajlítva kapja 
nyalábra a zászló fáját, vállára veti s úgy vonul 
el a placzról. Csak öklével fenyeget vissza némán: 

— Hiszen várjatok csak; választunk mi még 
Magyarországon követet! 

^ ^ B H Ö L * 

IRODALOM É S M Ű V É S Z E T . 
Kossuth iratai népies kia

dásban. Az Athenaeumtársulat, 
mely Kossuth nagybecsű «La-
tait» több kötetben kiadta, gon
doskodott egyszersmind, e neve
zetes munka olcsóbb kiadásáról 
is, hogy minél jobban elterjed
jen. A nagynevű szerző maga 
Helfy Ignáczot bizta meg, hogy 
a népies kiadás számára rövidí
téseket tegyen. E rövidítések 
azonban Kossuth művének lé
nyegét, tollának ragyogását, elő
adásának varázsos erejét nem 
érintik. Leginkább a diplomá-
cziai és egyéb okiratok mellő
zésére szorítkoznak, melyek a 
háromkötetes műben mint bizo
nyító adatok sorolvák föl. Ezek, 
valamint a levelezések, kivona
tosan közölvék. Egyéb szüksé
gesnek mutatkozott rövidítések
nél is érintetlen maradt Kossuth 
előadása. Huszonkét fejezet adja 

Balpárti választók. Kormánypárti kortesek 
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elő Kossuthnak a szabadságharcz után a menekülésben 
kifejtett működését, összeköttetését III. Napóleonnal, 
Gavour gróffal s átalában az emigráczió történetét, 
melynek legnagyobb, legfényesebb alakja maga Kos
suth, ki örökös hazátlanságra Ítélte magát. Megraga-
dóbb és egyszersmind meghatóbb történeti művet alig 
olvashat magyar ember, mint e könyvet. A népies 
kiadást számos kép is illusztrálja, arczképek, Kos
suthravonatkozó tárgyak, segykoru angol képes lapok 
rajzai Kossuth angolországi ünnepeltetéséről. A sű-
rűn nyomott könyv 722 lapra terjed, ára 2 frt 50 kr, 
vagy vászon kötésben 3 frt. 

A Franklin-társulat kiadásában ismét számos 
közhasznú mű hagyta el a sajtót. Uj vállalat két első 
füzetét is kapjuk köztük, s ez A magyar klasszikusok 
uj kiadása. A Toldy Ferenez által mintegy harmincz 
év előtt megindított vállalat («A magyar nemzet 
classicus irói») kötetei immár elfogytak legnagyobb 
részben, s az általános kedveltségü jeles íróinkat 
rendszeres kiadásban hiába keressük. Ezen a hiá
nyon óhajt segíteni az uj vállalat, mely csinos kiál
lítású füzetekben jelenik meg. A sorozat Kölcsey ösz-
szes műveivel nyilik meg, s aztán a két Kisfaludy, 
Bajza, Czuczor, Berzsenyi, Csokonai, Virág, Dayka. 
Szentjóbi Szabó, Bacsányi, Verseghy, Gyöngyössi, 
stb. következnek, Kölcsey Ferenez minden munkái 
ezúttal harmadik kiadásban jutnak a közönség ke
zébe, az uj kiadás azonban eddig sehol meg nem je-
jelent és csak szétszórva megjelent műveit is össze
gyűjti, továbbá Szatmármegyében és az országgyű
lésen kifejtett munkásságát is ösmerteti, valamint 
adja levelezéseit. Tehát az lesz Kölcsey legteljesebb 
kiadása, és tiz kötetet foglal, mely mintegy 40 füzet
ben (5—6 ivnyi) fog megjelenni. Egyes füzet ára 30 
kr. Az első füzet az életrajzot, aczélmetszetü arcz-
képet, a lyrai költeményeket, a második füzet a ro-
mánezokat, balladákat, a vegyes költeményeket és a 
• Perényiek* czimü drámai töredéket közli. A magyar 
közönség bizonyára meleg érdeklődéssel fogadja 
egyik jelesének öszegyüjtött munkáit. 

A filozófiai irók tárából, mely a magyar tud. aka
démia támogatásával jelenik meg, a 8-ik kötetet 
vesszük, s abban egyik legderekabb és legalaposabb 
filozófiai írónk, Alexander Bernát nyújtja az egyik leg
nagyobb filozófiai elmének Kantnak I*rolegoméniái 
minden leendő metafizikához czimü művét, ellátva 
kimerítő bevezetéssel. Szabatos és világos fordításban 
sorakozik Kant e műve is a szintén Alexander által 
fordított uTiszta ész kritikáján mellé. Ára 1 frt. — 
A Jeles irók iskolai tára is két ujabb füzettel (29— 
30-ik) gyarapodott; az egyikben Vozári Gyula tanár 
kiséri eszthetikai és nyelvészeti fejtegetésekkel Vörös
marty • A két szomszédvár' czimü költői elbeszélését, 
(ára 50 kr), a másik pedig a német irodalom ismere
téhez vezet s ebben Göthének > Egmont* tragédiáját 
adja dr. Bauer Sándor szegedi tanár bevezetéssel 
és a német szöveghez irt magyarázó jegyzetekkel. 
Ára 60 kr. — A *Kis nemzeti múzeumi czimen 
mint mindig, most is gyakorlati értékű, közhasznú 
könyvet kapunk, az úgynevezett házi könyvtár kiegé
szítéséül. Hufeland Kristóf Vilmosnak az emberi és 
állati életről, a test ápolásáról, a betegségekről irt 
könyve ez, mely Makrobiotika, vagy hogyan hosszab-
bithatjuk meg életünket» czimet visel, s 464 oldalt 
foglal el. Ara 1 frt. — Következik ezután egy kiváló 
jogi munka átalakított és bővített második kiadása: 
t.4 magyar bűnvádi eljárás mai érvényben* irta dr. 
Fayer László, egyetemi rendkívüli tanár. Ára 3 frt I 
60 kr. — Jeles iskolai művekből is négyet találunk a 
gazdag sorozatban. Első helyen méltán említhetni a 
természettudományi irodalomban is jó névvel bíró 
Czógler Alajos szegedi tanár művét: Természettan, 
a középiskolák felsőbb osztályai számára, több rajz
zal. Ama művek közé tartozik, melyeket a tanügyi j 
irodalom nyereségül tekinthet. Ára 2 frt 40 kr. — ! 
Földrajz, gymnasiumok használatára a legújabb 
miniszteri utasítások nyomán irta dr. Márki Sándor. 
A nagyobb terjedelmű munkából ezúttal az első fü- j 
zet kerül ki a sajtóból, mely az első osztály számára i 
Európa földrajzát hja le, s 53 kép is illusztrálja. A i 
füzet ára 80 kr. A mathematikai és fizikai földrajz ': 
elemei, a legújabb miniszteri Utasítások nyomán a j 
gymnasiumok 3-ik osztálya számára. írták Scholtz i 
Albert és Ráth Arnold, főgymnasiumi tanárok. Kövid 
és tartalmas iskolai könyv; ára 50 kr. Osszhangzat- \ 
tani gyakorló könyv, zeneiskolák s tanítóképző inté- j 
zetek számára, szerkesztette Kapi Gyula tanítóképző
intézeti igazgató. A hangjegyek titkaiba vezet be; j 
ára 30 kr. 

• Az osztrák magyar monarkhia írásban és 
képben» czimü irodalmi vállalatnak most jelent ; 
meg 39-dik füzete, mely egyúttal a Magyaror- \ 
szagról szóló résznek 10-dik füzete. Ezt az egész ; 
füzetet elejétől végig Jókai Mórnak, a magyar j 
rész főszerkesztőjének «A magyar népről* irt ismer-
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tetése tölti be. Jókai ragyogó tolla, természete
sen, nem követi a népismertetések chablonszerü 
modorát. A nemzetét lángolón szerető költő tükre 
az, mely a magyar népet e dolgozatban bemutatja; 
az ő megkapó, közvetlen előadásában látjuk előve
zetve a magyar népet jellemző egyéni tulajdonaival. 
Jókai részben kedélyesen emlékszik meg itt népének 
sajátságairól, s belemélyedve a részletekbe ismer.'eti a 
magyar nép alkatát, külsejét, fizikai kiválóbb tulaj
donait ; majd beszél hősi indulatáról, testi fejlettsé
géről, harczi bátorságáról, megemlítvén itt a hajdan 
divatozott hivatalos párbajokat. Majd kedélyéről 
beszél, vallásosságát méltatja, családéletét ismerteti, 
vendégszeretetét emeli ki s a mi ezzel oly szorosan 
összefügg: konyháját is bemutatja. Ezek után külön 
fejezetben szól a magyar nép babonáiról, az őshitről 
s aunakmég fönmaradt nyomairól és hagyományairól, 
visszakalandozva a ködös őskorba, s néhol ragyogó 
fantáziájával pótolva a hézagokat. Majd ismerteti az 
Attila-Csaba-mondakört, az Álmosról szóló hagyo
mányt stb. «Nenizetének mesélő dajkája*, a hogy egy
kor Jókait nevezték, szellemének egész melegét bele-
önté e dolgozatába s korunk ez egyik legnagyobb Író
jának elődását még hatásosabbá teszi az, hogy korunk 
egyik legnagyobb rajzolója, Zichy M. készített hozzá 
illusztrácziókat. E két magyar lángész páratlan alkotó 
ereje egyesült a <Magyar népről* szóló fejezetnek 
érdekessé s irodalmi és művészi becsüvé tételére. 
Zichy Mihály hét, egy-egy teljes lapot elfoglaló olyan 
képet rajzolt a Jókai czikkéhez, melyekben még az 
ő világszerte elismert rajzoló képessége kulminálni 
látszik. •Pörosztó bajvívás*, •Harczdöntő párbaj*, 

• Szentivánéji tűzünnep: Tűzugrás*, •Gyermek-ava
tás az ősmagyaroknál*, «A holt vitéz és menyasz-
szonya*, «Legény költögetés ősrégi halotti toron*, 
• Attila lakomája*, ezek Zichy Mihály rajzainak czi-
mei és tárgyai. — A diszes füzet a Bévai-testvérek 
bizományában jelent meg s ára 30 kr. 

A három kőfej, Jókai legújabb regényének füze
tes kiadásából a Révay-testvérek a 3—5-ik füzeteket 
bocsátották közre, Jókai Bóza k. a. rajzaival. Egy 
füzet ára 20 kr. E vállalat alkalmassá, hogy Jókai 
regényeit minél többen, s apróbb részlettí fizetésekben 
szerezhessék meg. 

