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Támaszkodva a m a bizalomra, 
melylyel a mi horgony-Pain-expellerünk körülbelül -2U év 
óta találkozik, hiszszük, hogy ezáltal a z o k a t is kísérlet-
tételre fölszólíthatják, kik e kedvelt háziszert még nem 
ismerik. Nem titkos szer, hanem szigorúan hiteles, 
s z a k s z e r ű e n összeállított készítmény, mely joggal min
den köszvényes és csúzban szenvedőnek, mint egy
általán megbízható, ajánlásra méltó. Legjobb bizo
nyíték arra, hogy e szer teljes bizalmat érdemel, bizo
nyára az is, hogy sok beteg, miután más nagyhangon 
dicsért orvosságot megkisérlett, még is csak a régi 
jóhiru Pain-ezpellerhez folyamodik. Éppen az ösz-
szehasonlitás által győződnek meg, hogy szintúgy k ö s z v é 
nyes fájdalmak, mint tagszaggatás stb., valamint 
fog-, fej - és hátfájások, oldalnyilalások stb. leg
b i z t o s a b b a n a Pain-expeller-bedörzsölésekre szűnnek 
meg. O l o s ó ára — 4 0 kr . , 70 kr., illetve 1 frt 20 kr. — 
lehetővé teszi, hogy kevésbbé jómódúak is megszerezzék, 
valamint a számtalan siker kezeskednek róla, hogy érte 
a pénz nem lesz hiába kiadva. — Óvakodjunk ártalmas 
utánzatoktól , s Pain-expellert csak a h o r g o n y - j e g y g y e 1 
tar tsunk valódinak. Készletben a l e g t ö b b gyógyszertár
ban. Központi r ak t á r : gyógyszertár az «arany oroszlán»-
hoz, Prágában. Közelebbi felvilágosítást ad Török József 

gyógyszerész, Budapest, király-utcza 12. szám alatt . 
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SZAK£ MKOVESZTESBE 
az egurtten, Ufhitt •• «*w Hosve l^U 

EREDETI MÜSTACHES-BAL.ZSAMJA 
A siker biztosítva 4—6 hét alatt. 

A bőrre teljesen ártalmatlan. Bizo
nyítványok többé#nern hozatnak nyil
vánosságra. Szállitán titoktartás 
mellett, utánvéttel is. ügy •«-<-
tencie frt l.SO. Kapható Jiiuta-
pesten : Törők József gyógyszertárá
ban, király-utcza 12. Beesben : Weis 
J. gyógyszertárában, a «szerecsenhez» 
Tuchlauben, Í7. szára. 

A tFranklin-Társulat. kiadásában Budapesten megje
lent és minden könyvárusnál kapható —az osztrák tar
tományok számára Szelinskyi György es. kir. egyetemi 
könyvárusnál, Bécsben, I. Bezirk, Stephansplatz Nr. o. 

GÖRÖG ÉS L O T REMEKÍRÓK. 
KIADJA A I . TUD. AKAD. CLASSICA-PHILOLOGIAI BIZOTTSÁGA. 

THÜKYDIDES. 
F O R D Í T O T T A , B E V E Z E T É S S E L É S J E G Y Z E T E K K E L E L L Á T T A 

ZSOLDOS BENŐ. 

ELSŐ KÖTET, Ára fűzve 1 frt 40 kr. 

Görögül és magyarul, ára fűzve 2 frt 40 kr. 

Franciaország és a Külföld Minden 
illatszerész é nél és Fo

drászánál •w —^ araszánál 

^ PARIS -

Különleges RÍ2$por 
BISMUTTAL VEGYÍTVE 

C H . F A Y , ILLATSZERÉSZ 
— 9. rue de la Faix, 9 — P A R K ' 

Mertens és társa 
/. rangu fényképészeti müintézete 

Eriséfloi-iér 7, a bécsi utcza sarkán. 
Budapest legnayyobb és technikailag legtökéle
tesebben berendezett műterme. Csoportfelvéte
lek 70 személyig, kizáról. pillanatfelvételek esz
közöltetnek. Olajfestmények művészi kivitelben. 

PÜSUi^^BUDAPEST. 
J r^^Erzsébe t t é r JCJ. 

Árjegyzékeit kívánatra ingyen és bérmentve 

Orvosi tanács 

hölgy éhnek!! 

Az arezlmr ápolására.hü^. 
atkák szeplő s máifolt >;. 
távolításig kizáiólanotan 
a „Stáhhj"-fe'le arczkenír* 
liasználtassek. anhaló a 
.farost iwoatf szertárban" 
Hiitlupesteu, városház-tér. i 

Csak a horgouy-jeUel ellátott vaiódi! 

A köszvénybeR és csúzban 
szenvedőknek a valódi 

^ 

P a i n H Expe l l e r 
„horgonnyal1-, mint Ieghatáso 

sabb háziszer ajánlható 

Kapható a íefftöbb íryneyszprt.'trban! o 
B A R N A F O G O R V O S 

Budapest, váczi utcza 24. szám. 
Késttit egyes fogakat, fogsorokat és 
plombokat, jótállás mellett; árak mér

sékeltek. Kívánatra részletfizetésre. 

ÉraswMWS'S&^&sswsra^s 
Valamennyi külföldi szerektől előnybe helyezendők, a magyar közön

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

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

V é d j e g y ! - » B K a k i á r a k : 
Budapesten: Patak j 
Károly gyógyszerész

nél az aj épülettel 
szemben; Pozsony
ban: Érd)- IstTán 

gyógyszerésznél; 
Debrcczenben: 

MihálOTits IstTán 
gyógysz.; Kecske

méten : Molnár Ján. 
gyógysz.; Szegeden: 

C s a k a k k o r v a l ó d i , h a KoTács Albert 
m i n d e n h a s z n a l a t i u t a - gy<gy*»-; Temes-

s l t a s a f e n t i y é d j e g y g y e l Tárott: Tárezay 
v a n e l l á t v a . lsUtn gyógyszerész. 

gyógyszerész 
M a l a o z k a n . 

Egy skatulya ára 
21 kr.; egy tekercs 

6 skatulyával 
I frt. 5 kr. 

aHs . .= . i5 . i5 i , s , i= ; -^ 

PSERHOFER J.-íéle gyógyszertár, 
Bécsben. 

Singerstr. 15. 
zum 

gold. Reichsapfel. 

V»T»4"ÍBvfí-fÁ 1aK<la/>«n1z- e z e l ö t t egyetemes labdacsok neve alatt; 
V t J l l l S í l l l U I d U U d t a U Ü ez utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik, 

mivel csakugyan alig létezik betegség, melyben e labdacsok csodás hatásukat ezerszeresen 
be nem bizonyították volna. A legmakacsabb esetekben, melyekben minden egyéb szer 
sikertelenül alkalmaztatott, ezen labdacsok számtalanszor és a legrövidebb idő alatt teljes 
gyógyulást eredményeztek. 1 doboz 15 labdacscsal 21 kr., 1 tekercs 6 dobozzal 1 frt 5 kr. 
bérmentetlen utánvét melletti küldéssel 1 frt 10 kr. A pénz előleges beküldése mellett ára 
bérmentes megküldéssel: 1 tekercs labdacs 1 frt 25 kr., 2 tekercs 2 frt 30 kr., 3 tekercs 3 Irt 
35 kr., 4 tekercs 4 frt 40 kr., 5 tekercs 5 frt 20 kr., 10 tekercs 9 frt 20 kr. (1 tekercsnél keve
sebb nem küldetik szét.) Számtatan levél érkezett, melyek intézői hálát mondanak a lab
dacsokért, melyeknek a legkülönfélébb és legsúlyosabb betegségekben egészségük helyre

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

0MT A. s o k k ö s z ö n ö - i r i i t l > ó l k ö z l ü n k n é h á n y a t : " W 

Első osztrák-magyar 

sorsjegy-ellenőrző iroda 
T ö b b m i l l i ó f o r i n t r a rugó nyeremény hever kifizetetlenül, mert a tulajdonosok nem 

tudják, hogy sorsj agyuk esetleg már rég kihúzatott. A napilapok többnyire elkésve és ren
detlenül közlik a húzásokat, kinek meg sorsjegye van, nem ér ily lappal czélt, h a többször 
távol van hazairól. De más tényleges veszteség is mindennapi dolog. A kinek a legkisebb nye-
reméoynyel húzatott ki az értékpapírja, azzal, hogy ki nem cserélheti, elveszti kilátását na
gyobb nyereményre. E köztudomása tények oly intézkedés megtételére bírtak, melyet min
denki, a kinek bármily nemű értékpapírja van, bizonyára a legnagyobb örömmel fog fogadni 

&F~ mindössze 40 kr.-ért "VI 
az ö s s z e s tudomásomra adott értékpapírok eddigi v a l a m e n n y i húzását ellenőrzöm és 
azonfelül az- összes húzásokat egy éven belül. 

Méltóztassék tehát a bú-tokában levő hozásnak alávetett összes értékpapírjait nekem 
jegyzékben beküldeni vagy személyesen bejelenteni. Az ellenőrzésért járó évi 40 kr. dijat 
vagy postautalványnyal, vagy — a mi legolcsóbb — bélyegben egyszerű levélben tessék 
beküldeni. — Ezért én küldök nyugtát a 40 kr. évi ellenőrző díjról és egyúttal értesítést, 
ha valamely papírja a bejelentés napjáig húzatott. Ha valamely sorsjegye évközben huzatik, 
•art levélben küldök értesítést. 

Leongang, 1883 május 13. Tisztelt uram ! 
Pilnlái valóban csodálatosak, nem olyanok, 
mint sok oly más földicsért szer, hanem 
minden bajban lehetőleg segítenek A hús
vétkor megrendelt pilulákból a legtöbbet ba
rátaim és ismerőseim között osztottam el, és 
mindnyájokon segítettek; koros egyének, 
különböző bajokkal és hibákkal általuk, ha 
nem is teljes egészségüket, de jelentékeny 
javulást nyertek, s azokat tovább használni 
szándékoznak. Kérem tehát nékem ujolag 
öt csomagot küldeni. Tőlem és mindazoktól, 
kik szerencsések valának, pilulái által egész
ségünket visszanyerhetni, legforróbb köszö
netünket. Deutinger Márton. 

Béga-Szentgyörgy, 1882 febr. 16. T. uram ! 
Nem fejezhetem ki eléggé benső köszönete
met, piruláiért, miután Isten segélyével nőm, 
ki már évek óta misererében szenvedett, a 
vértisztitó pilulák által abból kigyógyíttatott, 
s habár még most is szed még azokból, 
egészsége már annyira helyre van állítva, 
hogy fiatal frisseséggel minden munkáját 

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

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

Pncrvhn Wuam Pserhofer J.-től. Sok év óta 
rdgyudusdiu, a fagyos tagokiaég minden 

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

Golyva-balzsam,; ' ^ f f f f l f f l ™ 
gel 40 kr., bérmentes küldéssel 65 kr. 

Élet-emenezia <p^csöPPek); megron-
_ tott gyomor, rossz emész

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

b a n k - é s 
v á l t ó h á z ERNYEI A. H. 

jProspectusok kívánatra ingyen és bérmentve. 

B u d a p e s t , V . , 
D o r o t t y a - u . S . 

Keskeiiy-ütiffisziirp, f K r U X * 
rntos rekedtség, görcsös köhögés, stb. 
ellen. Egy palaczkkal 50 kr. 2 palaczkkal 
bérmentes küldéssel 1 frt 50 kr. 

Amerikai köszvény - kenőcs, ffi; 
köszvényes és csúzos bajok, tagszaggatás, 
ischias, falszaggatás stb. ellen. 1 frt 20 kr . 

szer 
d e i 

Szem-esszenezia ^ g ^ g g ^ g g 
Por a lAbizzadás^ilenT^^E^ 

Alpesi növény-Iikgr, * 3 £ £ i \ * 
60 kr., i palaczkkal 1 frt 40 kr. 

Tannodiinin kenőcs Zli^Ull 
óta valamennyi hajnövesztő szer között 
orvosok által legjobbnak elismerve. Egy 
elegánsan kiállított nagy szelenczével 2 frt. 

Egyetemeslapasz f^tí^^St 
sebekre, mindennemű gyomordaganatokra 
régi, időnként fölfakadó lábdaganatoknál, 
köröm-méregnél, sebes és gyuladt női mell
nél, s egyéb hasonló bajoknál jelesnek bizo
nyulva. 1 köcs. 50 kr., bérm. küldéssel 75 kr. 

Egyetemes tisztító s é | S Ű S ^ 
rossz emésztés mind. következményei, u. m. 
főfájás, szédülés gyomorgörcs, gyomorhév, 
aranyeres bártaimak, székrekedés stb. el
len. 1 csomaggal 1 frt. 

Sósborszesz. Egy palaczKkai 60 kr. 
Az itt felsorolt készítményeken kívül még a birodalom valamennyi lapban hirdetett bel-
és külföldi gyógyszer-különlegesség készletben van, s minden netán a raktáron nem levő 
czikkek kívánatra pontosan és olcsón beszereztetnek. Usf- Postai küldemények a pénz elő
leges beküldése- vagv utánvét mellett pontosan eszközöltetnek. ~VS Az összegnek előze
tes beküldése mellett a viteldíj csekélyebb, mint utánvét mellett. | f " A felsorolt külön
legességek legnagyobb része kapható Budapesten Török József gyógyszert., király-utcza 12-

Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest, egyetem-utcza 4.) 
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Blöfizeteei /eltetelek: VASÁRNAPI UJSÁG és | egész évre 1 2 írt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: / 1& é v r e - 6 » Csupán a VASÁRNAPI UJSÁG 1 egéé 
I félé 

egész évre 8 frt 
félévre ... -4- • Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK: } T,"* 

J felévre _ 
6 frt I 
3 « 

Külföldi előfizetésekhez a postailag 
meghatározott viteldíj is csatolandó 

L O R D BYRON. 
(1788—1824.) 

K EVÉS példa van a világtörtenelemben,hogy 
valaki már ifjú korában a dicsőségnek oly 
szédítő magasságára emelkedjék, mint 

Byron, kitSbakspere után az angolok legnagyobb 
költőjüknek tar tanak. Huszonnégy éves korában 
az irodalmi hírnévnek szinte netovábbját érte el 
s úgy tetszett, hogy a korabeli legkitűnőbb 
angol írók, mint Scott Walter, Wordsworth, 
Southey stb. csak másodrendű tehetségek ő mel
lette. A lángésznek, a rendkívüli szellemnek 
hasonlíthatatlan diadalai azonban magokkal ra
gadták a költőben az embert is. Gyorsan emel
kedvén dicsőségre: úgy hitte, hogy mérhetetlen 
elbizakodottsága elég erős az irodalom, a politika 
és a társadalom egyesült harczosait is legyőzni, 
a kik az előtt túlmagasztalták s a kik hirtelen 
ellene fordultak. Egész élete a legélesb és leg-
szembeszökőbb ellentétek és végletek iánczolata, 
mintha csak a természet meg akarta volna mu
tatni — mint Alcibiadesről írják, — hogy mire 
képes az emberi jellem alkotásában. Semmi sem 
hiányzott a szerencse, a lángész adományaiból, 
hogy korának első s minden idők nagy embere 
lehessen: de rangjába úgy, mint szerencséjébe, 
lángeszébe és szerelmébe vegyült valami beteges, 
valami ellentétes elem. Semmi sem illusztrálja 
hívebben és élesebb vonásokkal pályáját, mint 
az a rege, a melyet Macaulay reá alkalmazott. 
"Minden tündért — mondja a híres angoliró — 
kivéve egyet, bölcsejéhez szólítottak. A komák 
mind pazarok voltak ajándékaikban. Egyik ran
got, a másik lángészt, a harmadik szépséget 
adott. A rossz tündér, ki hívatlan maradt, utol
jára jött, s nem levén képes visszavonni, mit 
nővérei tettek kedvenczokért, minden áldásba 
átkot vegyített.» 

Byronnal azonban nemcsak a természet bánt 
szeszélyesen, nemcsak a közvélemény volt iránta 
igazságtalan: hanem mindazok, a kikre nevelése 
bízva volt s a kik reá, mint gyermekre, hatást 
gyakoroltak. 

Az ellentétes vonások már gyermekkorában 
fejledeztek. 1^88. január 22-én született Anglia 
legtörzsökösebb családai egyikéből, azokból, a 
kik Hódító Vilmos korától fogva mindig a leg
előkelőbbek voltak s az angol politikai életben 
kitűntek. Korán fejlődött s kiképezte magát 
mindama gyakorlatokban, a melyek testét és 
lelkét oly erőssé edzették az élettel való folyvást 
tartó küzdelemre. Harrowban, Cambridgeben, 

Newsteadban és Londonban sokat tanult, sokat 
olvasott, de egyszersmind kicsapongó életet élt, 
mely megrontotta finom szervezetét. A szelídség, 
és jószívűség, a zabolátlan indulatosság és kitörő 
harag egymást váltogatták lelkében épen ugy, 
mint édes anyjáéban, a ki a düh rohamaiból 
a szeretet rohamaiba esett. Volt idő, hogy őr
jöngő pillanataiban széttépte kalapjait és ruháit . 
Anya és gyermek folytonosan a bántalmak és 
érzékenységek váltakozó viharában éltek. Mint 
Taine írja: egyszer oly borzasztó czivódás volt 
köztük, hogy a fiu és anyja külön-külön a gyógy
szerészhez mentek,«megtudni, nem jött-e a má
sik méregért, hogy megölje magát, s figyelmez
tették a kalmárt, nehogy adni találjon neki.» 
A haragot és zabolátlan szenvedélyességét azon
ban nemeslelküség mérsékelte, a mely kivált a 

mások baján való mély megindultságban nyil
vánult. Senki sem volt, a ki szivesebben segítette 
volna embertársát, és senki sem nézte felindul-
tabb kedélylyel a szerencsétlenséget, a védelmet
lent és gyámol nélkülit, mint ő. Mikor később 
Olaszországban él t : a százezer frankból, a mit 
kapott, huszonötezret elajándékozott. A büszke
ség ós daczosság, a hevesség és könnyelműség, 
a nagyravágyás és féktelenség, a makacsság és 
hajthatatlanság korán kifejlődtek benne s átkí
sérték egész élete pályáján. Tiz éves korában 
örökölte nagybátyjától a lord czímet, s vele 
együtt a gazdag vagyont, a melyet azonban nem 
sokára tönkre tett. 

Ily túlérzékeny szív hamar megnyílt a szere
lemnek is. Már mint gyermek, nyolcz éves korá
ban, beleszeretett egyMary Duff nevű kis leány-

L O R D B Y R O N 
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kába, tizenkét éves korában pedig unokatestvé
rébe, Parkét Margitba, úgy, hogy sem enni, sem 
aludni nem tudott. Korai szerelmével párhuza
mosan fejlődött büszkesége s féktelen indulatos-
sága. Még kis gyermek volt, mikor dajkája egy 
izben keményen megszidta, mivel bepiszkolta uj 
ruháját. Ekkor aztán a gyermek kitörő dühvel ra
gadta meg a ruhát, elejétől végig ketté szakította 
s «egyenesen, mozdulatlanul, komoran állt a 
szitkozódó dajka elé, hogy jobban daczoljon 
vele.» Jól mondja Taine, hogy «soha sem ismerni 
el urat maga fölött, egész erejéből föltámadni a 
beavatkozás vagy befolyás minden látszata ellen, 
érintetlenül és sértetlenül megőrizni személyét 
minden áron, egész végig és mindenki ellen, 
inkább mindent merni, mint a megadásnak csak 
egy jelét is adni, ebből állt benső lénye.» Mikor 
tíz éves korában sánta lábát egy fagépben egye
nesítgették és latin nyelvtanára sajnálkozni 
kezdett felette, így szólt a gyermek Byron: «Ne 
ügyeljen arra, hogy szenvedek; nem fogja annak 
semmi jelét sem látni arczomon.» Bámulatos 
testi edzettséggel bírt. Kitűnő czéllövő, jeles 
úszó, híres lovagló, erős öklöző és gyakorlott 
vívó volt. 

Életmódja a szenvedélyes képzelem, a fékte
len, gőgös magatartás tévedéseiből és hóbortjai
ból állt. A vad szenvedélyek mindenike túláradt 
Byronban. A kicsapongás, dorbézolás még az 
övénél erősb szervezetet is gyorsan megronta
nák. Az erős rajnai borok, s mindenféle izgató 
szerek, a melyek különben is heves képzelmét 
még tüzesebbé tették, tartós és folytonos, de 
mindig mérték nélküli élvezete mintegy elkop
tatták idegeit. Költő volt nemcsak müveiben, de 
a való életben is. Egy alkalommal ezeket irta 
naplójába: «Az utolsó érig kizsákmányolom 

ifjúságom bányáját, és aztán . jó éjszakát! : 
Él tem; meg vagyok elégedve.» Már tizennyolcz 
éves korában vagyonának évi jövedelmei az 
uzsorások kezébe jutottak, de azért vad tivor-
nyázásait szünet nélkül folytatta. Ekkor jelent 
meg az, első kötet költeménye is «Hours of idle-
ness» (Pihenés órái) czimmel, melyet az első 
«Edinburgh Keview» kíméletlenül és igazság
talanul itélt meg. Még csak a középszerű tehet
ségek sorába sem veszi föl ez azéles kritika a 
fiatal lordot, a kinek «eszméi, az állóvíz mód
jára, folytonosan egy-ugyanazon színvonalon 
maradnak.» Emlékeztették Byront, hogy a köl
tőnek érzelemre és képzelemre is szüksége van. 

Ez a lesújtó és erős kritika elkeserítette az 
ifjú Byront. Bősz haraggal fordult hazája ellen s 
majd minden hires kortársa ellen. Satirát irt, 
tele czinizmussal, iróniával, sarkazmussal, bo-
szúval és gyűlölettel. Ez izzó szellem ekkor zú
dította magára a közvéleményt először. A rágal
mak minden nemével ellene fordultak s ö egy-
idöre kénytelen volt Angliát elhagyni, hogy be
járja Spanyol-, Török- és Görögországot, hogy 
élvezze a művészet és szerelem minden gyö
nyörét, a melynek serlegét folyvást fenékig ürité. 

A költő fejlődése szintén rohamosan haladt. 
A még imént lenézett szárnypróbálgató egy
szerre valódi művész lett. Már ekkor tökéletes 
művészettel tudta érzelmét festeni. Oly mélység
gel s szívrehatóan szól, oly egyszerűen s mégis 
fönségesen, hogy az olvasó szinte maga is érezni 
látszik valamit abból az elragadtatásból, a mely 
e tájban írt müveinek alkotója volt. Csak 
például idézzük a Childe Harold búcsújából e 
pár strófát Szász Károly szép fordításában: 

Isten veled! . . . A honi part 
A kék távolban tűnik el. 
Az éji szél búsan sóhajt, 
A csüllő vadul énekel. 
A nap tengerbe száll le már, 
Ott rejti el magát; 
Isten veled fényes sugár! 
Hazám — jó éjszakát! 