Tévesztet t utak, Beniczkyné Bajza Lenka két 
kötetes regénye, második kiadást ért meg. Nem sok 
magyar regény osztozik e sorsban. A csinos kiállí
tású uj kiadást a Bévai-testvérek rendezték. 

Drámai költemények czím alatt négy drámát 
magában foglaló kötet jelent meg Zomborban Molnár 
Gyulától, ki egy vidéki pályázaton dijat nyert nép
színművével és egy akadémiai pályázaton is figyelem
ben részesült vígjátéka. A kötetben közre adott uj 
színművek a szerző ujabb darabjai és mindenik ver
sekben van írva. Ezek a következők: tZoárd* ma-
gyar őskori színmű, iMusztafa» történelmi színmű, 
*Saul király bibliai színmű és *A rövidlátók» tár
sadalmi vígjáték. A kötet ára 1 frt 50 kr. 

G vadányi-album. Ez évben Szakolcza város haza
fias közönsége és tanácsa mozgalmat indított, hogy 
Gvadányinak, a Peleskei nótárius és Kontó Pál 
szerzőjének e városban máig is fennálló lakóházát, 
melyben összes költeményes munkáit alkotta s élete 
pályáját befejezte,' diszes emléktáblával jelöljék meg. 
A dicséretes mozgalom eredményre vezetett s az 
emléktábla ünnepies leleplezése ez évi augusztus 
18-án megy végbe. Erre az alkalomra «Gvadányi -
Album* czím alatt dr. Kovács Dénes Budapesten 
emlékalbumot szerkeszt, mely míg egyrészt ez iro
dalmi ünnep jelentőségének növelését czélozza, más
részt hozzájárulni kíván Gvadányi irói alakjának 
teljes kidomborításához s művei iránt ujabb érdeklő
dés keltéséhez. Az album tartalmazni fogja Gvadányi 
életrajzát, minden egyes munkájának esztétikai mél
tatását, az emléktábla történetét s több Gvadányi-
relikviát. Az album nagy nyolezadrét alakban, velin-
papíron, mintegy 12 ivén diszes kiállításban jelenik 
meg pompás vastag borítékkal. Előfizetési ára 2 frt. 
mely összeg ez évi július 10-ig az album szerkesztője 
nevére (Budapest, Vili. gyöngytyuk-uteza 13. sz. alá) 
küldendő a gyüjtőivekkel együtt. 

A genfi konvenczió. E czím alatt széles köröket 
érdeklő könyv jelent meg Molnár Viktor szakavatott 
tollából. Szerző alaposan tanulmányozta azt a nagy
szerű egyezményt, a mely a mai müveit kor egyik 
legmagasztosabb eszméje megtestesítését czélozza, 
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j hogy tudniillik a háború sebesültjei a barát és az el
lenségre való tekintet nélkül segítségben és gyámo-

• litásban részesitendők. Fejtegeti a konvenczió törté
nelmét, azután kritikailag méltatja minden egyes 
czikkelyét. tárgyalja a konvenczió kiterjesztését a 
tengeri hadviselésre és végre kiterjeszkedik a magyar 

! szt. korona országainak vörös-kereszt egyletére, mint 
a mely intézmény tulajdonképen kifolyása a genfi 
konvencziónak. A könyv meleg hangon van megírva 
és irodalmunkat a genfi konvenczióról önálló mun
kához juttatta. A csinos kiállítású könyv ára 80 kr. 
Lampel Róbert kiadása. 

A párviadal, történeti, jogbölcsészeti és tételes
jogi szempontból irta dr. Horváth Ödön, eperjesi 
jogakadémiai tanár. Koronkint sok könyv jelenik 
meg a párbajról, mellette és ellene. Dr. Horváth Ö. 
könyve, mely Eperjesen került ki sajtó alól, a leg
jobbak közé tartozik. Korunk társadalmának e szo
morú örökségét egészen az ó-kori intézményektől 
kezdve vezeti le, a perdöntő bajvivásoktól, istenité
letektől kezdve, történeti jogi folyásában, mígnem 
beleveszi magát a társadalomba, a hol oly erős gyö
keret ver, oly ápolásban részesül épen a társada
lomban döntő szerepet igénylő osztályok részéről, 
hogy a törvényhozást is megbénítja és elnézővé 
teszi az igazságszolgáltatást. Párhuzamot von a lo
vagkor bajvivásai s azok nevetséges elfajulása, a mai 
párviadal közt. Végül a párviadalok elnyomását czélzó 
intézkedéseket ismerteti, a legrégibb időktől fogva. 
Mindezek nem tudták azonban megszüntetni a pár
viadalokat. Egyik szakaszban a szerző jogbölcsészeti 
szempontból bírálja és czáfolja a párviadalok mellett 
felhozatni szokott okokat; továbbá törvényhozásunk 
nem elég szigorú intézkedéseit ismerteti a párbaj 
ellen. Nem maradtak ki a tárgyalásból a párbaj-sza
bályok, melyek a túlkapásokat korlátozhatnák ; a sú
lyosító körülményeknek veendő s végkimerülésre 
czélzó, meg az amerikai párbajok sem. A szerző 
mindezeket* elitéli. Fejtegetéseinek végeredménye 
az, hogy a párbajok kevesbítésére az első orvosszer 
volna azok szigorúbb büntetése, továbbá a becsület 
megsértésének esetére súlyos büntetések alkalmazása 
és a becsületbiróságok intézményének általános be
hozatala. A társadalom felfogásának megváltozása a 
becsületről és párbajról csak az általános műveltség 
emelésével várható. A kötet ára 1 frt s kapkató a 
szerzőnél és Kósch Árpád könyvnyomdájában Eper
jesen. 

A halottkémi szolgálat kézikönyve, a képesített 
és a hatóságilag megbízott, orvostudori vagy sebészi 
oklevéllel nem bíró halott kémek használatára. A 
gyakorlati kézikönyv ezúttal második kiadásban je
lent meg az Athenaeum-társaságnál, s ára 70 kr. 

Folyóiratok. Az Archaelogiai Értesítőből ismét 
gazdag tartalmú füzet jelent meg, rajzokkal, illusz-
trácziókkal, s az egész szerkesztésében és kiállításá
ban azzal a tapintatos gonddal, mely e folyóirat 
szerkesztőjét, Hampel Józsefet dicséri. Boncz Ödön 
a kun és magyar viselet történetével foglalkozik, az 
utolsó Árpádok és az Anjouk korát vizsgálva, s érde
kes fejtegetésében bemutatja az e korból maradt 
rajzbeli, faragványi, szobrászati, metszési emlékeket 
melyek az akkori viseletről tájékoztatást hagytak 
ránk. Majd Fröhlich Róbert folytatja a bácskai ró
mai sánezok leírását. Myskovszky Viktor a XVI. 
század első tizedeiből Ragusai Vincze (Vincentius de 
Ragusa, mint a héthársi templom diszkapuján be
véste nevét) sárosmegyei szobrászati műveit mutatja 
be: a kis-szebeni plébánia templom diszkapuját, a 
héthársi templom szentségtartóját, a berzeviczi tem
plom kapuját. Radisics Jenő a nürnbergi mesterpo
harakkal foglalkozik, Réthy László pedig a Dobóczky-
féle oláh éremgytíjtemény leírását kezdi meg. Ezen
kívül a legújabb ásatásokról, leletekről találunk je
lentéseket, leírásokat, rajzokat, régészeti irodalmi 
művek ismertetését, s végül apróbb közleményeket. 
A szakember és a komolyabb olvasó egyforma érdek
kel olvashatja a füzetet. — A Hazánk történelmi 
közlöny uj füzetében Szentkláray Jenő ád leírást a 
múlt századbeli társadalmi és közműveltségi állapo
tokról Torontálmegyében; Thoroczkay Sándor az 
1849 iki 73-ik honvédzászlóalj történetét irta meg; 
Hőké Lajos az 1865—67-iki országgyűlés emlékeit 
eleveníti föl; Rózsafy Mátyás, Lehóczky Tivadar 
irfcak még á füzetbe, melyből id. Szinnyei József tör
téneti repertóriuma most sem hiányzik. — A Figyelő 
irodalomtörténeti közlönvben Pauler Tivadarról és 
irodalmi működéséről ir Máté Sándor; Takács Sán
dor folytatja Péczeli vegyes munkáinak ismertetését; 
Vachott Sándoraé a múltból vett rajzokat, stb. — 
Az tUngarische Revue* junius-juliusi füzeteama
gyar tudományosság és irodalmi mozgalom vissz
hangja, most is számos derék közleménynyel. 
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Magyarország geológiai térképe. A magyarhoni 
földtani társulat az országgyűlés által részére meg
szavazott 1000 frt országos segély hovafordítása 
iránt olyképen határozott, hogy annak egy részét a 
társulat szakfolyóirata, a «Földtani Közlöny* tudo
mányos értékének emelésére s rajzmellékletekkel 
való bővítésére fordítja, másik részén pedig közrebo
csátja Magyarország áttiézetes geológiai térképét azon 
több oldalról kijavított és átdolgozott munkálat alap
ján, melyet Európa uj geológiai térképéhez Berlinbe 
küldöttek. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A magyar tud. akadémia jun. 27-ikén tartotta 

utolcó ülését a szünidők előtt, mely októberig tart. 
Az ülésen Trefort Ágost elnökölt, s a tárgyakat tit
kári jelentések tették, melyeket Gyulai Pál főtitkári 
helyettes terjesztett elő. 

Gyulai egyszersmind emlékezetbe hozta, hogy 
Brassai Sámuel tiszteleti tag és Kacskovits Lajos 
levelező tag 1837. szept. 7-én választattak akadémi
kusokká, tehát félszázadja. Az akadémia elhatározta, 
hogy az évfordulókor az elnökség üdvözlő levélben 
fejezze ki az akadémia jó kívánságait az érdemes fér
fiaknak. A Puszta- Giczen közelebb elhunyt Bésán 
János száz darab aranyat hagyott az akadémiának. 
Majd Keleti Gusztáv jelentését olvasták föl a florenczi 
ünnepélyekről. A florenczi dóm homlokzatának le
leplezésére és Donatello olasz szobrász születése 500. 
évfordulójára a tud. akadémia is hivatalos volt s az 
ünnepélyen Keleti Gusztáv és Hampel József képvi
selték. Kitűnő szíves fogadtatásban részesültek s 
ezért az akadémia köszönő levelet fog intézni Flo-
renezbe. 