De ah ! a nap fölkél megint, 
Uj fényes reggelen. 
Szemem a tájon széttekint — 
S hazámat nem lelem. 
Pusztán áll ősi csarnokom, 
A tűzhely ott áll hidegen, 
Moh nő s bozót a falakon, 
Keservesen sír hű ebem. 

Most a tenger végetlenén, 
Magam az ég alatt, 
Másokat mért sirassak én, 
Ha engem senki sem sirat ? 
Kutyám talán még nyöszörög . . . 
Mástól kap jó falatokat, 
S majd a mikor visszajövök, 
Nem ismer rám . . . és megugat. 

Szállj hajóm, vígan, könnyeden 
A fehér hullámok felett! 
Mutass bármely hazát nekem, 
Csakhogy ne szülőföldemet. 
Üdvözlet, setétkék habok; 
S melyekhez vágyva szállok á t : 
Távol puszták, sivatagok! 
— Hazám, jó éjszakát! 

Midőn Görögországból visszatért Angliába: 
magával vitte a Giaurt a a Childe Harold czimű 
müvének két első énekét, a melyek az angol 
parnassus szédítő magasságára emelték őt né
hány nap alatt. Az előbbi lesújtó kritikát föltét
len magasztalás váltotta fel, a legmagasb körök 
termei megnyíltak előtte, hogy folytonosan ün
nepeljék a lángészt. A fejedelem is meghívja az 
udvari ünnepélyekre s az egész arisztokraczia 
előtt kezet szorít vele. A peerek kamrája valódi 
dicsőségének tartja. «Honfitársai — írja Macau-
lay — csak szerették és bámulták. El voltak 
tökélve, kihágásaiban csak azon lángelme villá
mait és kitöréseit látni, melyek költeményeiben 
égtek. Megtámadta a vallást, s nevét mégis sze
retettel említek vallásos körökben s műveit sok 
vallásos közlöny ritka gyöngédséggel rótta meg. 
Gúnyverset írt a kormányzó herczegre, de a 
torykat nem idegenítheté el magától. Ugy tetszett, 
mindent megbocsáthatni az ifjúságnak, rangnak 
és lángésznek.* 

Az 1812—1814. évek voltak életének fény
pontjai. Ekkor határozta el, hogy megnősül. Egy 
gazdag, híres család egyetlen leányának, Miss 
Miibanknak kezét megnyervén: esküvője napját 
1815. január 2-ára tűzte ki. E tájban találta 
meg egyik kertésze ásás közben — mint Castelar 
írja — ama jegygyűrűt, mely a Byron szüleit 
szerencsétlen házasságba fűzte s mely őt még 
szerencsétlenebb házassághoz kötötte. Sokat össze 
írtak e viszonyról, mely nem sokára véglegesen 
ketté szakíttatott. Egyik rósz a költőt, másik 
pedig nejét tette felelőssé. A dolog ma sincs egé
szen tisztába hozva, csak annyi bizonyos, hogy 
Lady Byron képtelen volt férje rendkívüli szel
lemét fölfogni. 

A dicsőség és hírnév legmagasb C3Úcsán is 
boldogtalannak érezvén magá t : fájdalmát és 
kétségbeesését, haragjának villámait és iróniái
nak maró erejét, szenvedélyeit mind a költészet 
világába varázsolta. Távoznia kellett újra és 
örökre Angliából, hogy a velenczei kék ég derült
ségében keressen nyugalmat fölzaklatott lelké
nek. 1817-től 1819. végéig tartózkodott itt 
örökös tivornyában és kicsapongás között, foly
tonosan kisérve a rágalmaktól, a melyek 
száműzetésének éveit annyira elkeserítették. It t 
ismerkedett meg Guiccioli grófnövel, a ki mint
egy megaranyozta elrontott s búskomor pályájá
nak hanyatló napjait. De még egyszer teljes erő
vel vonzódott az élethez. Bészt akart venni ab
ban a nagy harczban, a melyet Görögország, fel
szabadításaért vívott s kardjával és tollával 
akarta szolgálni az eszméket, a melyeket lelké
ben táplált. «Kimerült testét és sebzett szellemét 
a görög táborba vitte.» Csakhogy a rendetlen 
élet annyira aláásta egészségét, hogy már har-
minczhat éves korában Missolunghiban be kel
lett fejeznie rfényes és nyomorult» pályáját. 

«Szegény Byron! — sóhajt fel Scott Walter — 
igazán jó szívű ember volt, a legszeretőbb és 
legjobb érzelmekkel. De nyomorultan elveszett, 
mert megvetette a közvéleményt. A közellenke
zés, a helyett, hogy óvatossá tenné vagy vissza
tartaná, csak arra ingerelte, hogy még rosszabbat 
tegyen. Mintha igy szólt volna: Ah! nem szere
titek ezt ? Jó, majd rosszabbat fogtok látni fá
radságtokért !» 

Mennyi remekmű fűződik azonban e szeren
csétlen élethez : az Abydosi ara, a Korzár, Lara. 
Parisina, Corinth ostroma, Mazeppa, Achilloni 

fogoly, Childe Harold, Manfréd és Don Jüan 
stb. Az elmélkedésnek és leírásnak mennyi utánoz
hatatlan helyével találkozik itt az olvasó. Meny
nyire tele van mindegyik műve élczczel, pathosz-
szal, kétségbeesett fájdalommal és szomorúság
gal. Hányszor halljuk ezekben a szívszakgató 
zokogást, a melyhez semmit sem lehet helyesen 
hasonlítani. Ta l ín ő volt legrokonabb Goethe 
szellemével. A híres német költő érdekes nyilat
kozatot tett 3Ianfredröl; arról a műről, a me
lyet a költő születésének századik évfordulóján 
a budapesti operaházban is előadtak Ábrányi 
Emil fordításában. «Lord Byron — írja Goethe 
— átvette Faustomat és a magáévá tette. Saját 
czéljára és a maga módja szerint használta a 
mozgató rugókat, úgy, hogy egyikök sem marad 
ugyanaz, és leginkább ez okból nem tudom 
eléggé csodálni lángeszét." Minden nagyobb 
műve óriási hatást tett, de még sem tett egy is 
akkorát, mint a Don Jüan, a melyben a költő 
egész életét mintegy eljátszsza előttünk! Scepti-
cismusa, kétségbeesett fájdalma, czinizmusa, iró
niája ebben nyilatkoznak talán a legmagasb 
mértékben. Mintegy megalapította vele a század 
szellemét, a melynek irányzására az ő világfáj
dalmának oly lényeges és félreismerhetetlen ha
tása volt. Azonban nemcsak művei, élete fölött 
is lehetetlen elnyomni bámulatunkat , midőn 
születésének századik évfordulóján visszaemlé
kezünk ragyogó és mégis szomorú pályájára, a 
melyet a szerencse és lángész minden adományai 
fölemelni segítettek, de a melyet a korláttalan 
szenvedélyesség annyi hibái, tévedései és hóbort
ja i igyekeztek lealacsonyítani. 

Dr. VÁCZY JÁNOS. 

A SZERENCSEFIAKHOZ. 
Ugorkafára felkapott 
Urak! Köszöntlek ! Jó napot! 
Fejeteken a tökfedő, 
Bár észből nem sokat fed ő — 
Jól áll; biz' isten ! mondhatom : 
Urat mutattok a bakon. 

Külsőre adnak most sokat. 
Legtöbb örömmel elfogad 
Lényeg helyébe látszatot, 
Czifrán a sors mit rászabott . . . 
Belől mi van ? ki kérdi azt ? 
Megemberelnek sok pimaszt! 

Aranyt ma nem lát forgalom, 
— Pedig lehet egy kis halom, — 
Papir forog kézen ma csak, 
S abból ha néhány elszakad 
Helyébe másik áll elő . . . 
Hisz van elég sok rongy-szedő! 

Hamis bankó könnyen mehet 
A jók között, ügyes kezek 
Ha forgalomba átviszik . . . 
Sokan még jónak is hiszik ! 
Jelt rajta meg sem nézi sok, 
Befödte rég már a piszok. 

Lám forgalomba jöttetek 
Tökkel ütött üres fejek . . . 
Kelendők vagytok, annyi szent! 
Kern látni meg a régi szenyt 
Már rajtatok . . . Örüljetek : 
Jól fost nagyon rút képetek. 
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A nagy tömeg csodálva néz, 

.._S hizelgve hódolatra kész . . . 
Egy-két okos, ha tudja is, 
Értéketek hogy rongy, s hamis, 
Elfordul, és mosolygva mond : 
Százat csinálhat egy bolond ! 

Ugorkafára felkapott 
Urak 1 ti csak mulassatok ! 
Pompás dolog lehet, az ám ! 
Fennülni az ugorkafán . . . 
Nem tart soká, az ág szakad . . . 
S földön hever úr és kalap. 

DÖMÉNY JÓZSEF. 

A VILÁGLÁTOTT FIU. 
ELBESZÉLÉS. 

Irta: J Ó K A I M Ó R . 

(Folytatás.) 

A Peti csak úgy félcsipőre állva dűlt a pohár
székhez. 

— So' se voltam apám uramnak nagyon az 
ínyére. 

— Ez is «trafál», — jegyzé meg rektram. — 
Mindig ungorkodtak! 

A két asszony azonban két oldalt fogta Már
ton gazdát, s az egyik a jobb fülét, a másik a 
bal fülét vette ostrom alá, utoljára úgy agyba
főbe beszélték, mint a kétfenekü dobot, hogy ez 
a valóságos Peti gyerek: itt járt, ott j á r t ; erre 
emlékezik, arra emlékezik; még a vakszemén 
ejtett kakasvágás is megvan rajta, hogy utoljára 
Csapó Márton uramnak az édesből savanyúra 
vált arcza keserűvé áporodott, s azt mondta, 
hogy: 

— No hát, üsse pa r t ! Ha ti ráismertek ebben 
a nyeletlen furkóban a mi Peti fiunkra: «legyen 
lúd,, ha kövér.» É n nem bánom. Nem hiszem, 
de elhiszem. Legyen itthon a «magagyütt János.» 
Nekem úgy is szükségem van egy szolgalegényre. 
Két uj ökröt vettem. Lesz, a ki ezután az istállóra 
vigyáz, s az állatokra almoz. Legyen ő hát az én 
Peti fiam. Üssön meg a k u r u t i m é n k ű ! 

A két asszonyember magánkívül lett örömé
ben, hogy a gazdát üyen engedelmes kedvében 
találta. E l sem tudták gondolni, hogy mi lehet 
a motoszkája ennek a nagy kegyességnek. Kü
lönben ő kegyelme nagyon is házsártos szokott 
lenni. Mig egyszer aztán csak ő maga rukkolt 
ki vele. 

— No ha te, anyókám, megtaláltad az elvesz
tett pulyádat : — én meg visszaszereztem az el
tévedt leánykámat. 

Erre aztán a jó Klára asszonynak az ábrázatja 
lett egyszere keserű is, meg savanyú is. 