A legfontosabb tárgy volt Kóczán Ferenez pestme
gyei birtokos dráma-jutalmi alapítványának ügye. 
A lelkes irodalombarát 12,000 forintnyi alaptőkét 
ajánlott föl az akadémiának magyar történelmi szín
művek évenkinti jutalmazására. Ez ismét ujabb 100 
darab aranyos drámai jutalom az akadémián. A föl
tételek megvizsgálása az első osztályt illette, s ez 
most előterjesztette jelentését. Időközben Kóczán 
még 2000 írttal toldta meg az összeget, oly czélból, 
hogy ennek kamatjából a pályaművek bírálói dijaz-
tassanak. Az első osztály megbízottai érintkeztek az 
alapítóval, ha nem volna-e hajlandó az alapítványt 
más czélra tűzni ki, péídául regények jutalmazására, 
miután drámai jutalom már három van, a gr. Teleki-, 
gr. Karácsonyi- és Péczely-jutalmak. Kóczán azonban 
ragaszkodott eredeti szándékához, valamint ahoz is, 
hogy a pályadíj minden esetre kiadandó, habár csak 
egy pályázó mű van is, akár bir irodalmi becscsel, 
akár nem. Beleegyezett abba, hogy a hazai történe
lemből ne kronológiai rendben jelöltessenek ki az 
egyes korszakok, melyekből időszakonkint a színmű 
tárgya merítendő, továbbá, hogy a történeti háttérrel 
biró színművek is pályázhatnak, s hogy nyomtatás
ban csakis irodalmi színvonalon álló művek jelennek 
meg. Az első osztály elfogadta az alapító föltételeit, j 
s bemutatta az uj drámai jutalom pályázati föltéte- : 

leinek szövegezését. Az akadémia a magyar történei- j 
met a monda-körtől kezdve, kisebb korszakokban | 
jelöli ki. s a pályaművek tárgya ezekből választandó. 
Buly fektetendő a színszerűségre, a verses forma ! 
előnynyel bir. Ha a 100 arany oly színműre (dráma, 
vagy vígjáték) esik, mely az irodalmi vonalat meg | 
nem üti, ugyanaz a tárgy újra kitüzetik. Ha 4—5 j 
irodalmi értékű színmű együtt lesz, azt az akadémia 
kiadja, s e költségek fedezésére a pályázat koronkint 
szünetel. A pályaművek beküldésének határideje 
minden esztendőben május 31-ike; a jutalom pedig 
deczember 3-án, az alapító nevenapján adatik ki. Az 
első osztály ezzel kapcsolatban arra figyelmezteti az 
akadémiát, hogy a Péczely-dij, mely szintén történeti 
színművek jutalmazására szolgál, e szerint fölöslegessé 
vált. Az alapító rendelkezése szerint e jutalom az 
akadémia más egyéb irodalmi czéljaira is fordítható. 
Hogy ezentúl hová fordíttassék, az első osztály a 
szünidő után fog indítványt tenni. A jelentést az 
akadémia elfogadta és köszönő' levelet ir Kóczán 
túrnak. Végül Trefort elnök az akadémikusoknak erőt 
adó pihenést kívánt. Az ülés az elnök éltetésével ért 
véget. A legközelebbi ülés okt. 3-án lesz. 

Az iparművészeti társula t választmányának 
legutóbbi ülésén, — melyen Trefort miniszter elnö-
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költ — a hazai művészet érdekében több határozatot 
hozott. 

A hazai jelesek kisebb alakú mellszobrainak készí
tését a képzőművészeti társulat és a főváros hatósága 
is támogatja. így a király mellszobrán kívül el
készíthetők lesznek ő felsége a királyné, József nádor. 
Deák Ferenez, Széchenyi István, Petőfi Sándor és 
Arany János mellszobrai. E sorozat bronzba önté
séről s esetleg egy más olcsóbb módú sokszorosításá
ról a három szövetkezett tényező együttesen fog 
gondoskodni és így végre eléljük, hogy a magyar 
közönség kevésbbé tehetősbjei megszerezhetik a hazai 
jelesek mellszobrát. A választmány Szalay Imre osz
tálytanácsos indítványára elhatározta, hogy az északi 
tartományoknak a jövő évben rendezendő ipar-, ke- | 
reskedelmi- és művészi kiállításán a társulat magyar 
mű ipari tárgyak gyűjteményes kiállításával szintén 
részt vesz. Azt is elhatározták, hogy a társulat, minél 
szélesebb körű tevékenység előidézésére a vidéken 
is szervez képviseletet. Trefort elnök arra a minden
napi tapasztalatra utalt, hogy hazai megrendelők 
csak azért fordulnak a külföldhöz, mert sok eset
ben nem tudják, hogy az általuk óhajtott tárgy j 
itthon is elkészíthető, s azért indítványozta, hogy j 
a társulat a művészi ipainak hazánkban gyakorolt 
összes ágairól készítsen pontos kimutatást és an
nak minél nagyobb elterjedéséről gondoskodjék. 
A választmány a pontos kimutatás elkészítésével a 
társulat titkárát és Jakabffy Ferenez építészt bízta 
meg. 

MI UJSÁG? 
A trónörököspár Galicziában. Jun. 28-ikán reg

gel érkezett a trónörököspár Krakkóba, hol a legza
josabb és ünnepélyesebb üdvözlés várta. Alig pihen
tek meg. s meglátogatták a régi Wawelt, hol Len
gyelország királyai alusszák az örök álmot. Megláto
gatták azután Matejkot, a hires festőt. Majd az 
egyetemre mentek, hol fényes ünnepély folyt le: 
fölavatták a trónörököst a krakói egyetem thonoris 
causa* tudorává. Stefánia trónörökösné nagy érdek
lődéssel nézte végig az ünnepélyt. 

Az egyetemnek mintegy nyolezvan tanára ünnepi 
tógában várta a trónörökös párt, a pedellusok pedig 
czifra egyenruhában álltak, a Jagellók idejéből való 
egyetemi jelvényekkel. A díszterembe érve, hol az 
egyetemi ifjúság harsány éljenzéssel fogadta ő fensé
geiket, gr. Tarnowski Szaniszló egyetemi rektor, 
hermelingalléros violaszin-togában, beszédet intézett 
<a krakói egyetem legifjabb tudora*-hoz, kiemelve, 
hogy a trónörökös nem csak a tudományok hathatós 
pártolásával, hanem személyes irodalmi munkássá
gával és nagy ethnográfiai művével is megszerezte a 
tudós világban a polgárjogot. A trónörökös válaszá
ban megígérte, hogy továbbra is őszinte érdeklődés
sel fogja kisérni a krakói egyetem ügyeit, mert ennek 
hivatásfl, hogy terjeszsze a kultúrát Kelet felé. Az 
ifjúság harsogó «niech zyje!» kiáltása volt rá a vissz
hang. É->te a trónörököspár herczeg Sanguskó, a 
Potoczki és Dzieduszyczki grófok és nejök látogatását 
fogadták s kirándultak a közeli Wola Instowskába, 
megszemlélve a herczeg Czartoriszky-féle pompás, 
kastélyt és parkot. E kirándulásban festői kiséret: 
mintegy nyolezszáz nemzeti díszruhás krakói csatla
kozott hozzájuk lóháton. Visszatérve, a trónörökös 
pár egy népünnepélyt szemlélt meg, a szent János 
ünnepét, mely a Visztulán folyt le. Ez ünnepet Kra-
kóban június 24-én évenként meg szokták ülni, az 
idén azonban a trónörökös pár kedvéért négy nappal 
elhalasztották. És sokkal fényesebben ülték meg, 
mint máskor. Ezrével hullámzott a nép, a Visztula 
partjain bengáli tüzek u villamos napok égtek, a ringó 
habokon kivilágított csolnakok s tutajok úszkáltak, a 
közeli magaslatokon örömtüzek gyúltak. Volt regatta 
táncz, sat. — Másnap, jun. 29-ikén ünnep lévén, a 
trónörökös pár misét hallgatott, s aztán a hadi szem- ; 
lére mentek. Délben Kreszoviczére rándultak, Po-
toczky Arthur gróf kastélyába, honnan este tértek 
vissza hg. Windúchgrátz hadtest parancsnok esté-
lyére. A város ki volt világítva. 

A • Segítség* emlékalbum szerkesztő és terjesztő 
bizottságának tagjai jun. 30-ikán délután Jókai Mór 
elnöklete alatt értekezletet tartottak, a melyen jelen 

voltak : Beniczky Ferenez államtitkár, Ivánka Imre, ! 
Lévay Henrik, Gerlóczy polgármester, Nagy Miklós, 
Szana Tamás, Csávolszky Lajos, Urváry Lajos, Vad- j 
nay Károly stb. Az értekezleten főkép az emlékalbum I 
terjesztésére vonatkozólag jöttek létre megállapodá
sok. Lévay Henrik, Beniczky Ferenez, Ivánka Imre | 
1000 — 1000 példány elterjesztését vállalták magukra, i 
A terjesztő bizottság elnökeivé megválasztattak: 
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Tisza Lajos gr. és Beniczky Ferenez, a népünnepély 
rendező bizottság elnökeivé: Atzél Béla br., Károlyi 
István gr., Teleky József gr. és Gerlóczy polgármes
ter. Ezenkívül felkérik a közreműködésre az egyes 
jótékony nőegyletek elnökségeit is. Az emlékalbum 
számára beküldött eredeti rajzok sorsolás utján érté
kesíttetnek a jótékony czélra. 

Az iparművészeti kiállítás és a közoktatásügyi 
miniszter. Trefort miniszter az iparművészeti ta
noda nagyérdekü és bő tanulságu kiállítása alkalmá
ból a következő levelet intézte Keleti Gusztávhoz, a 
tanoda igazgatójához: 

Tisztelt igazgató ur I Valamint a nap 24 órájában 
igen sokat lehet elhelyezni — ugy, hogy a legkomo
lyabb foglalatosságok mellett szórakozásra és mulat
ságra is jut idő — ugy az emberi agyvelőben is igen 
sok különféle dolog talál helyet s a politika mellett, 
minek megvan a maga jogosultsága — ugyanazon 
időben, még a választások alatt is — kiterjeszthetjük 
figyelmünket a művészetre s az iparra. Én a válasz
tások daczára is sok érdekkel néztem a művészeti 
ipariskola kiállítását. Nagyon sajnos, hogy kevesen 
látogatták, mert talán nem is tudják, hogy ilyen in
tézet létezik. Pedig ezen iskola, habár még kiegé
szítve nincsen s rosszul van elhelyezve, mégis igen 
szép eredményeket mutat fel. Ezen eredményeket 
önnek s a tanárok buzgalmának lehet köszönni. Ön 
helyesen fogta fel az intézet hivatását — a tanárok 
pedig szeretettel dolgoznak és tanítanak s azért van 
s ikeré a tanításnak is. Díszlik a fametszet, a rézmet
szet és minden dekoratív művészeti ipar oly mérv
ben, hogy ma már építhetünk s felszerelhetünk pa
lotákat s templomokat a nélkül, hogy Bécsben, Mün
chen vagy Parisban tegyünk megrendeléseket. Fo
gadja tehát nagyságod az összes tanári karral együtt 
köszönetemet azon szolgálatokért, melyeket mun
kásságuk által az országnak kulturális s közgazdasági 
tekintetben tesznek. Miután azonban a toll már a 
kezemben van, nem hagyhatom e helyütt futólagos 
megjegyzés nélkül Ballagi Aladárnak •Colbert»-ről 
szóló munkáját. Nem lehet szándékom azt elemezni, 
vagy bírálni; csakis figyelmeztetni akarom nagysá
godat s ez utón a közönséget e munkának ép azon 
néhány lapjára, mely ama módokról s eszközökről 
szól, melyekkel Colbert Francztaországban megala
pította az ipart. Francziaországnak se volt mindig 
ipara. Csinálni kellett azt mert az nem jő magától. 