— Micsoda ? Az Erzsi leányt ? 
— Az ám. Az Erzsi leányzót. 
— Hogy jutot t kegyelmed hozzá ? 
— Bizony nen* valami nagyon dobra ütnivaló 

módon. — Hát a szalontai vásáron meglát a fő
szolgabíró úr. Tudod: az az «új» — Az a «régi». 
Rám ismert. Azt mondja: «No Csapó Márton, 
hát megkerült-e már a Peti fia ?»Igaz jó lélekkel 
felelhettem neki, hogy biz az még máig is oda 
van. Nem tudtam, hogy már ti megfogtátok. «No 
hát mondok én kelmédnek valamit Csapó Már
ton. Én aligha rá nem találtam a leányára. Most 
fogtam össze egy banda kóborló oláh czigányt: 
azok között van egy fiatal leány, a kinek a képe 
sokkal fehérebb, s a haja szőkébb, mint hogy 
czigányfajta lehetne. Vallatóra fogtam: annyit 
meg tudott mondani, hogy valamikor itten ezen 
a környéken kapták el a kóbor sátoros czigányok: 
de már se az apja, se a saját maga nevére nem 
emlékezett. Jöjjön fel a vármegye házára: nézze 
meg, nem ismerne-e rá?» Megköszöntem a grá-
cziát s felmentem hozzá a vármegyeházába. Oda
hozatta elejbém a leányt. Hát bizony tiz esztendő 

nagy idő. Az elém állított leány sehogy se talált 
bele abba a formába, a miben én a mi Erzsikónket 
utoljára láttam. A mozdulatjai, meg a beszédje 
is egészen czigányra vallottak. Ő sem igen akart 
rám ismerni. De aztán a szolgabíró úr előfogta, 
kikérdezte: addig-addig, míg kisütötte, hogy őtet 
bizony kis leány korában elrabolták a czigányok: 
azóta kitanították holmi kötélen tánczolásra, 
meg más affélére. Végtére kivallá, hogy van ö 
neki egy ereklyéje: egy kis pillangós papucs, a 
minek a párját elvesztette akkor, midőn elrabol
ták. Minthogy félpapucs volt, hát megmaradt.. 
Ez is előkerült az ereklyetartóból. Most tudtam 
meg csak, a szolgabiró úr mondta, hogy vannak 
a czigányoknak ősi ereklyéik, drága billikomok, 
aranyból, ezüstől, vert munkájú ezüst tálak, a 
miket a kóborlásaik alatt hátrahagynak a szék
városban egy ismerős ötvösnél, s csak a lakodal
maikon vesznek elő, akkor aztán isznak arany 
poharakból, de mezítláb. Ezek között megtalál
ták az Erzsike félpapucsát is. 

Ezzel elővette a táskájából Márton gazda a 
bizonyságtevő pillaugós czipöcskét, Klára asszony 
kikereste a tulipántos ládából annak az itthon 
talált párját s nagy lett asszonyemberek bámu
lása, hogy az a két czipö bizony tökéletesen egy 
pár. Nem lehet a felől semmi kétség! 

— Elhozta kegyelmed a leányt ? kérdó Klára 
asszony. 

Itt van. Bezártam addig a fáskamrába, hogy 
el ne szökjön. 

— Hozza kegyelmed ide. 
De nem kellett azt hozni, mert már nyitotta 

az ajtót, s bedugva rajta a fejét, csak úgy kö
szöntött b e : 

— Egy kis mesterségem van, behozhatom ? 
— Hát te hogy jöttél ki a zárt ajtón keresztül ? 

Förmedt rá hüledezve Márton gazda. 
— Hát csak rá olvastam s kinyílt. Bibast 

dádé! Hát te azt hiszed, hogy be lehet zárni fás 
kamarába a czigányt? 

— No hát kerülj belül egészen. 
Erre aztán a leány egészen kinyitá az ajtót s 

besompolygott rajta. 
Tökéletes sátoros czigányleány volt. Barna is, 

piros is, arcza naptól megaranyozott zománczu ; 
hamis fekete rigó-szemekkel: nevetésre, hízel
kedésre, csúfolódásra álló szájjal; csakhogy a 
haja egészen szőkesárga volt; olyan, mint a se
lyembogárnak amotringba legombolyított selyme. 
A mellett azonban buglyos volt: látszott rajta, 
hogy az utolsó czigánylakodalomkor fonták be 
legközelebb, itt-amott egy száraz búzavirág, egy 
szalmaszál kalásza ragadt közéje, hanem azért 
a farkinczája végén pántlika volt belefonva. 

A viseletén meglátszott, hogy ő lehetett a vajda 
kedvencz leánya, mert minden drágaság fel volt 
rá rakva; a nyakában gránát, kláris, sárga bo
rostyánkő (mind hamis), kék üveggyöngyökkel, 
hat sorban, bőujjú, sok ránczú patyolat-ing a 
derekán, a mi olyan barna volt már az állhatatos 
viseléstől, mint a dicső Izabella királynéé, a ki 
felfogadta, hogy addig nem vált inget, mig a '. 

í Jeruzsálemig indult férje vissza nem érkezik. 
Ezenfölül volt egy szerviánka, a mi granátszinü 
lehetett valaha; gímbes-gombos, paszomántos, 
csakhogy a két könyöke kinézett belőle, ott az 
ingújj is ki levén kopva. A karcsú derekát gom
bos tüsző szorította körül, az tartotta rajta a 
lelóggó skarlátpiros szoknyát, mely csak térdéig 
ért, minthogy kapocs és kötő hiányában na
gyon fel kellett húzni az öve alá, hogy le ne es
sék. Annálfogva a valamikor fehér alsó szoknya, 
hímzett szegélyével, messze kilógott alóla elől-
hátul s csajkosan tapadt a lábszáraihoz. Egyéb
iránt harisnyája is volt, a jobb lábán kék, a 
ballábán rózsaszínű. S mind ezekhez piros bár
sony topánkái, oldalt pengős sarkantyúkkal. 

— No hát nem tudod, hogy hogyan kell kö

szönni, mikor egy tisztességes házba belép az 
ember ? Inté meg a leányt Márton gazda. •*- Azt 
sem mondod, hogy «ökör mász be keetekhő!* 

— Dehogy nem tudom — monda a leány — 
s azzal két csípőjére téve a kezeit, rákezdé a 
nótá t : 

• Czigányasszony sátora, 
Kigyuladt a hátulja; 
Beégett a vajdája, 
A vajdának a lánya, 

Ihajja hajjá! 
S a mellett eljárta a maga bokázó tánczát, 

hogy csakúgy csörgöttek bele a sarkantyúi. Ezt 
a beköszöntést elvégezvén, felkapott egy tányért 
az asztalról s neki indult tányérozni. 

Hát ő így tanulta a tisztességes házhoz való 
beköszöntést. 

— Hagyd el, hagyd e l ! Nem így kell azt! Csi-
titá őt Klára asszony. — Jaj , de roszul szoktat
ták azok az Istentől elrugaszkodott czigányok! 
Azt kell mondani, hogy * adjon Isten jó napot ke
gyelmeteknek mind közönségesen!» s aztán kezet 
csókolni apádnak, anyádnak, nénédasszonynak, 
— rektram előtt pukedlit csinálni s akkor a 
kályha mellé állni, a kezedet összetenni. — Hát 
éhes vagy-e ? 

Erre azt felelte a leány, hogy: 
— Csak én ahhoz a füstölt szalonnához oda

fenn a kéményben hozzá férhetnék. 
— No hát van annál jobb is, — monda Klára 

asszony — s azzal előkereste a délről eltett 
maradékot: a töltött káposztás tálat s kitette 
az asztalra. 

A leány mindjárt neki esett az öt körmével a 
tálnak. 

— No no, csak nem fogsz a körmöddel ki
szedni a tálból, mint a macska? 

— Hát ha nincs bicsakom ? Elvették a pan
dúrok. 

— Kanállal szokás abból kivenni szépen tá
nyérra. Oktatá Klára asszony jószivüleg. S az
zal maga szedett ki neki egy rózsás tányérba 
tölteléket, dagadót, szalonnát meg jó füstölt 
kolbászt. — Istenem, istenem ! Müyen okos kis 
leány volt ez hét esztendős korában! 

Azzal markába nyomta a kanalat. 
— No hát ülj le es úgy egyél. 
A leány úgy fogta fel a leüléssel való kínálást, 

hogy egyenesen a földre kutyorodott le, a lábát 
maga elé szedve. 

Egy «kerülök-fordulok* alatt tiszta volt a tá
nyér. Hanem már akkor megint nem volt semmi 
kanál a kezében. 

— Hát az ujjaiddal kell kitörülni a tányért ? 
— riasztott rá Klára asszony. — Hol a kanál ? 

— Kanál ? Kanál ? Hát hol a kanál ? szólt, 
felugorva a földről a leány. 

— Te dugtad el valahová! 
— Keressék meg nálam. 
A ket asszony aztán közrefogta a leányt, meg

motozták , össze-vissza tapogatták, szoknyát, 
ingujjat megvizitáltak: a kanál csak nem jött elő. 

— Tolvaj van ennél a háznál! erőskódék a 
leány. — Adjanak csak nekem rostát, majd kive
tem én, hogy ki lopta el a kanalat ? 

(Folyt, köv.) 

OROSZ ÉLETKÉPEK. 
Korniluv Iván után oroszból. 

Mars és Bellona Oroszországban. 

De nagyra vannak kedves hazámban a fegy
veres erő roppant nagyságával! Minden em
ber nyakig egyenruhában, még az iskolás gyer
mekek is számozott gombokkal. Kardcsörte-
tés, sarkantyúpengés minden lépten-nyomon, 
mintha az Úristen e szegény országban csakis 
katonákat teremtett volna a világra. 

Pedig még legnagyobb ellenségeink is beis
merik, hogy békeszerető, mindenkivel szívesen 
megférő emberek vagyunk. 

De a sors eddigelé mindig azt akarta, hogy 
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fejedelmeink, örökké háborúra készülve vagy ezt 
keresve, más népek baját és szerencsétlenségét 
iparkodjanak tetézni. Minden észszerű ok és 
czél nélkül a halál torkába küldött testvéreink 
koponyáiból oly magas gúlát lehetne rakni, 
melyhez képest Egyiptom piramisai valóságos 
vásári játékszerek lennének. 

És megverték seregeinket mindenütt és min
denkor, hol csak síkra kellett szállniok; a hol 
czélt értek, ott már elfogytak a fegyverforgató 
férfiak, vagy pedig aranynyal megrakott tevékkel 
vesztegettük meg az ellenség vezéreit. A leigá
zott népek halálos ellenségeinkké lettek, és leg
első alkalommal le fogják rázni bilincseiket. Van 
gond reá, hogy katonáinkból, ne embert, ha
nem csakis ész és akarat nélküli gépet nevelje
nek, mely attól a pillanattól kezdve, midőn csa
ládi tűzhelyétől elszakad, fokonként elvadulva, 
életét tehernek tekintse, és embertársában ellen
séget lásson, a kit 
fegyvere élével kell 
agyon vernie. 

Es most elmondom 
hogyan nevelik a mi 
katonáinkat. 

A laktanyában. 
— «Őrmester Va-

szilij Petrovics! dél
után a Permből érke
zett ujonczokat aka
rom megnézni; tán 
csak kiheverték már 
az ut fáradalmait.»E 
szavakat kiáltá az S. 
város területén épült 
óriási laktanya egyik 

udvari ablakából 
Besztakin kapitány. 