Nagyon kívánatos volna, hogy ha a fennevezett la
pok az illetékes körökben figyelemmel olvastatná

nak. Irefort s. k. 
A Deák-szobor leleplezése szeptember végén 

megy végbe, az országgyűlés megnyitásakor. Az 
óriás szobor már kikerülvén az érczöntőből, a hely 
színén van, s most állítják össze. A fő maga négyszer 
nagyobb, mint az emberé szokott lenni. A lánczhid-
térről Deák az akadémia felé néz s a szédítő magas
ból mintegy uralkodni látszik a len nyüzsgő sokasá
gon. A szobor belül üres s az érez Vi—s, t hüvelyk 
vastagságú. A kabát egy-egy gombja ökölnyi vastag
ságával buzogányfejhez hasonlít. A kézelő talpnyi 
vastagságú, mig a talp egy modern építményi fal 
széle sségévei is bir. A szobor összeillesztésén, az ösz-
szeillesztés nyomainak eltávolításán s a czizelliro-
zásán most dolgoznak a bécsi munkások. Három hét 
múlva minden rendben lesz, a mellékalakok is meg
érkeznek a gyárból s kezdetét veheti majd a desz-
kaépitmény eltávolítása. 

Híd a Margitszigetre. A fővárosi lakosságnak 
régi óhaja, hogy a Margitsziget a híddal összeköttes
sék. Ez óhaj megvalósítására Atzél Béla báró, ki oly 
nemes buzgalommal karolja fel a főváros emelésének 
érdekeit, érintkezésbe lépett egy belga bankházzal, 
mely hajlandónak nyilatkozott arra, hogy a hídnak 
a Margitszigetre vezető részét és a vadsziget partját 
kiépíti azzal a rendkívüli méltányos föltétellel hogy 
harminczöt éven át személyenkint 3 krajczár hídvám 
fizettessék. Az építési költség körülbelül egy millió 
forintra fog lúgni és a belga vállalkozó szerint egy 
év alatt a munka be lesz fejezhető. Most már azon 
fordult meg a terv kivitele, hogy József főherezeg a 
sziget tulajdonosa, megadja beleegyezését. Ezt Atzél 
Béla bárónak sikerült kieszközölnie, valamint Baross 
közmunka- és közlekedésügyi miniszter beleegyezé
sét is és igy remélhető, hogy a terv keresztül is fog 
vitetni. 
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A b u d a p e s t i s z í n h á z a k v i l l a m o s v i l á g í t á s a . A 
páris i opera comique katasztrófája megtermetté azt 
a ha tás t , hogy mindenfelé megkezdték a gázvilágítás 
kiküszöbölését a színházakból. Madridban, Lyonban , 
Brüsszelben gyorsan rendezik be a villamos világí
tást . A jó példa Budapestre is ráfér. Az uj opera
színháznál még nem régiben költségesnek találták 
a villamos fényt, s a gázt vezették be. Most az inten
dáns megte t te a lépéseket, hogy villamos világítás 
legyen, s a Ganz-czéggel, továbbá egy bécsi és ber
lini czéggel folytat alkudozást. A nemzeti színházat 
már régebben így világítják. Követni készül a példát 
a népszínház és német színház. 

Az operaszínház pé_zagyi viszonyai azonban oly 
mostohák, hogy a terv azonnal megakadt és így a 
a többi színházak is valószínűleg hosszabb ideig fog
nak gondolkozni a költségek fölött. 

S z i n h á z é g é s . Rouenben jun . 27 -ikén éjjel a La-
fayette színház egészen leégett . Éjfél u t án tört ki a 
tűz, mikor senki sem volt már a színházban, s így 
emberélet n e m is forgott veszélyben. A szomszédos 
házak közül ket tő szintén kigyúlt. 

M e g s z ö k ö t t l é g h a j ó . A nálunk is jól ismert lég
hajósok, Dare Leona kisasszony és Spelterini Bécsben 
időznek, s pár nap előtt is föl akartak szállni. Nagy 
közönség gyűlt össze. Spelterini társaival együtt épen 
a kosárba akart lépni, Dare kisasszony pedig már elő 
is vet te a horgot, melyet a kosár alatt lógó trapézre 
akaszt, hogy fogaival belekapaszkodjék, mikor a nagy 
szél a már megtöltött léggömböt ugy megragadta , 
hogy a munkások, kik a kötelet tartották, nem bir tak 
vele s a léghajó elszabadult. Pá r perez alatt el tűnt 
szem elől. Spelterini azonnal kocsiba ült és a dezen-
to r léghajó u tán hajtatott, mer t meg akarta tudni , 
hogy az merre száll. A léghajót Mosony közelében • 
megtalálták. Kis szakadáson kivül más kár nem esett ; 
rajta. 

H i b a i g a z í t á s . Bartók Lajosnak lapunk múlt szá
m á b a n megjelent "Dicsőség» czimü költeményében 
az utolsó versszak első sorába sajtóhiba csúszott be . 
A kérdéses költemény «S oh hány napot feledt el a 
világ»8ora helyett ugyanis ez olvasandó: «S oh hány 
nagyot feledt el» stb. 

A d a k o z á s . Lapunk szerkesztőségéhez P . L.-né 60 
frtot küldött be, mely összegből 30 frt a tűz-, 30 frt 
pedig az árviz által károsultak részére van szánva. 
Ez összeget a következő jegyzékkel vettük : Ozv. Sz. 
F-né küld 20 frtot, P . L . 20 frtot, P . L.-né 20 
frtot, összesen 60 frt.— Rendeltetési helyére jut ta t juk. 

Előfizetési felkivás. 
• a V a a á r n a p i U j a a g . e i - P o l i t i k a i Ú j d o n s á g o k . 

1 8 8 1 . j n l i u s - d e c e e m b e r i f é l é v i f o l y a m á r a . 
Lapunk azon t. előfizetőit, kiknek előfizetése 

június hó végével lejárt, fölkérjük az előfizetés 
mielőbbi megújítására, nehogy a lap küldésében 
fennakadás álljon be. 

Előfizetési föltételeink. 
N e g y e d é v r e ( júl ius—szeptember): 

A Vasárnapi Ujság — 2 frt 
A Vasárnapi Ujság a «Világkrónikával* együtt 2 t 
A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok . . . 3 « 
A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok a 

'Világkrónikával* együtt _-. . ._ __- 3 « 

- kr 
5 0 • 

5 0 

F é l é v r e (július—deczember.) 
A Vasárnapi Ujság 4 frt — kr 
A Vasárnapi Ujság a 'Világkrónikával' együtt 5 « — • 
A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok. . . 6 « — « 
A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok a 

tVilágkrónikával' együtt... ... . . . 7 • — • 
A i P o l i t i k a i U j d o n s á g o k i - h o z ( M a g y a r Gazda» 

czim a la t tké t he tenként megjelenő g a z d a s á g i l a p v a n 
c s a t o l v a , s ezenfelül r e n d k í v ü l i m e l l é k l e t e k k e l is 
b ő v í t v e a lapnak eddig is hetenként másfél s minden 
második hé ten ké t nagy ívre terjedő tartalma, mely a 
Politikai Újdonságokat ez ideig is a legnagyobb és 
legtartalmasabb politikai het i lappá te t te . 

A « V a s á r n a p i Ujság» újévtől kezdve *Xői munka 
és divat* czimű uj rovat tal s je lentékenyen bővített 
tar ta lommal je len meg. 

Mind a két lapnak kiegészítőjéül szolgál a «Világ
krónika* czímű képes het i közlöny, mely hetenként 
egy íven s számos képpel illusztrálva je len meg. 
A «Világkrónikán 1887. évi folyama «A b á n y a ura> 
cz imü r e g é n y t közl i , művészi kivitelű k é p e k k e l 
illusztrálva. 

T. előfizetőink szíveskedjenek az előfizetés megnyitásá
nál, vagy a < Világkrónikái megrendelésénél czimszalagjukból 
egy példányt a posta-utalványra ragasztva beküldeni, s min
den reklamáeziot és egyéb a szétküldésre vonatkozó közle
ményeket a kiadó-hivatalhoz küldeni. 

A Vasárnapi lijúg és ftlitikai lji»nság»k 
kiadó-hivatala (Budapest, egyetem-uteza 4. sz 

HALÁLOZÁSOK. 
KOVÁCS ZSIGMOND, az elhunyt veszprémi püspök 

m á r régebben betegeskedett, s halála előre látható 
volt. Fivére, Kovács Kálmán miniszteri tanácsost is 
lehitták a haldokló egyháznagy beteg ágyához. A 
halál-hír mély részvétet okozott Veszprémben. J u n . 
28-ikán délután, a min t elterjedt, néhány perez 
alatt a város minden középületére felvonták a gyász-
lobogókat. A bíróságok rögtön zár alá vettek mindent 
a püspöki palotában s a vidéki birtokokra távirati 
u tón rendelték el a birói zárt. A temetési szertartást 
július első napjára tűzték ki, 8 a holttestet a székes
egyház kriptájában helyezték örök nyugalomra. A 
temetésre Pauer János székesfehérvári püspök uta
zott le, s a gyász szertartásra Hidassy Kornél szom
bathelyi és Zalka János győri püspök is megjelentek. 