— «Parancsára ka
pitány ur.» —Feleié 
szabatosan tiszteleg
ve a megszólított ősz 
őrmester, kinek kar
ján a négyrétű pa-
szománt 40 szolgá
lati évre mutatott. 

— «Mióta a sze
gény ördögök ebben 
a borzasztó időben, 
húsz napi utazás 
után megérkeztek, 
már kilenczet kel
lett a halottas kam
rába küldenem; ke
zük lábuk elfagyott. 
Ezer szerencse, hogy 
köztük a kísérő al
tiszt is beadta a de
rekát. A nála levő hi
vatalos iratok elvesz
tek; az ördög sem 
kérdezi. — No hi
szen az kellene csak, 
hogy még a halotta
kat is számon kérnék 
az embertől!» 

E kedélyes mo
nológ után Vaszilij 
Petrovics őrmester, 
az ő múmia módjára 
kiaszott testével, a 
kabak(pálinkamérés) 
felé sietett, hol a már 
kora reggel elfogyasztott vutki hegyébe még 
néhány poharat öntött. 

A ki életében nem látott orosz gyalogsági 
laktanyát, annak arról ép oly kevés fogalma le
het, mint ha egy kubán-i kozáknak a windsori 
várkastély elfogadó termének pompájáról be
szélnek. 

A milyen tiszta a külseje, ép oly ronda és 
piszkos a belseje. A tisztán tartásra szánt mész, 
szappan, festék és több eféle, ott fungál ugyan 
az ezred könyveiben; de az érte járó pénzt má
sok rakják zsebre. A legénység ágyneműje a rak
tárban őriztetik azon esetre, ha bolondjába vala
mely feljebbvaló a laktanyát megvizsgálná. Való
sággal szalmán hever a legénység. Megkímélik 
a mosatást, és a felszerelés örökké tart, habár 
időnként uj beszerzések történnek — papiroson. 

így vannak a legénység lábbelijével s egyen
ruhájával is. Mindenki lop, csal, a hogy hozzá 
férhet; minél nagyobb az ur, annál többre tart 

igényt. Jaj annak, ki e darázsfészekbe bele nyúlni 
mer. Egy-két embert, tán épen azokat, kik leg
kevesebbet loptak, megbüntetnek; a kolomposok 
darab ideig meghunyászkodva, fülelnek, hogy 
aztán annál vígabban folytassák mesterségüket. 
Az 1876-iki török hadjárat alatt történt, hogy 
egy vadász-ezred után mindenüvé öt jól tartott 
ökröt hajtottak. 

"Miféle ökrök ezek?» —kérdé Mihály nagy-
herczeg az őrségtől. 

— (i Ezek az x-i vadászezred négy napra való 
husadagaü, válaszolá megelégedett pofával a 
vezénylő altiszt. 

— • No, ez derék — jegyzé meg a nagyher-
czeg mosolyogva — ezt már szeretem; hiába, nin
csen párja az olyan szemes ezredesnek, ki nem 
várja, míg a hadbiztosság a húst kiutalványozza 
ezrede számára.» 

Egy hét múlva ugyanazon ezred ugyanazon 
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ökrökkel ismét magára vonta a nagyherczeg 
figyelmét. 

— «Ime uraim — monda megint a nagyher
czeg kíséretéhez fordulva — ez az ezred nem 
koplal, ismét megvan a négy napra való húsa!» 

Es ez így ment az egész hadjárat alatt. Húst 
nem láttak ugyan a katonák, de az ezredes min
den negyedik napon hűségesen felszámította a 
maga öt darab ökrét, melyeknek árából a tiszti
karnak is jutott valami. 

A turpisság csak akkor jött napfényre, midőn 
más ezredeknél is megpróbálták a fogást, de rajta 
vesztettek. Ennél még sokkal nagyobb vissza
élések fordulnak elő a zsold kifizetésénél, midőn 
régen meghalt, vagy elbocsájtott katonák teljes 
ellátással kerülnek elszámolás alá. Nem hiába 
mondotta II. Sándor azt, hogy kivüle Oroszor
szágban minden ember lop. A mostani czár úgy 
tesz, mintha az általánosan elharapódzott bajon 
segíteni akarna; de a pénz értékéről fogalma 

sem lévén, környezete könnyen kifog rajta. 
Egyik főhadsegéde, Adlerberg gróf beteges lévén, 
azt kérdezte tőle a czár: «mi baja van'?» 

— «Felséges uram, lépdaganataim vannak, 
fürdőbe kellene mennem, de nem lehet.» 

— «Nem lehet? hát ugyan miért nem ?» kérdé 
ismét a czár. 

— «Ha felséged megengedi, az okát is elő
adhatnám » — válaszolá Adlerberg gróf. 

((N08?» 
— ((Nincsen hozzá való pénzem, Felséges 

uram.» 
— «No, ha egyéb akadály nem forog fenn, 

azon majd én segítek." 
A főhadsegéd ékes szavakkal köszönte meg az 

uralkodó nagylelkűségét. 
Másnap egy testőrtiszt a czár parancsa folytán 

50 papir rubelt kézbesített Adlerbergnek. — 
Tableau! * 

De térjünk vissza 
a laktanyába, a hol 
Besztakin kapitány 
szemlét tart a Perm
ből érkezett ujoncz-
szállítmány fölött.— 
A szegény fiuk, mi
óta reájuk adták a 
darócz egvenruhát, 
alig kaptak enni va
lót, s a kinek roko
nai nem juttattak egy 
pár rubelt, az bizony 
nagyon rossz szín
ben került a lakta
nyába a nagy éhség 
miatt. 

— «No fiaim, hát 
meg vagytok-e elé
gedve? kijárt e ren
desen az élelem ? 
megkaptátok a zsol
dot ? A kinek valami 
panasza van, bátran 
előadhatja." 

Néma csend. 
— «Tehát nincs 

panasz. Ezt már sze
retem; derék kato
nákat fogok belőletek 
csinálni, a nagy czár 
dicsőségére!» 

— ((Hurrah, hur-
rah, hurrah!» — ki
áltják torkuk szakad
tából az ujonczok, 
kikkel a vén őrmes
ter a teendőket jól 
bemagoltatta. 

— «Hurráh! Él
jen sokáig a mi fel
séges czárunk!» .— 
válaszolá Besztakin 
kapitány, lapos sap
káját az ég felé tartva. 

— «Örmester Va
szilij Petrovics! van-e 
valami jelenteni va
lója?* — kérdé most 
a kapitány a jobb 
szárnyon álló hadas-
tyántól. 

— «Alássan jelen
tem — kezdé Vaszi
lij Petrovics, — Sko-

roff Iván Karovics ujoncz, tegnap estve a takarodó 
után, erőnek erejével a laktanyai kabak-ba 
akart menni, s midőn a szobaőr ki nem bo-
csájtotta, éktelen orditásával az egész háló
termet felzavarta." 

— «Ugy ? tehát már is kezdődnek az ellensze
gülések? tudod-e szerencsétlen, hogy a czár ka
tonája vagy, hogy neked mindenféle muzsik
tempóidról le kell mondanod ? Egy szót sem!» 
ordítá a kapitány, — pedig a remegő ujoncz 
meg sem mozdult. 

— «Őrmester! két altisztet ide. Hogy bajtár
said okuljanak rajta, az egyszer csakis negyven 
kancsuka-ütést kapsz, azonkívül három hónapig, 
hetenként kétszer, böjtölnöd kell.» 

Az iszonyú büntetés a helyszínén azonnal 
végre is lön hajtva, mire aztán Skorov Iván 
ujonczot a kórházba vitték, hol néhány nap 
múlva meghalt. 

Szülei éveken keresztül hiába várták fiuk ha-
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zaérkezését, ki már régen az örök álmot aluszsza 
a temetőben. 

Az ily módon szomorú véget ért szemle után 
Vaszilij Petrovics őrmester, az általános megré-
mülés hatását felhasználva, könnyű szerrel 
egyenként kifosztogatja az ujonczokat, kiknél 
itt-ott néhány gondosan elrejtett rubelt szi
matolt. 

Továbbá magas pártfogásával bíztatja őket, 
ha hetenként nyomorult zsoldjukból néhány 
kópékat a markába csúsztatnak. 

Mihelyt a laktanyában s a gyakorló-téren való 
kínzás véget ér, az úgynevezett iskolában más 
formában kezdődik újra, s ez így tart három 
évig, míg végre az ujonczból valóságos ka
tona lett. 

Nem akarjuk a szerencsétlen emberek siral
mas sorsát leírni, ismeri azt mindenki a nél
kül is. 

Lássuk most a tisztikar fer
de álláspontját a legénység 
irányában. 

A valamely katonai intézet
ből kikerült fiatal tiszt foly
tatólagos kiképeztetóse nem 
egyéb, mint üres szócséplés, 
melyet félj ebb valói sokféle tan
könyvek segítségével tömnek 
a fejébe. Azzal aztán senki 
sem törődik, mi hasznát veszi 
a tanulmányoknak, minek az 
a következése, hogy a felüle
tesség átka minden rangfoko
zatban egyformán ott talál
ható, — kivételt nem igen le
het találni, mert ha vannak is 
itt-ott iparkodó és müveit 
tisztek, ezeket az üres fejű 
többség többnyire nevetsé
gessé szokta tenni, míg csak 
valami utón ki nem marják 
körükből. 

Midőn a szent - pétervári 
testőr-ezredeknél lassanként 
diva+ba jött a tanulás, Kon
stantin nagyhérczeg^gfSSecL--
le alkalmával nagy mérgesen 
kijelentette, hogy a czárnak 
bátor és vitéz katonákra, nem 
pedig szobatudósokra van 
szüksége. A ki tehát olvasni 
akar, álljon be pópának. 

Magától értetődik, hogy 
azóta a tisztikar intelligen
sebb része csakis szobáiba zár
kózva élvezheti a külföldi ka
tonai irodalom termékeit. 

Mindezekkel nem akarjuk 
mondani, hogy egyformán 
rossz állapotok uralják az 
orosz hadsereget; de eddigelé 
a tapasztalás azt mutatta, 
miszerint a magas és legma-
gasb csin depravácziója ha
talmas véderőnknek nagyobb 
részét szinte tönkre tette. 

beteg jelenlegi tartózkodó helyét, San-Bemót, 
s abban a trónörökös és családja által már no
vember kezdete óta bérelt Zirio-villa bejáratát 
mutatja. 

San-Bemo, mint azt már volt alkalmunk érin
teni, mintegy három óra járásnyira van Mento-
nétól, azon a hires tengerparton, a hol a Föld
közi-tenger éltető enyhe levegője csaknem örök 
tavaszt varázsol elő, s a hol a szelid szellő s illa
tos délszaki növényzet már magában is erőt s 
fél gyógyulást nyújt a különböző betegeknek. 
San-Bemo, a szakértők adatai szerint, még fon-
tosabb klimatikus gyógyhely, mint Mentone, 
vagy a ma már nagyon is zajos Nizza, mivel a 
háttért elfoglaló hegyláncz itt nem emelkedik 
fel oly meredeken s így a többi helyeken köny-
nyen forróvá váló száraz levegő ment marad a 
végletektől. Nagy olajfa-erdőségek még inkább 
tisztítják a levegőt s a talaj lassú emelkedése 

A NÉMET TK0N0R0KÖS 
SAN-REMOBAN. 