PDKS FERENCZ, a népszínház volt karnagya, a 
nemzeti zenedének is két évig tanára, meghalt 4-8 
éves korában, Budapesten. Képzett zenéfz volt, ki 
egy háromfelvonásos operetteben, a «Titilla had
nagy »-ban is szép jelét adta zeneirói hivatottságának, 
s ezenkívül a népszínház látványosságaihoz is irt 
zenekiséretet. Mint zenetanító szerzett legtöbb ér
demet. Soká min t a pécsi székesegyház karnagya 
működöt t s jelentékeny része van a híres pécsi da
lárda alakulásában. A népszínháznál hosszú időt töl
tött , s nem egy jóravaló tehetséget képezett ki az 
énekben. A népszínháztól megválva, a nemzeti zene
dének lett tanára. Ekkor idegbaj, és búskomorság 
lepte meg, tanítványai is elmaradoztak, s a jobb 
sorsra érdemes férfiút egyszerre rohanta meg a beteg
ség és nélkülözés. Sanyarú napok következtek rá, s 
utóbbi időben adományokra volt szorulva. A Bókus-
kórházban huny t el. 

Elhunytak még a közelebbi napok a l a t t : NOVÁKO-
VICS JÁNOS, pápai kamarás és a budapesti központi 
papnevelő intézet volt aligazgatója, élete 73-dik 
évében, Budapesten ; ugyanit t LOHR ANTAL, előkelő 
építész, fővárosi bizottsági tag, 61 éves ; BÜRIÁN MÓR, 
nyomdatulajdonos, 48 éves; TOPERCZER KÁLMÁN, kir. 
kultúrmérnök, 28 éves ; dr. BEINITZ ADOLF, fővárosi 
ügyvéd, 4 3 éves; CRETTIER KÁROLY, budapesti ház
tulajdonos, 84 éves. — NAGY SÁNDOR, nagy-szalontai 
ref. lelkész és egyházmegyei tanácsbiró, 62 éves. 
— CSERNOVICS GYÖRGY, nyűg. császár királyi hu
szárkapitány, 1848—49-diki huszárőrnagy , Damja
nich János özvegyének testvére, 69 éves, Kái
non, h o n n a n holttestét Budapestre szállították. 
VIKOLINSZKY BÉLA, a szatmári kir. kath . gimnázium 
nyugalmazot t tanára , élte 53-ik évében, Munkácson. 
— KAPU JÓZSEF m.-szigeti jogakadémia tanár, a 
gleichenbergi fürdőben, élte 41-ik évében. — V É G H 
JÖZSEF, uj létai főbiró, 59 éves. — Nyitrai BALOGH 
ISTVÁN, ügyvéd éshevesmegyei bizottmányi tag. éle
tének 70-ik évében. T isza-Füreden .— BAPP KÁROLY, 
földbirtokos, élte 77, évében, Bulkeszen, s tizennégy 
gyermeke, 28 unoka és 12 dédunoka siratja halálát. 
— ld . H I M F Y JÓZSEF, ügyvéd, Hevesmegye bizottsági 
tagja, 58 éves, Gyöngyössön. — EUDASSY LÁSZLÓ, 
oki. t an í tó és zeneszerző, 21 éves Egerben ; ugyan
ott URBÁN KÁROLY, egri rendőrhadnagy élte 60-ik 
évében. — WEINSTABL JÓZSEF IMRE, magánzó, Po
zsonyban, élte 81-ik évében. — AMMAN ARZÉN, a 
beszterczebányai ügyvédi kamara s a beszterczebá-
nyai hitelegylet elnöke, a beszterczebányai püspökség 
és egyházmegye tiszti ügyésze, 53 éves korában. — 
Kanti HORVÁTH LAJOS, Szentes egyik tisztelt polgára, 
az ipartestület alelnöke a 48-as népkör pénztárnoka. 
— GENCSY KÁROLY, 76 éves, Kis-Létán. — SZÖLI.ŐSSY 
JÁNOS. Tordamegyei birtokos és megyei erdész, régi 
honvéd. Csúcsán. — PELLER ALAJOS, katholikus 
lelkész, 54 éves, Szigetujfalun.— PODHARA FERENCZ, 
a kezdi-vásárhelyi műkedvelői zenekar karnagya, 
egykor székely huszárezredbeli karmester, 89 éves. 
HAEHNEL FRIGYES, dohányjövedéki nyűg. tisztviselő, 
70 éves, Pozsonyban. — VARGA LAJOS, a soproni ev. 
tanítóképző intézet növendéke, Nemes-Ladányban, 
— EPERJESY SÁNDOR, nagyváradi városi tisztviselő 
Bakos Palotán. — STRAÜSZ ALBERT, 67 éves Nagy-
Váradon. — Csik-somlyósi CSÍKI MIHÁLY, élete 72-ik 
évében, Német-Bogsánban. — CSORBA LAJOS, szat-
már-egyházmegyei áldozó pap, életete 29-ik évében, 
Szatmári t . — PINTÉR GYÖRGY, Szeged város köztör
vényhatósági bizottságának tagja, 44 éves korában. 
Szegeden. — ELIDESZ VENCZEL, Nagy-Várad város 
egyik legismertebb, legeredetibb alakja, a független
ségi pár t «zászlóhordozója», ki az országban tar tot t 
hazafias ünnepélyeken is mindenü t t megjelent. 

Dr. MEZEY ADOLFNÉ, szül. Kozmovszky Mária, a 
budapesti ismert orvos köztiszteletben élt neje, 40 
é v . ; szintén Budapesten : özv. SCHWEIGER SALAMONNÉ 
szül. Schveiger Francziska, a közéletben is tisztelet
tel bíró Sch. Mártonnak ás Adolfnak édes anyja, 72 
éves; özv. LATZKÓ HERMANNÉ, szül. Pollák Teréz, jó
tékony nő, 72 éves; özv. AEASZTY KÁROLYNÉ, szül. 
Németh Krisztina, 69 éves. —Özv. CZÉGÉNYI ISTVÁNNÉ 
szül. Beretvás Terézia. 70 éves, Békés-Gyulán. — 
Ózv. P A P JÓZ8EFNÉ, szül. Debreczeni Klára, 90 éves 
korában Debreczenben. — BÉLÁK ISTVÁNNÉ, szül. 
Sass Katalin, 65 éves korában K.-Bogárdon. — G E 
DEON JENŐNÉ. szül. Bagályi Anna, 20 éves, Színben. 
— Özv. KOVÁCS MIHÁLYNÉ, szül. Kabós Borbála, 60 
éves, Ér-Káváson. — DECKNER SAROLTA, ki min t 
hegedűvirtuóz Európa nagy városaiban is szép sikert 
aratott , 40 éves, Lúgoson, — BÍRÓ ANTALNÉ, szül. 

Baki Mária, megyei levéltárnok neje, 25 éves, Deé-
sen. — KOVÁCS LÁSZLÓNÉ, szül. Csia Zsófia, 57 éves, 
Mártonfalván. — Ózv. KNOTTEK JÁNOSNÉ, szül. 
Szecsányi Mariska, Léván. — ENGELLEITER KÁROLYNÉ 
szül. Berki Erzsébet, 41 éves korában, Nagy-Atádon. 
— KECSKÉS JÁNOSNÉ szül. Fo r ró Zsuzsanna, 30 éves, 
Nagy-Kállon. — WALTERNÉ SCHÖNWAISZ ANNA, közös 
hadseregbeli főtörzsorvos özvegye, 75 éves, Pozsony
ban. — IMECS DOMOKOSNÉ szül. Antos Terézia, 58 
éves, Magyar-Csesztén. 

SZEEKESZTÖI MONDANIVALÓ. 
F á i f a l v a . G. A. Köszönettel vettük, a képek ügyé

ben rövid idő múlva magán levélben válaszolunk. 
N ó g r á d - V e r ö c z e . R. Gy. A kívánt intézke'és 

megtörtént. 
Z o m b o r . P. F. A két példányt elküldöttük. 
T a k a r á s k o r . A gondolat jó, de az utolsó versszak

ban kimondott tanúság nagyon is prózailag van ki
mondva. A vers egészen a csinos lyraiság s a lapos 
próza keveréke. Milyen szép az utolsóelőtti strófa két 
végsora s milyen prózai, a mellett irtózatosan rhyt-
mustalan az azt megelőző strófa két végsora ! Átdol
gozás könnyen segíthetne a különben jó alaphangú, 
költeményen. 

M i ó t a m e g h a l t . írja újra, s úgy küldje be kijavít
va, akkor Ítélhetünk a javítások fölött. Nekünk nehe
zebb a félretett kéziratot előkeresni s javítgatni. Vagy 
küldjön mást. 

SAKKJÁTÉK. 
1445. számú feladvány. Grimshaw W . A.-tói . 

Sötét. 

a b o d yjlágog. e í g h 

Világos indul és a negye lik lépésre matot mond. 

Az 1439. sz. feladvány megfejtése. 
Schriifer F.-töl. 

M e g f e j t é s . 
Világos. Sötét. 

1. F,14—e5 . . . .... . . . Fh7—Í5 > (*) 
2. Buö—cU f . . . . . . Ke4— e5 
3. Vc8—h8 mat. 

a. 
1 - Kei—d5 : — f5 : (b) 
2. Ve8—b5—h5 f stb 

2. Ve8—b.5 . . . 
3. Vh5—c2 matt. 

efi—d5 : 
Fh7—fő : 

H e l y e s e n f e j t e t t é k m e g : Budapesten: K. J. ós F . H . 
Andorfi S. Kovács J. — Az Erkel sakktársaság nevében: 
E x n e r Kornél. — Tarnöcgon: N é m e t h Péter. — Nagy-

Enyeden : Nagy András. — A pesti sakk-kör. 

HETI NAPTÁR. Július hó. 
Xap Katholikus es protestáns | Görög-Orosz Izraelita 

3V. B5J.K.SI.Y.Ö. B4Uhik 
*H.| Ulrik pk. Kornél 
ő|K.| Cyrill és Metód Sarolta 
'• S. Dominika sz. Izaiás 
7 C. Villibald vt Vilpolt 
8P. Erzsébet 8. k. I Kiljén 
9 S. Veronika sz. I Ludovika 

i 21 D 4 Julián 11 
: 22 Özséb pk. vr. 12 Okoz. 
23 Agrippina 13 
24 Irán szül. 14 Ozias 
2Ő Febr. és t. 15 
26 Dávid rem. 16 
27 Sámson p. 17 8. Chak 

HoldTilUiíuai: © Holdtölte 5-én 9 óra 50 pk. d. e. 

Felelős szerkesztő : N a g y Mik lós . 
(L. Egyetem-tér 6. szám.i 

Színes, fekete és fehér selymesatlasz 75 kr. mtrje 
10 frt 65 kx.-ig (18 különböző minőségben) küld egyes ruhákra és 
végekben vámmentesen a házba Henneberg* Q. selyemgyári rak
tára, <cs. k. udvari saállitó) Zürichben. Minta postafordultával. 

Levélre 10 kros postabélyeg illesítendö. I 
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ggy hatszor hasabzot t pe t i t sor, vagy annak helye 
egyszeri ig ta tásnál 15 k r . ; többszöri igtatásnál 
10 kr. Bélyegdíj külón minden ig ta tás u t á n 3 0 kr 

Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad 
B É C S B E N : Duke* H. Riemergasse 12 , Schalet 
Henrik Wollzeile 12, és Oppelik A. S tabenbas te i 2 

Előf ize tés i f e l h í v á s ! 

A második félév küszöbén felhívjuk a humornak min
den kedvelőjét, hogy előfizetőink díszes sorába álljanak. 

Lapunk czélja: tar tózkodván minden politikai s tár
sadalmi pártoskodástól, humoros elbe-zélésekkel és ver
sekkel, adomákkal és szellemes ötletekkel mula t ta tn i a 
mindkét nembeli közönséget. 

Képeinket továbbra is Jankó rajzolja az ifjabb művész 
nemzedék legkiválóbb tagjaitól támogatva. 

A Z E L Ő F I Z E T É S Á R A : 
júliustól szeptember végéig... ... 2 frt. 
júliustól oleczember végéig '... • 4t frt. 

Az első (1886.) évfolyamból is áll még néhány teljes 
példány rendelkezésünkre, melyet uj előfizetőink 4 ír tér t 
megrendelhetnek. 

Előfizetéseket az év elejétől is elfogad 
Az Urambátyám kiadóhivatala. 

H A D A M F Ü R D Ő aavanyovlz - forráa 
legtartalmasabb szikeny- a lavaay-savanyú

víz. Garod kísérletei bebizonyítottak, 
hogy a Kénsavas lavany a lég

i i legbiztosabb gyógy
szer köBzvényben 

szenvedők Ka
mara. 5M5 Gazdag ^ * ^ i v 

szénsav-szikeny
él lavany-tartalma 
által a Radaini savanyu' 
viz különleges gyógyszerként 
hat: köszvénynéi, epe-, hólyag- ea »•*•-
köveknél, arany-érnél, görvélynél, (olyiánal. 
sárgaságnél, ryomorbajoknal i s egyáltalában ^ S 
hurut-és Idekbajokban.OlosofúrdoK, lakátok, .andéglé. 
Főraktárak Budapesten: Edeskóty L. és Mattöni &. Wllle ura 

Kapható:minden nUinat cTÓnaatatta* is ftnq-kergkedéaWa. 

Különös figyelemre méltó! 

A hírneves Dr. Forti-féle 
s e b t a p a s z 

mely rendkívüli pyőgyereje, el
oszlató, érlelő s fájdalmat csil
lapító hatása által leggyorsabb, 
legbiztosabb és egyszersmind 
gyökeres gyógyu lást eszközöl 
különnemű bajókban. Egy cso
mag ára 50 kr. nagyobb cso
magé 1 frt. használati utasí

tással együtt postán küldve 3 0 krral több. 

Központi küldeményezö raktár Budapesten : 

T Ö R Ö K J Ó Z S E F SXTtÓzria"1." 
B é c s b e n : Pleban Xav. Ferencz a régi cs. k. tábori gyógyszertárában. 
Istvántér 1. sz., Dr. Girtler gyógyszertárában, Freiung 7. sz., Scharrer 
Konrád gyógyszertárában, Mariahilferstrusse 72. sz., Fritz G. és R., 
Braunerstrasse 5. sz., Bruno Raabe. Továbbá Wilhelm Fer. és társ. 
Ili. Landstrasse, Linkebahngasse 3., Droí?uistáknál. Prágában: Fürnt 
József a «fehér angyalhoz* czimzett gyógyszertáriban, Poric 1071. II. 
G-ráczban : Nedwed A. a «szerecsenhez» czimzett gyógysz. a Múrtéren-

Buda p e s t e n : Áltwirth J. városi gyógytárában, városháztér. Schern 
hoffer K. 8zv. a -nagy Kristófhoz" czimzett gyógytárában, Kristóf-tér 
sarkán. — Pillich Fr. gyógysz. Dorottya-utcza. — ürbánn J. ktrály-
utcza 93. sz.; továbbá Thallmayer és Seitz, nádor-uteza., Kochmeister 
Fr. utódainál, nagy (3) korona-uteza 22. sz. Neruda Nándor, hatvani 
utcza 7. sz. Droguistáknál. Tclkessy J. udvari gyógyszerész a várban. 
Vlassek E. gyógyszerésznél a Krisztinavárosban, Jánostér. Frumm J. 
gyógyszerésznél Vizivá»ós, fö-uteza. Moldoványi J. gyógyszerésznél, 
Víziváros, fő-uteza. Eiszdorfer G. gyógysz. Tabánban (Ráczváros) temp
lomtér, rés Dévay Szőllősy J. gyógytárában, Krisztinaváros, városmajor-
u'cza. Á c s o n : Kratochvill József. Aradon: Rozsnyai M. és Scháffer 
A- gyógysz. Ba la ton-Füreden: Orbán J. Balassa-Gyarmaton : 
Havas Gy. és Herepev K. B.-Csabán: Varságh B. Berettyó-Újfa
lun : Tamássy G ẑa. Csépán : Czibulka Gy. Debreczenben: dr. Roth-
schnek V. E., Ta.nássy K. Göltl N., Örvényi 0., Mihalovits István és 
Muraközy K. Duna-Földváron : Nádhera P. Egerben: Köllner L«-
rincz és Buzáth Lajos gyógvsz. Eperjesen: Krivoss Gy. Kom V. és. 
Mákoviczky J. Ersekujvárott : Conlegner J. Eszéken: Dávid Gy. gy. 
Oyöngryösön Mersits N. és Baruch J. Győrött: Stirling K., Lippóexy ÍM 
és Mehlschmidt J. H.-Hadházon: Firkas udön. Huszton : Keresz
tes S. és"Schmidt K. Jászberényben: Merkl J. és Muraközy L. 
Kalocsán: Horváth K. Kaposvárot t : Czolluer V. és Babochav K. 
Karczag-on Báthory B.-nál. Kassán: Gallik G., Wandraschek K., 
Megay G. és Hegedűs L. Késmárkon: Genersich C. A. Kls-
Várdán: Khudy J. Komáromban: Schmidthauer A. Klrchner M. 
és Kovács Arsztid. Kun - Madarason: Jung K. Léván: Med-
veczky S. Losonczon: Kirchner D. és Pokoroy L. Mező-Köves-
d e n : Fridély B. Mező-Túron: Csippék E. Mező-Kászonyban: 
Rátz Gyula. Mező-Kovácsházán: Kiss P. Miskolczon: Dr. Rácz 
Gy., Dr. Szabó Gyula. Kurucz J. és Ujházy K. Mitroviczau : Krsto-
nosic A. Nag-y-Kanizsán: Prager Béla és Belus J. K.-Károlyban: 
Füleky P. és Ifjabb Koricsáuszkv L. N.-Kőrösön : Medveezky Gy. és 
MUller I. K.-Szombaton : CsepcsányiB. H.-Táradon: HuzellaM.-,Mol
nár J. és Heringh S. ny íregyházán : Korányi J. Szopkó Alf. gyógysz. 
és Kovács S. Nagy-Kállón : Hvezda K. Pakson: Malatioszky S. 
P é c s e t t : Sipőcz J. Pozsonyban: Érdy István Putnokon: Fekete 
N. Rimaszombaton : Hamalliar K. Rozsnyón Pósch J. gyógysz. 
örökösei és Hirsch J. N. S.-A.-Ujhelyen: Medveczkv J. Sopronbán : 
Gráner J. S ü m e g e n : Slamborszkv L. Szathmáron; Bossin J., Dr. 
Lengyel M. és Literáty E. Szarvason: Bartsch Em. S z e g e d e n : 
Kovács Albert. Sz . -Fehérvárott : Braun J., Dieballa Gy. és Rieger 
Béla. Székelyhidon : Szabó J. és Szentpétery F. Szentesen: Várady 
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. T c e s ő n ; Ágoston Gy. T.-TJjla-
kon : Roykó G. Tokajban: Reiner D. és Zzigányi Béla. Tornall-
j á n : Urszinyi Zs. TTngvárott: Lám S., Bene L. gy. Hoffmann B. gy. 
Krausz A., Speck J. és Peltsárszky A. Váczon: Az Irgaím. gy. Vaálon; 
Frischmann F. Varannón: Gaál S. Veszprémben: Fei-enczv K. és 
Szili Horváth P. Zl lahon: Unger G. Zirczen: Tejfel J. Erdélyben: 
B r a s s ó n : Gyertyánffy és Társainál. Deésen ; Róth P. Kolozsvárit : 
Gundhardt A., Wolf J! és Dr. Ember Bogdán. Kézdl-Vásárhelyen : 
Kovács F. M.-Vásárhelyt : Bucher M. Szepsl-Szent-Györgyön : 
Beteg B.. ötves P. és Barabás F. Szászvároson: Graffius J. Vajda-
Hunyadon: Dr. Jnchó F. Romániában: J a s s y b a n : Engel J. a 
• koronához* czimzett gyógytárában. R u s i de Vedében: Varo K. 
gyógyszerész. V a s l u i b a n : Ortyuszky E. gyógyszerész. 

Ezen kitiinii hatású, nem eléggé ajánlható pyógytapasz készí
tője FORTI LÁSZLÓ. Lak.: Budapest. I. k.'. Nándor-uteza 3. 

Egy 
s 

Nyaralóba, fürdőbe utazóknak. 
Indiai bintmágy fik koszé 4 50— 
6.50, nagyobb léczczel kifesiit-
hetö frt 10, 14, 15 írtig. Kerti 
japáni napernyő frt 1, S, 15 írtig. 
Mikmdó legyezi —.10,1—8.—. 
Kertinek laposra ösazetehető 
kényelmes nádiiléssel 1.10— 
3.—. Virágassttl 6—10 írtig. 
Erői gyermek-kocsi 7—15 frtig. 
G y e r m e k - k o c s i egyssera-
mind bölcső IS—18 frtig. 