A lefolyt év nagyon is iz
gató legutolsó eseményei kö
zött kétségkívül a franczia 
kormányválság s az eshetőle-
ges orosz háború emelkednek 
ki leginkább; de nem utolsó helyet foglalt el kö- j 
zöttök a német trónörökös veszélyes torokbaja, 
mely időről-időre válságos jelleget öltött s a há- j 
rom nagy német férfiú : Bismarck, Vilmos csá
szár és Moltke, magas kora mellett fontos poli
tikai körülményül tekintik. Magában a német 
birodalom fővárosában osztatlan aggodalommal 
tekintenek e súlyos betegségre, a mint azt a leg- ; 
utóbbi érdekes tüntetés is tanúsítja, midőn egy
szerre több százezer berlini polgár irt alá egy 
új-évi üdvözletet a magasrangu betegnek; de 
részvéttel kisérik azt külföldön is, s többek közt 
a mi lapjaink heteken át hasábokat töltöttek 
meg a betegség különböző jelenségeinek leírásá
val 8 a szakférfiak nyilvánosan mondották el j 
nézetüket annak természetéről, valószínű lefo- ; 
lyásáról. 

A nagy részvétet keltő betegséggel áll össze- j 
kottetésben a lapunk mai számában közölt né
hány kép is. Ezek közül kettő a magasrangu | 

gítótornyot és Korzika fényes hófedte hegyeit is 
ide értve. Köd és tengergőz San-Bemóban tel
jesen ismeretlen dolog, a hó és jég is nagyon 
ritkán fordul elő, valamint a hideg szeleket is 
elrekesztik tőle a hegyek. 

A városnak változatos történeti emlékei van
nak. Egykor Leucothea görög gyarmat, később 
Matutia római kolónia feküdt itt. Augusztus 
császár győzte le a vidék gall lakosait. A középkor
ban megfordultak e helyen a góthok, vandálok, 
szaraczénok s az utóbbiak csaknem száz éven át 
laktak itt, míg a tizedik században a provencei 
gróf űzte ki. A 13-ik században San-Bemó füg
getlen köztársaság volt, de csak rövid ideig, mivel 
érseke csakhamar eladta a köztársaságot a génuai 
Doria családnak, a melynek révén a génuai köz
társaság hatalma alá jutott. A törökök több íz
ben megtámadták e helyet, egykor Spinola vívott 
itt 1548-ban győzelmes csatát ellenök. Később 

a spanyol örökösödési hábo
rúban egyrészt franczia k és 
spanyolok, másrészt osztrá
kok, piemontiak ós angolok 
küzdöttek e helyen. 1797-ben 
Bonaparte tábornok győzel
mei folytán felállíttatott a li-
guriai köztársaság, melyhez 
San-Bemo is oda tartozott, 
később I. Napóleon birodal
mába kebeleztetett be, s an
nak bukása után Genuával 
együtt a szardíniái királyság
nak kiegészítő része lett, most 
Olaszországhoz tartozik. 

A Zirio-villa, melyben a 
trónörökös családja lakik, San 
Bemo város egyik végén van, 
a Hotel de la Mediterranée 
fogadóval szemben, a Corni-
cbe utezára nyílva. Az épület 
nagy kert közepén fekszik s 
igen szép kilátás esik innen a 
tengerre. Az első emeleten la
kik a trónörökös és családja, 
mig a második emeletet ud
vari hölgyek ós notabilitások 
foglalják el. 

A trónörökös hosszas itt tar
tózkodása alatt aránylag rit
kán hagyta el a villát, este so-
ha8em,mivel naplemente táján 
gyakran oly hűvös van, hogy 
még a nem beteg vendégek is 
kénytelenek az ablakokat be
tenni. Neje, leányai és Henrik 
h£r_ezeg kíséretében többször 
megy \"J sétára vagy c3olnaká-
zásra, legtóbbnyire kora reg
gel, ezenkívül, ha a trón
örökös egészségi állapota meg
engedi, akkor az egész feje
delmi család elmegy némely 
nevezetességet megtekinteni, 
mulatni vagy vásárlásokat 
tenni. Mondanunk sem kell, 
hogy a város lakossága és az 
itt tartózkodó idegenek szin
tén a legnagyobb érdeklő
déssel viseltetnek a beteg 
iránt. 

A NÉMET TRÓNÖRÖKÖS NEJE ÉS LEÁNYAI SAN-REMÓBAN 

nagy választékot nyújt a betegnek, a szerint, a 
mint közelebb vagy távolabb akar a tengertől 
maradni. 

A város két részből áll. A régi olasz város 
domboldalon fekszik, apró szűk utczái vannak s 
épületei közt a Madonna della Costa tekintélyes 
temploma emelkedik ki; innen is igen szép kilá
tások nyílnak a gyönyörű öböl partjaira. Az 
ujabb, egészen modern város alant, a tenger mel
lett nyúlik el s nagyrésze igen elegáns villa, mely 
a környék buja növényzetével önmagában is szép 
látványt nyújt, a tengerpart kellemes részleteivel 
s a félkör-alakban elhúzódó hegységgel együtt 
pedig, melynek patakok által megszaggatott egyes 
dombjai fenyő-, gesztenye- és olajfákkal borítvák, 
festői képpé egészül ki. Az öbölnek ez a része 
Dél-Európa legkellemesebb pontjai közé tartozik. 
A keleti elöfokról, Capo Verda felöl, még jobban 
lehet látni az öbölt, a várost és a környező vidéket 
egész a franczia határig — a villafrancai vilá-

Többi képeink a trónörökös 
orvosai közül mutatnak be 
néhányat s azok között két
ségkívül a leghíresebb Vir-

choir Budolf berlini tanár, ki 1821 -ben Po-
merániában született s jelenleg Németország 
egyik legnevezetesebb embere, ki a tudomá
nyos és társadalmi élet számos terén tün
tette ki magát. Mint a modern pathologia 
egyik megalapítója, a berlini egyetemen a patho-
logiai boncztannak s a therapeutikának tanára, 
mint kiváló régész a német régészeti és ember
tani társulatnak elnöke s mint politikus a bi
rodalmi gyűlésen a szabadelvű párt egyik leg
kiválóbb tagja, Bismarcknak pedig hatalmas 
ellenfele. E sokoldalú tevékenység mellett a köz
hasznú és humanisztikus törekvésekben is részt 
vesz s nagy kiterjedésű irodalmi működésében 
nem a legutolsó egy füzetes vállalat szerkesztése, 
mely a tudományos ismeretek népszerűsít 
rendkívül 9okat tett Németországban. 

Midőn a német trónörökös torokbajának gyógy
kezelését a német orvosok s különösen Bergmann 
tanár tanácsa ellenére, kik radikális gégémet-
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szést, vagy épen gégeirtást ajánlottak, dr. Ma-
ckenzie Morell, a leghíresebb angol laryngologus 
vette át s belülről kisérlé meg a bajt eltávolítani: 
kiszedett egyes részeket a beteg daganatból s 
azokat Virchov tanárnak küldte el Berlinbe, 
megvizsgálás s annak megállapítása végett, 
vannak-e bennök oly tünetek, melyek a baj jó 
vagy rossz indulatú voltára biztosan engednek kö
vetkeztetni? S valóban Virchovnál nem talál
hatlak volna erre illetékesebb szakértőt, mert 
ő a korszövettannak megalapítója, s egyúttal 
a daganatokról szóló s ma érvényben levő tannak 
is az alkotója. Míg annakelőtte a beteges nedvek 
ós kóros idegbehatások tartattak minden betegség 
rejtélyes utolsó okának, Virchov, számtalan gór-
csövi vizsgálódás eredményeire támaszkodva, be-

yítá, hogy a bajok okát a sejtek megbete-
óben kell keresni. A különböző sejtek káros 

kinövései okozzák a különféle daganatokat, a sej
tek kóros táplálkozása a gyuladásokat és így 
tovább. 

A már föntebb is említett dr. Bergmann Ernő 
tanár 1836-ban Finnlandban született. Dorpat-
ban, Bécsben és Berlinben végzé tanulmányait, 
sl860banadorpati egyetemen a sebészeti klini
kán lett asszisztens. Az 1866-iki és 1870-iki had
járatokban mint az orosz tábori kórházak vezetője 
vett reszt vett, 1877-ben pedig az orosz dunai 
hadseregnél volt konzultáló orvos. 1878-ban 
mint a sebészeti klinika igazgatója s egyetemi 
rendgs-hmár- "Würztnrrgba; trrmaíi pedig mint a 
nyugalomba vonult Langenbeck tanár utódja a 
berlini egyetemre ment. Számos, többnyire sebé
szeti tárgyú munkáival sokat tett fontos, vitás 
orvosi kérdések tisztázására. 

Bergmann a trónörököshöz hivatván, még a 
múlt év májusán oda nyilatkozott, hogy itt a 
sikert biztosító gyógyítás a gégefőnek részleges 
kimetszésébeii keresendő." Bergmann a gége-kiir
tásról is egész sorozat értekezést közölt és érde
kes esetekből gyűjtött tapasztalatokat ismertetett 
a szaklapokban. Híre, tekintélye jelentékeny még 
szaktársai előtt is, kik a ném-t sebészet egyleté
nek elnökévé választották. 

A német trónörökös, mint tudjuk, nem birta 
magát rá szánni az ajánlott mfítétre. S midőn 
néhány hét előtt baja oly veszedelmes fordulatot 
látszók venni, hogy a legrosszabbtól lehetett tar
tani, Mackenzie kívánatára két kitűnő német 
szakférfiút, dr. Krausót és Schrötter tanárt hív
ták meg San-Kemoba konzíliumra, kikhez még 
a német császár kívánatára Schmidt Móricz frank
furti orvos is csatlakozott. 

Dr. Krausc Ármin talán a legfiaj^teotTazok 
között az orvosok között, a kik jtr német trón
örökös gyógyítása körül szerepeltek. Mintegy 
három ev előtt előtt habilitáltatta magát a ber
lini egyetemen s c.vosoktól és növendékektől 
sűrűn látogatott polyklinikát állított föl gége-
és orrbetegségek számára. Schneidemüídben 
1848-ban született, Berlinben és Boroszlóban 
végzett s a hetvenes évek végén Bécsben, legin
kább Schrötter vezetése alatt képezte ki magát 
speczialistának. A gége- és orrbántalmakról irott 
munkái komoly, előretörő tudóst és gyakorló 
orvost mutatnak be benne. Az orvosi világ előtt 
a ozaenáról tett górcsövi vizsgálataival, 8 «a 
gégef 
«gegeizmoK n mun
káival tette magát ismeretessé. A gégesorvadás
nak egy egészen uj gyógymódját találta föl (tej
savval) s számos kitűnő mütöszert szerkesztett a 
gégebajosok számára. 

A trónörökös hamar megszerette a rokonszen
ves orvost 8 két másik társával San-Bemóban is 
marasztotta. E két másik dr. Schrader törzskari 
orvos, a trónörökös rendes orvosának, dr. Wegner 
gárdahadtesti főorvosnak helyettese, ügyes se
bész, és dr.Brauman, Bergmann tanár első asszisz
tense, a ki mint műtő, kivált a légcsömetszés 
körül, jó hirnek örvend. 

Egyébiránt ama kitűnő orvosok száma, a kik
nek neve a német trónörökös betegségével kap
csolatban emlegettetett s kik részint mint ke
zelő, részint mint konzultáló orvosok működ
tek körülötte, már is akkora, hogy kikerülne 
belőlük egy-két kisebb egyetem tanári kara. 

tovább is dolguk a német trón-
örökc eben, attól függ, mennyiben va
lósul a lapoknak legújabb hirlelése, mely egé
szen má- Ksetü okra vezeti vissza a 
trónörökös torokba ját, mint a melyet eddig 
sejtettek. 

EGY SORSJEGY. 
9672-dik szám. 

Regény egy kötetben. 

Irta VERNE GYULA. 
Iránomból HUSZÁR IMRE. (Folytatás.) 

E közben elérkezett május 15-ike. Minden 
perczben el lehettek tehát készülve rá, hogy Ole 
egyszerre csak leugrik egy kis parasztkocsiról, 
kinyitja az ajtót és vidám hangon bekiált: 

— Megjöttem! Itt vagyok. 
Most már csak egy kevés türelemre volt szük

ség. Egyébiránt készen állt minden. Szigfrida is 
a legelső jeladásra megjelenhetett egész pom
pájában. 

16-án és 17-én semmi se történt, ujabb levél 
sem érkezett New-Foundlandból. 

— Ezen nem kell megütközni, kis húgom, — 
ismétle Joel gyakran. — Egy vitorlás hajóköny-
nyen késedelmeskedhetik. Hosszú ám az ut 
Saint-Pierre Miquelontól Bergenig. Ah! Miért 
nem gőzhajó a Yiken és miért nem én vagyok 
rajta a gőzgép. Hogyan rohannék előre a szól és 
az apály ellen, ha mindjárt fel is kellene rob
bannom, mihelyt a kikötőbe érek. 

Mindezt azért mondta, mert Hulda aggodal
mait napról-napra fokozódni látta. 

Épen akkoriban nagyon zivataros idő járt a 
Telemarkban. Erős szelek söpörték végig a ma
gas hómezőket és ezek a szelek nyugat felől, 
Amerika f-lől fúttak. 

— Pedig hát gyorsítaniuk kellene a Viken 
menetelét! — ismétle Hulda gyakran. 

— Kétségkívül, — viszonzá Joel, — de ha a 
szél nagyon erős, akkor késleltetheti is és kény
szerítheti a viharral küzdeni. Az ember a tenge
ren nem teheti azt, a mi neki tetszik. 

— E szerint te nem vagy nyugtalan, Joel? 
— Nem én, Hulda. Az ilyen késedelmek na

gyon boszantók, de nagyon természetesek! Nem 
én, én nem vagyok nyugtalan ós valóban nincs 
is ok a nyugtalankodásra. 

19-én a fogadóba egy utae vrkezett, a kinek 
kalauzrt volt szüksége, mert a hegyeken keresz
tül a Hardangjtfjtfrtaráig akarta magát t 
tetni. Joei-Táém tagadhatta meg e szolgálatot, 

nem szívesen hagyta magára Kaidat, 
Távolléte mindössze negyvennyolcz óráig fog 
tartani és bizton remélte, hogy hazatértekor 
már itt fogja találni Ölet. Az igazat megvallva, 
a derék fiu már nagyon kezdett aggódni, és ne
héz szívvel indult el másnap korán reggel. 

Es csakugyan, másnap, délután egy órakor 
valaki kopogtatott a fogadó ajtaján. 

— Hátha Ole volna! kiáltá Hulda. 
Sietett kinyitni az ajtót. 
A küszöb előtt egy kocsin egy utazó-kö

penybe burkolt férfi ült, a kinek arcza ismeretlen 
volt az ifjú leány előtt. 

VI. 
— Ez a Hanzenné asszony vendéglője ? 
— Ez az, uram. 
— Itthon van Haazenné asszony ? 
— Nincs, de haza fog jönni. 
— Nem sokára? 
— Azonnal és ha ön beszélni akar vele . . . 
— Nem én. Nincs mit mondanom neki. 
— Parancsol szobát? 
— Igen, még pedig a legszebbet a házban. 
— Készítsek ebédet? 
— Lehetőleg gyorsan és a lehető legjobbat. 
Ezek voltak a szavak, a melyeket Hulda és az 

idegen egymással váltottak, mielőtt még az 
utóbbi leszállt volna a kocsijáról, amelyen eljött 
a Telemark kellő közepéig, Közép-Norvégia er
dőin, tavain és völgyein keresztül. 

A kafiol a skandinávok kedvencz közlekedési 
eszköze és nem áll egyébből, mint két hosszú 
rúdból, a melyek közt egy izmos, fakó, az ösz
vérekkel közel rokonságban álló és kötélből 
készült gyeplő segélyével igazgatott ló mozog, 
két jókora kerékből a melyeknek rugóval fel 
nem szerelt tengelyén nyugszik a kis festett kas, 
— oly kicsi, hogy egy ember is alig fér el benne — 
födél, sárkányé és felhágó nélkül, — végre egy 
deszkából a kas mögött, a skydskarl, szamára. 
Az egész egy óriási pókhoz hasonlít melynek 
kettős hálóját a készülék két kereke képezi. Ez
zel a kezdetleges járművel tizenöt—húsz kilo

méternyi utat lehet megtenni egy húzómban 
minden különösebb fáradság nélkül. 

Az utas egy intésére a fiatal gyerkőcz elősie
tett, megfogni a lovat. Erre az utas felállt a ko
csiban, megrázta köpenyét és leszállt a földre, 
nem épen minden erőfeszítés nélkül, a mely 
eléggé boszus dörmögésben nyilvánult. 

— Fészer alá lehet állítani a kocsimat ? — 
kérdé nyers hangon és megállt az ajtó küszöbén. 

— Lehet, uram, — feleié Hulda, 
-— Meg lehet abrakolni a lovamat ? 
— Be fogom köttetni az istállóba. 
— Legyen rá gondjuk! 
— Lesz. — Szabad-e kérdeznem, hogy szán

dékozik-e ön néhány napig Dalban maradni? 
— Magam se tudom. 
A kariol a lóval együtt eltávozott egy kis fé

szer alá, a mely a hegy tövében, a legelső fák 
közt állt. Ez volt a fogadó egyetlen istállója és 
fészere, de teljesen megfelelt a forgalom szük
ségeinek. 

Néhány perez múlva az utas elfoglalta a leg
jobb szobát, kívánsága szerint. Miután a köpe
nyét levetette, leült a kandalló elé, a melyben 
vígan pattogott a tűz. E közben Hulda, a mo
gorva vendéget megengesztelendő, megparan
csolta a pigának, hogy lehetőleg jó ebédet készít
sen. A piga egy tenyeres-talpas leány volt a kör
nyékről es a nyári évad alatt a konyhában 
segített végezni a nehezebb munkát. 

Az utas izmos embernek látszott, noha már 
meghaladta hetvenedik évét. Alacsony és so
vány, kissé meggörnyedt termetével, fakó arczá-
val, hegyes orrával, nagy pápaszemei mögül éle
sen kandikáló apró szemeivel, többnyire rán-
ezokba szedett homlokával, színtelen ajkaival, a 
melyek annyira keskenyek voltak, hogy jó szót 
talán ki se ejthettek volna, hoszu, horgos ujjú 
kezeivel valóságos mintaképe volt a zálogköl
csönző uzsorásnak. Huldának azt súgta az elő
érzete, hogy ez az ember nem hozhat szerencsét 
Hanzenné asszony házához. 

Kétségkívül norvégiai volt: de csak a skan
dináv typus legköznapibb vonásait lehetett rajta 
észrevenni. Uti öltözéke széles karimájú alacsony 
kalapból, fehéres.. po«.?,í6-iabbony'ból, hasonló 

térden bőrszíjjal összeszorított 
íból és birkabőrrei 'bélelt bekecsből állt, 
atóbbi ruhadarabotteljesen indokolta ama 

körülmény, hogy ebben az évszakban a"z éjszakák 
még nagyon hidegek a Telemark fennsíkjain és 
völgyeiben. 

Hulda nem kérdezősködött az utas neve felől, 
mert hiszen be kell írnia a vendégkönyvbe és 
akkor a nélkül is meg fogja tudni nem sokára. 

E perczben belépett Hanzenné asszony. A 
leánya jelentette neki, hogy egy utas érkezett, a 
ki lehetőleg jó ebédet rendelt és a legjobb szobát 
követe.te. Azt azonban nem lehet tudni, vájjon 
huzamosabb ideig fog-e Dalban tartózkodni, mert 
ez iránt nem nyilatkozott. 

— Nem mondta meg a nevét ? kérdé Hanzenné 
asszony. 

— Nem, anyám. 
— Azt se, hogy honnét jött? 
— Nem. 
— Kétségkívül tourista. Kár, hogy Joel nincs 

itthon és nem bocsáthatja magát a rendelkezé
sére. Mit tegyünk, ha kalauzt kívánna ?. 

— Nem hiszem, hogy tourista, viszonzá Hulda. 
Már koros ember . . . • 

— Mit kereshet Dalban, ha nem tourista? 
kérdé Hanzenné asszony inkább magától, mint 
a leányától és oly hangon, a mely bizonyos nyug
talanságot árult el. 

Hulda e kérdésre nem felelhetett, minthogy az 
idegen semmit sem mondott szándékai felöl. 

Az utas, megérkezése után egy órával, belé
pett e nagy terembe, a mely a szobája szomszéd
ságában volt. Hanzenné asszonyt meglátván, 
egy pillanatra megállt a küszöbön. 

A fogadósné nyilván ép oly kevéssé ismert.' 
őt, mint ő a fogadósnét. Miután az idegen a 
szemüvegei felett végig nézett Hanzenné asszo
nyon, feléje közeledett. 

— ügy hiszem, hogy ön Hanzenné asszony
ság? — monda, — a nélkül, hogy csak meg is 
billentette volna a kalapját, a mely a fején volt. 

— Az vagyok, uram, feleié Hanzenné asz-
szony. 

Ez ember jelenlétében ő is, mint a leánya, 
bizonyos megmagyarázhatlan zavart érzett, a 
melyet az idegennek észre lehetett venni. 

— E szerint ön csakugyan Hanzenné asszony, 
Dalból? 
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— Kétségkívül uram. Van önnek valami kü
lönös közlendője? 

— Nincs. Csupán meg akartam örmnel ismer
kedni. Hiszen a vendége vagyok. És most néz
zen utána, hogy mielőbb ebédelhessek. 

— Az ebéd készen van, viszonzá Hulda, és ha 
ön szíveskedik átmenni az ebédlőbe . . . 

— Megyek! • 
Ezzel az utas elindult az ajtó felé, a melyet 

Hulda megmutatott neki. A következő perczben 
az ablak előtt ült, egy csinosan felteritett asztal 
mellett. 

Az ebéd valóban jó volt. A legfinnyásabb 
utazó se talált volna rajta semmi kifogásolni 
valót, de ez a kellemetlen egyéniség meg se fu
karkodott az elégedetlenség jeleivel és kifejezé
seivel, — főleg a jelekkel, mert nem igen látszott 
beszédesnek. Az ember joggal tűnődhetett ma
gában a felett, hogy vájjon a rossz gyomrának, 
vagy a rossz természetének tulajdonítandó-e ez 
az elégedetlenség. A cseresznyéből és ribiszké
ből készült leves csak félig-meddig Ízlett neki, 
noha kitűnő volt. A lazaezot és az eezetes 
heringet csak alig Ízlelte meg. A nyers sonka, 
az ízletes kinézésű fél sült csirke és a pompás 
saláta nem igen látszott megnyerni a tetszését. 
Még a Saint-Juliennel és a fél palaczk pezsgővel 
szemben is elégedetlenséget tanúsított, noha 
mind a kettő jó hirü franczia pinczékből ke
rült ki. 