Önműködő ssoptatófiveg 1.—. Fogzást előmozdító foggyöngy 8.—. 
Az egészség fenntartásához tiszta üditó szódavizet nyerünk könnyű 
bánásmóddal a d r . F e v r e pt lr i s i ttsrttfs ".adílavia-ké-
smitA géppel 1 4 6 8 10 messzelyes 

7.— 10.— 11.— 14.50 17.— frt. 
Csomag borkő és szóda 1.—. Fagylalt-késsitő receptekkel 

6 18 adagra. Vajkészitő 4.50—6.50. Vajtinyér 
,7.50 11.50 16.50 frt üveeiedóvel 1—5 írtig. Eczet és 
lilajtartó 1—10 frtig Villa és kanál salátához —.40—1 frtig. 
bSod onv ételboritó legyek étlen —.50—1.80 krig. Sárga gyümölcs-
fkések 12 darab S-.6 frtie, állványnyal 6—10 frtig. K á l é f ó s ő -

Kép 5 HO—12 frtig. Rapid spiritus gyors orraló 1.50. Nagy serkentő
éi fali-óra 3 80. Minden fekvésben is járó ébresztő óra 4.70. Időjósló barát 
—.40—1.50. Virágharmatositó —40—1 20. Zacherl rovarirtó por—.80—1.—. 
Fttrd6-MÍV*M3S1 —.75—2.—. Szivacs-zacskó —50—1 50. Angol dorzs-
keztyü —.40. Villanyozó készülék izom gyengeségnél 5—10 frtig. Fürdő 
hévmérő —50—2 frtig. Fürdő ivópohár —.75 Fiirdö-czipak 1.30. K é s i 
ut i tAskn 4—20 frtig. Kézitáska toilette eszközökkel berendezve 18—60 frtiz. 
Kési -koffer 8—80 frtig. Válltáska 8 60—15 frtig Czélszerüen berendezett 
uti-tekercs *—8 frtig. Borotva-készlet John HeiSbrd késsel 7.—. Angol 
borotva 120—8.50 Pneumatikus tükör ablakra erósithetö 8.40. Fodrász-
lámpa vassal —.80. Kulacs 1—10 frtig. Életmentő a mellény zsebben —.55— 
1 frtig. Pontosan járó erős nickel -emontoir zsebóra 9.—. Utisapka 1.50. 
EsréazWéicl Kunni i i - cz lkkek . Léggel tölthető gummi vánkos 5—10 frtig 
Tartós kocsis eső-köpeny 18—15 frtig lrrigateur allövet és anyaméh fecskendő 
3 —. Bá' afecskendő 1.—. 

Veudéglő»ökuek. f£fti£2*Zg: 
l . lKnam astnetam icolytf 1.50—4 50. Színes papír 
lampion kerti ünnepély és nyári mulatsághoz 15—80 kng. 
Ar i - Ion s e n é l S s a e k r é n y 6 zenedarab »l 20 —. Iroa 
dueaazhtnö —.80—2.50. P lacskdusjaszoló 1.40. Biztonsági 
borlehoaö gummkső 1.T0—3.80. Hordocsap —.65, —.85. 

) í'incze-tok több üveggel 8.75—15 frtig Szál ellen kérd 
gyertya-tartó 1.—. 

n < s l l l l l l vr - j -ALriss lLr Vsdédi Houblc* cigarettapapiros ssopó-
U O U n a y Z O K I I M H . kivallOOdrb — .SO.Készitőtömő— 80. 
Autómat cigarcttakészitö és dobánysze'.encze, a fedél hétévesével kész ciga-
« tát nyerünk 1.—. Legjobbnak elismert <lohaisy vazroejép fogas hajtó-
karékkel IS.— Szárazon szivó csatornás fapipr 1.20. Gőz pipaszár tisztító 1.50. 

IVépfijlkelók, sportkedvelők én 
t n l l l " i t l t ú I r n n l z Anffo1 disznóbőr nyereg 15—35 frtif. 
l O U r i S U t K U H K , K Í r u ^ „ , 4 , 4.80—8 frtig. Zabla 1.8t—*\M. 
Izzasztó 2.75—5 frtig. Nyereg-Iekötő 2.50—3 frtig. Kengyel-szijjak frt 3—3.78. 
Kengyel-vasak 1.60—8.50. Sarkantyú felcsatolható 2 —. Lóidomitóvesaef 
rinocerosbőrből —.70—2.50. Lóháló legyek ellen egész lóra párja 16.—. 

F lobert -pnaka* Czél- és nuutárlövészet begyakor
lásához 7—25 frtig. Fiobertpisztoly 6.50—14 írtig. 

Vasczéltábla kiugró bohoczczal 1—6 frtig. óéltábla mozsárral 
7—10 frtig. Biztonsági belőtt r e v o l v e r fit 4—10 frtig. 

Erős lövésG angol Bulldogrevolver 8—15 frtig. A l k a l m i v é t e l 
l ess tUI i lo t t á r o n v a d a s s - f e g y v e r e k . HoroKtaalasztat" 
b o a k e l l é k e k . Bot 2, 3, 4, 5 részből 1.50—3 frtig. Horoggal 
felszerelt zsinór —.15—2 frtig. Mesterséges legyekkel 12 horog—.80. 
Könnyű vízhatlan eső-köpeny 7.50. Tourtsta-táska váltra 4 50—10.—. 
Lábszár védő 4.50. Botszék 4—8 frtig. Kanöczos gyufatartó —.85. 
Lapos zseb napóra iránytűvel 1.—. Kés, kanál, villa, tokban 4.50. 

ITS | To t l r l s ta - l ampa zsebbe 2.—. Zsebbe ivó-pohár —.44)—8.—. 
•"-"J • Tőrösbot 1.50— o f tig. 

Jl iihitIsitásiil és a test edzésére. 
Torna-szerek, mászókötél 5.80 Trapéz 7 50. Kötél 
karikákkal 7.50. Gyermekhinta 3—8 frtig. Teljes 
torna-készülék iskolával, ábrákkal 15.— Torna
golyók, kilója—.30. Muline karizom erősítő párja 
3—4 frtig. Tornaczipő párja 1.30. Két vivő-készlet 
23.50. Athletabot 2—5 frtig. Úszás tanításhoz övek 
kötéllel 5.—. Léggel tölthető úszó ov 1.— Tartó* Cr">qnel>jalék 
utasítással 9—ÜO frtig. Gummi-lapda —.10—1.50. Karika-iáiék 12 pár 1.80. 
Lepke-fogó 35—70 krig. Accordeon tremolo conc<'rl .harii i„nlkH trom
bita diszszel 7—21 frtig. Hangolt szájharmonika csengetru kísérettel 1.58. 
Kettősfogat a gyermek maga előtt hajtja 6— Három kerekű ei ős velociped 
fiuknak 7.50, 10—85 frtig. Asó, kapa, gereblye gyermekeknek 1.50—8 frtig. 

Községi elöljáróknak. $?££?££ 
táska 2 kulcscsal 7—12 frtig. Posta-kürt 2 —. ÉJJelIrtr a lp é s k i ir t 
1—8 frtig. Keralő-fegyver 7.—. Marha-érvágó 2.4-i- ó 0 Marha és 1 >-klysdr 
4 — Trokár 1 csővel 1.50. Bikaorr-gyuru — .75. Birkaoltó tfi — 80. Birka és 
malacz fülbélyeezőfogó 3 75 Szél és törés-llen biztos petróleum-lámpás z—Z.40. 

Méhészeti segédeszközök. S S a f t í . 
Kifüstölő pipa és készülék 1.50-4 SU. Rajfogó zacskó frt 2—(20. Herefoje 
kalitka 1.20. Méhlak kaparó. Sejt leknpoló. Keretfögo. Hsnemsnn-féU 
rács. stb. stb. Wisehin-féle szobapadló-fénymáz —.70. 

K í v á n a t r a 8 0 * á b r á s arjearysékel b é r m e n t v e k a i d , 
zases n e m felelH tarsryakat v l s saa vesw 

K É R T E S Z TÓDOR 
B U D A P E S T . D o r o t t y a - n t c z a 1. í z . . U a r y u 

k i r á l y " n á l l o t U á t e l l e n é b e n . 

A •Franklin-Társulati kiadásában Budapesten megjelent s min
den könyvárusnál kapható, — az osztrák tartom, számára Sze-
linski György cs. k. egy. könyvárusnál Bécsben, I., Stefanspl. 6. 

Életiskola. 
Gyöngymondatok, aranyigazságok a bel-

és külföldi remekírók munkáiból. 

Két kötet. Második kiadás. 

A k é t k ö t e t c s inos v á s z o n k ö t é s b e n 2 f r t . 

Tartalom: Szerelem és házasélet. — Férfi és nő. — 
Háztar tás . — Nevelés. — Bölcselem. — Társaság. 
— Természet. — Lélektan. — Vallás. — Vegye
sek. — Emlékkönyv. 

EQUITABLE 
ai Egyesült-Államok életbiztositő-társasága New-Yorkban. 

Alapíttatott 1859-ben. 
Biztosítási állomány 1886 decz. 31-én 1,747.000,000 márka. 

Az nj felvételek kitettek: 1884-ben 360,000,000, 1885-ben 
408.000,000, 1886-ban 474.000.000 márka. Az összalap emel
kedett 1886. január hó l-t61 1887. január 1-jéig 272.000,000 
márkától 321.000,000 márkára. A tiszta nyereménytöbblet 
1887. jan. 1-én 680.000,000 márkát tesz ki és a múlt évhez 
viszonyítva 130.000,000 márkával emelkedett. Tőkebefekte
tések Európában 16.000,000 márkán felül. A kötvények 3 év 
múlva kifogásolhatlanok. Minden kötvény visszavásárlási és 
leszállítási joga 3 év múlva. A 100.000 dollárból álló rész
vénytőke alapszabályszerúleg csakis 7°/o-kal kamatoztatik, az 
azon felüli sok millióra rugó nyereség kizárólag a biztosítot
tak javára esik. A l i g a z g a t ó s á g Magyarország r é s z é r e : 

B u d a p e s t , A u d r á s s y - u t 1 Í 2 . s z . 

A • Franklin-lársulats kiadásába:-. Budapesten megieleut s 
minden könyvárusnál kapható — azoFztr.tart.siáoiára Sze-
linski György cs. k. egy. könyvárusnál Bécsben I, i t e fan 'p l . 6 

Ipolyi Arnold kisebb m u n k á i 
H a r m a d i k k ö t e t . 

Magyar történelmi és egyház-
történelmi tanulmányok. 

A b . e. s z e r z ő m e g b í z á s á b ó l k ö z r e b o c s á t j a 
v o l t k ö n y v t á r n o k a 

B U N Y I T A I V I N C Z E . 

Ara fűzve 2 frt. 

jiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiii^ 

| GÖRÖG ÉS LATIN REMEKÍRÓK. ( 
= Kiadja^a m. t. Akad. elassica-philologiai bizottsága. 5 

GAIUS 

i 
N É G Y KÖNYVE. 

| MA.GYABEA FOBDITOTTA ÉS JEGYZETEKKEL KÍSÉRTE § 

Dr. BOZÓKY ALAJOS. 
Á r a f ő z v e 2 frt. 

= L a t i n n i é s m a g y a r u l . Á r a fÖZVe 3 f r t . | 
nltlIIIIIHIIIIIIIIIIIIIlllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiilltH 
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Tisztelt Reakció és Közvélemény! 
Zavarodik a Tisza, 
Csúfol ki is áradt, 
Nem csoda, mert bele sok 
Könnyek csordulának. 

Szabályoznék, nem szárad ki még se, — 
Oda lett az emberek ve tése! 

Viz alatt van az Alföld, 
Mező, falu, város, 
Temető a búzaföld, 
Remény zöldje sáros. 

Csak végrehajtónak lesz termése, — 
Oda lett az emberek ve tése! 

Jer tek! az árvíz felett 
I t t egy biztos csónak, 
Rajta vitorlája leng 
A B o l o n d I s t ó k n a k . 

Ezt a Tiszát megnyergeljük végre, 
S kizöldül az emberek ve tése! 

\ Bolond Istók. 
+ 

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS 

A „BOLOND ISTÓK"-ra. 
A Bolond Istók, a legdíszesebb kiállítású és legnagyobb éloz-

lapnnkra, ez évnegyeddel uj előfizetést nyitunk. 

július—szeptember évnegyedre . 

Előfizetési feltételek: 
.. __ _ 2fit 

július—deczember félévre . — - 4 frt 
Előfizetések, legczélszerübben posta-ntalványnyal, a kiadó

hivatalnak küldendők. Budapest, egyetem-utcza 4. szám. 
A Bolond Istók kiadóhivatala. 

Franklin-Társulat kiadásiban Budapesten megjelent s minden könyvárusnál kapható — az oszti. 
rtományok számára Szelinski György cs. kir. egyetemi könyvárusnál, Bécsben, I., Stefansplatz 6. 

Degré Alajos. 

| í g y v a n jól ! 
Ara fftzve 1 frt. 

V i g r e g é n y , 
ini Ara fűzve 1 frt. Ára ftave 1 frt. 

Ő cs. és királyi felsége hadihajóin általános használa tban lévő és évek 
hosszú sora óta a legelső dijakkal k i tünte te t t gleichenbergj 

JANOS-FORRAS 
legjobb, legtisztább és legolcsóbb szénsavdus savanyúvíz, 

g g ^ T S g kitanó űditó italt nyújt, t i m ^ 
egyszersmind a vas vérképző hatása igényeltetik, k ü l ö n ö s e n a j á n l h a t ó . 

Mindig friss töltésben kapható a magyarországi főraktárban: 

SCHLEINZ KÁROLY és Társainál 
VIII., stáczió-utcza 47, BUDAPESTEN, V., barminczad-utcza 4, 

továbbá: Édeskuty L. kir. udvar i szállitónál Erzsébet-tér , Takáts Lajos
nál, ha tvan i utcza, úgymint minden füszerkereskedésben és vendéglőben. 

En, CSILLAG M M 

iSÖ t-m. hosszú ó r i á s i Lo re l ey 
h a j a m m a l , melyet az általam 
feltalált kenőcs 14 havi haszná
lata után nyertem, egyetlen szer, 
melv megakadályozza a ha jk i -
l m l l á s t , elősegíti a í t a jnövés t 
és erösiti a h a j b ő r t , uraknál 
elősegít egy teljes, e rős s z a k á i 
növés t , rövid ideig való hasz
nálat után a hajnak, valamint a 
szakálnak természetes szint és 
sűrűséget kölcsönöz és megóvja 
a korai öszüléstől a legmagasabb 
korig. — Egy köcsög ára 50 kr., 
1 frt és 2 frt. Szétküldés napon
ként, a pénz előleges beküldése, 
v. utánvét mellett az egész világba 

C s i l l a g é s t á r s a 
Bwlttpest, kirtiiy-utcza 36. sz. 

4 ^ / Sorsjen alírt \ v 
1 1 sorsjegy 1 0 frt 16 sorsjegy 5 frí50 \i\ 

Főnyeremény 

50.000* 
A magyar lovaregylet sorsjegyi irolája 

B U D A P E S T , 
Váczi ufcoza 6. 

H a t ó s á g i l a g e n g e d é l y e z e t t t e l j e s 

végeladás, 
az üzlet fe losz lása miat t . 

SZŐKE EDE UTÓDA 
; B u d a p e s t , I V . , v á c z i u t c z a 3 , 

íérflúivat, női pipere, szalag, szövött és rövidáru raktára 
melyen a beszerzési áron alul átlátnak el. 

C^" A ki jó á r a t olcsón akar vásárolni e r i tka 
a lkalmat felfogja használni . 

A "Franklin-Társulat» kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvárusnál kapható — 
az osztr. tart . számára Szelinski György cs. k. egyet könyvárusnál Bécsben I., Stephansplatz 6 . 

A MAGYAR 

PÉNZÜGYI TÖRVÉNYISME 
KÉZIKÖNYVE. 

FOLYTONOS VONATKOZÁSSAL A MAGYAR ÁLLAMHÁZTARTÁS
NAK A LEGUJABB IDŐIG TERJEDŐ TÉNYLEGES EREDMÉNYEIRE 

IBTA 

Dr. M A R I S K A VILMOS, 
kir. jogakad. ny. r. tanár. 

NEGYEDIK TELJESEN ÁTDOLGOZOTT KIADÁS. 

A r a f a z v e «A f r t . 

Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest, egyetem ateza 4. szám.) 

28-DIK SZÁM. 1887. B U D A P E S T , J Ú L I U S 10. XXXIV. ÉVFOLYAM. 
Előfizetési feltételek; VASÁRNAPI UJSÁG és \ egész évre 1 2 frt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: / félévre _ 6 « Csupán a VASÁRNAPI UJSÁG / egész évre 8 frt 
^ félévre _„ 4 * Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK / egésa évre 6 frt 

\ félévre „ 3 « 
Külföldi előfizetésekhez a postailag 
meghatározott viteldíj is csatolandó 

GRÓF D E S S E W F F Y MARCZEL. 
(1810—18S6.) 

A
REGÉNYES fekvésű Szent-Mihály és főúri háza 
a legrokonszenvesebb képben örökítvék meg 

. Kazinczy Ferencz müveiben. Gyengéd, ba
ráti kezének művészi rajzát a szeretet színezi ki és 
a legbensőbb kegyelet zománczozza meg eszményi 
glóriával. Leveleiben és költeményeiben magasz-
talásra magasztalást halmoz, midőn főúri barát
járól, Dessewffy József grófról és ennek család
járól emlékezik. A szentmihályi kastélynál és 
lakóinál «nem ismert ő szebb házat». Tulajdo
nosánál és családjánál az ő eszményének meg
felelőbb háznépet. Ekesebben fog tolla, a dithi-
ramb hangjába csap át lantja, midőn forrón 
magasztalt Szent-Mihályára tér. 

Szent-Mihály széles tudományú, európai mű
veltségű ura, Szabolcsnak öt országgyűlésen 
ékesszólása által kitűnő követe, a nemzeti mű
velődés és irodalom fejlődésén élénk érdeklődés
sel csüggő és szorgalmasan munkáló Dessewffy 

"gróf Kazinczy szemeiben mintaképe volt egy 
valódi magyar arisztokratának. 

Korán fejlődő irói tehetsége és az új életre 
kelő magyar litteratura szeretete által ösztönözve, 
még ifjú korában fölkereste levelével a nálánál 
tiz évvel idősebb széphalmi mestert. Kazinczy 
örömmel fogadta az alapos készültségü, komoly 
törekvésű főrangú ifjút a magyar irodalom gyér 
munkásai közzé, sűrű levelezésbe bocsájtkozott 
vele, melyet egyidőre kufsteini fogsága és végle
gesen három évtized után bekövetkezett halál* 
szakított félbe. 

Levelezésük, e kortörténelmi adatokban gaz
dag irodalmi hagyomány nyomról nyomra mu
tatja föl, mint fejlett e két nemes szellem irodalmi 
viszonya a legbensőbb barátsággá, mint szövő
dött be lassanként a nyelv-reform, irodalomtör
ténet, sesthetika és a politikai közélet felmerülő 
kérdései körül váltott nagybecsű eszmecseróik 
közé családi életök apró örömeinek és gondjainak 
bizalomteljes tárgyalása. 

Kazinczy irodalmi útbaigazításait és szolgála
tát Dessewffy gróf busásan megszolgálta mesteré
nek gazdasági tanácsaival, gyengéden nyújtott 
anyagi segélylyel és a magánélet számos apró 
szolgálatával. Kazinczy ünnepnek tartotta min
dig, ha a szomszéd megyében lakó barátját bá-
nyácskai Tuszkulánumában üdvözölheté, vagy 
ezer gondjai közzül maga elszabadulhatott né
hány napra Szent-Mihály derült családi körébe. 

E család, mint Kazinczy leírja, valóban méltó 

volt fejéhez. A «szép grófné", Eszterházy kan-
czellár unokája, gyermekei nevelésében ós iro
dalmi munkájában férjének egyaránt tehetséges 
társa, bár a magyar nyelvet csakis asszonykorá
ban sajátította el, a legbuzgóbb tisztelőjévé vált 
a hazai irodalomnak. Férjének az olvashatlan-
ságig rossz írása miatt nagy kiterjedésű magyar, 
német, franczia és deák levelezését, tollba mon
dás után, mind ő vitte. És Zemplén vármegye 
irattára ma is az ő keze írásában őrzi a Kazin

czy és Dessewffy gróf által a Zempléni Emlék 
tárgyában szerkesztett jelentést. 

«Ily háznál nem lehet gyermekeknek nagyokká 
nem neveltetni. S e gyermekek arezokra s termé
szetükre is azok, a kiknek lenniök kell.» Mint 
egyik epigrammjában megörökité: 

«Egy fija volt Vónusnak s lányai hármak, 
Néki fija három s lánya csak egy. 
Virginie Erős, Aurél Marczellal, Emillé charisok, 
Anyjok Uranidé, az atyjok Apoll.i 

G R Ó F D E S S E W F F Y M A R C Z E L . Biczá Géza rajza. 