Ennek az volt a következése, hogy az ebéd 
végeztével az utas még csak egyetlen szóral se 
mondott köszönetet a háziaknak. 

Ebéd után a mogorva vendég pipára gyújtott 
és kiment a Maasz partjára sétálni. 

Mihelyt a partra ért, azonnal hátra fordult. 
A Bzemeit nem vette le többé a fogadóról, ügy 
látszott, mintha minden oldalról tanulmányozni 
és az értékét megbecsülni akarná. Megszámlálta 
az ajtókat és az ablakokat. Aztán odament a ház 
legutolsó és vízirányosan fekvő gerendáihoz ós 
két vagy három vágást tett a «dolknif»-jével, 
mintha meg akart volna győződni róla, hogy 
müven fából készültek és milyen karban van
nak. Vájjon a Hanzenné asszony fogadójának 
értéke felől akart-e magának számot adni ? Meg 
akarta-e vásárolni, noha nem volt eladó ? A do
log legalább is nagyon különösnek látszott. A ház 
utón a kertre került a sor, a melynek összes 
gyümölcsfáit és bokrait megszámlálta. Végre a 
kert mindkét oldalát megmérte lépésekkel és 
miután a számokat beirta jegyzőkönyvébe, az 
irónjának mozgásán meglátszott, hogy a két 
eredményt egymással szorozza. 

E közben minden pillanatban a fejét csóválta, 
a szemöldeit összeránczolta és elégedetlenül 
ümmögött. 

Hanzenné asszony és leánya a nagy terem 
ablakából nézték ezt a furcsa viselkedést. Vájjon 
miféle különös egyéniséggel volt dolguk? 

Mi lehetett az utazási czélja ennek a hóbortos 
embernek ? Valóban sajnálatos volt, hogy mindez 
Joel távollétében történt, miután az utas az egész 
éjszakát a fogadóban fogja tölteni. 

— Hátha tébolyodott ? monda Hulda. 
— Tébolyodott"? . . . Nem! feleié Hanzenné 

asBzony. De legalább is sajátságos ember. 
— Mindég kellemetlen, ha az ember nem 

Dr.BRAUMANN. Dr.KRAUSE. 
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tudja, hogy kit fogad el a házánál! monda az 
ifjú leány. 

—- Hulda, viszonzá Hanzenné asszony, mielőtt 
az utas visszatérne a házba, el ne feledd a ven
dégkönyvet bevinni a szobájába. 

•— Meglesz, anyám. 
— Talán rászánja magát, hogy beírja a 

nevét. 
Nyolcz óra tájban már sötét este volt, sürü 

eső kezdett esni és a völgy megtelt köddel. Az 
idő nem épen volt alkalmas a sétára. Hanzenné 
asszony vendége, miután az ösvényen lement a 
fürészmalomig, visszatért a fogadóba és egy po
hárka égett bort kért. Aztán kezébe vette a fából 
készült gyertyatartót, a melyben a gyertya már 
égett, szó nélkül, jó éjt kívánás nélkül, bement 
a szobába, .bereteszelte maga után az ajtót és 
egész éjjel semmit se hallatott többé magáról. 

A skydskarl a fészerbe menekült és a nélkül, 
hogy a zivatarral törődött volna, már mélyen 
aludt a kariol két rúdja közt a sárga ló társasá
gában. 

Másnap Hanzenné asszony leányostól már 
hajnalkor felkelt. Az utas még pihent és a szo
bájából semmi nesz se hallatszott. Kevéssel ki-
lencz óra után belépett a nagy terembe, mogor
vább arczczal mint valaha, panaszkodott az ágy 
keménysége és a fogadóban uralkodó nagy lárma 
miatt, a mely nem hagyta aludni — különben 
pedig senkinek se kivánt jó reggelt. Aztán kinyi
totta az ajtót és felnézett az égre. 

Az idő nem igen volt vigasztaló. Erős szél sö
pörte végig a Guszta ködös ormait és végig sü
völtött a völgyön. 

Az utas ennélfogva nem ment ki a házból, de 
azért nem vesztegette tétlenül az idejét. Pipára 
gyújtott és bejárta az egész fogadót, megnézte a 
belső beosztását, végigjárta a különböző szobá-

BERGMANN TANÁR. 

kat, megvizsgálta a bútorzatot, felnyitogatta a 
falszekrényeket olyan fesztelenül, mintha csak 
otthon lett volna. Az ember bízvást becslőbiz-
tosnak tarthatta volna, a ki hivatalos kiküldeté
sében jár el. 

Annyi bizonyos, hogy eljárása még gyanúsabb 
volt, mint ő maga. 

Végre leült a nagy teremben a nagy karszékre 
és nyers hangon különféle kérdéseket intézett 
Hanzenné asszonyhoz. Mikor épült a fogadó, 
Vájjon a férje építette-e, vagy örökségképen 
szállt rá? Kellett-e már tatarozni? Milyen álla
potban van a hozzá tartozó gyümölcsös és a szó
tér? Jól jövedelmez-e ? Átlag hány tourista szo
kott évenként megszállni? Egy vagy több napig 
időznek-e itt ? stb. 

Az utas nyilván nem vett tudomást a vendég
könyvről, a melyet a szobájába vittek, különben 
felvilágosítást szerezhetett volna magának, leg
alább is az utóbbi kérdések felől. 

A könyv még csakugyan ott hevert, a hova 
Hulda tegnap tette és az utas neve nem volt 
benne. 

— Uram,— monda végreHanzenné asszony,— 
nem tudom mennyiben és miért érdekelhetik 
önt ezek a dolgok. De ha üzleteink felöl tudo
mást akar magának szerezni, annál nincs köny-
nyebb. Csak a vendégkönyvet kell megnéznie. 
Sőt kérni fogom hogy a nevét is beirja szokás 
szerint . . . 

— A nevemet ? . . . Minden bizonynyal be fo
gom irni a nevemet, Hanzenné asszonyság. . . 
be fogom irni abban a pillanatban, mikor öntől 
bucsut veszek. 

— Fenntartsuk a szobáját ? 
— Szükségtelen, — feleié az idegen, felkelvén 

a karszékről. — Beggeli után útra kelek, mert 
holnap este Drammenben akarok lenni. 

SAN-REMO. 
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— Drammenben ? — kérdé Hanzenné asszony 
élénken. 

— Ott! S azért legyen gondja rá, hogy mielőbb 
reggelizhessem. 

— Ön Drammenben lakik ? 
— Ott. Ugyan kérem, mi különös van abban, 

hogy én Drammenben lakom ? 
E szerint hát az utas, miután alig egy napot 

töltött Dalban, vagyis inkább a fogadóban, visz-
szatér a nélkül, hogy valamit látott volna a kör
nyékből ! Nem megy tovább a kerületben! Leg-
kevésbbé se törődik a Gusztávai, a Pjukanfosz-
szal és a Vesztfjorddal völgye természeti csodái
val ! Nem mulatságból, hanem üzleti ügyek miatt 
jött ide Drammenből és ugy látszott, mintha nem 
is lett volna egyéb czélja, mint apróra meg
vizsgálni Hanzenné asszony fogadóját. 

(Folyt, kör.) 

EGYVELEG. 
: A csukahal ősatyját felfedezték Oregon állam

ban, egyPortland közelében levő sziklarétegben, 3000 
láb magasságban a tenger szine felett. A megköve
sült halból a fark, fej, valamint az uszonyok még elég 
jól láthatók, hossza 17Vi hüvelyk, szélessége 6 hü
velyk s kétségkívül több ezer éves. 

ketté s igy rendezik be, a gesztenyeszinű hajat azon
ban japáni modorban a fej tetején halmozzák össze 
s csak néhány fürtöt borítanak le a homlok felé. 

* A kbinai tisztviselők a régi elv szerint szigorú 
felelősséggel tartoznak minden bajért,mely kerületük
ben történik. Most a Sárga folyó rettenetes nagy ki
öntése következtében, mint írják, a húsz millió taelre 
( = 65 millió forint) becsült kárt a hatóság oly mó
don akarja beszerezni, hogy a vidéki tisztviselők 
fizetése egy évig nem adatik ki. 

'•''• Nemzetközi álarczos versenyt rendeznek 
Nizzában a farsang utolsó napjaiban. Az olasz karne
vál-társaságokat egyenkint meghívták a versenyre. 
Ki van kötve azonban, hogy az álarczokban és jel
mezekben politikai, személyes és egyházi vonatkozá
soknak nem szabad előfordulni. 

* A zulu király krokodil-rendjele. Nem oly régi 
ideje még, hogy az angol lapok azt a tanácsot adták 
a zuluk elfogott hős fejedelmének, Csetevájónak: 
nyisson korcsmát Londonban s esetleg oly jó dolga 
lesz, hogy teljesen elfeledi egykori királyságát. Való
ban még a legutóbbi időkben is a zuluk, Dél-Afrika 
e nevezetes népe a barbárság mintaképéül voltak te
kinthetők. Néhány év alatt ez a vad állapot gyökere
sen megváltozott. Csetevájo derék eszes fia, Dinizulu, 
a ki jelenleg is uralkodik, igen sok európai reformot 
hozott be országába s tartományaiban területek ado
mányozása s más kedvezmények által igyekszik 
európai letelepedőket meghonosítani, hogy azok 

felirat olvasható «Dinizulu inkos ka ilizwa amazulu 
Uku Ludwig Fischer ugokuba fanela. Emnyati 1885» 
(•Dinizulu, Zuluország királya, az ő Fischer Lajosá
nak érdemeiért. Emnyati (a főváros neve) 1885.») 
Mindkét rendjel csinos és heraldikai szempontból is 
kifogástalan. Fölemlítjük egyúttal, hogy Einwald 
állítása szerint Dinizulu hajlandó néhány év múlva 
velő Európába eljönni s többek között Lipcsét is 
meglátogatni. 

* A nyilvános előadások első nyomai csak a je
len század kezdetén találhatók fel; legelőször Drez
dában tartott Böttcher ily előadást. Ezután is ritkán 
fordultak elő, mig 1827-ben Humboldt berlini elő
adási cyclusa a természettudományokból az ily nép
szerűsítő eszközöket egyszerre divattá tette. Mai 
nap különösen az angol nyelven beszélő népek 
között vannak a nyilvános előadások elterjedve, sőt 
itt vándor előadók kasztja is fejlődött ki. 

* Érdekes kiállítás lesz Parisban a jelen ev 
május és július hónapjaiban. A kiállítás kizárólag 
XVI. Lajos és Mária Antoinettera s az ő udvarukra 
fog vonatkozni. Arczképek, levelek, ékszerek, búto
rok és számtalan más emléktárgy gyűjtetik össze 
ez alkalomra s előkelő royalisták sok ki nem adott 
okirat átengedését is megígérték. A kiállítást jóté
kony czélra rendezik. 

* Légi palotát építtetett magának Guanaxuato-
ban egy mexikói milliomos, mert csak ily módon 
hitte, hogy a talaj tömérdek egészségtelen hatásától 

«EZ A HANZENNÉ ASSZONY VENDÉGLŐJE ?» LEÜLT A VÍGAN PATTOGÓ TŰZ ELÉ. 
E G Y S O R S J E G Y . 

* Barcelonában jövő tavaszszal nemzetközi kiál
lítás lesz. A kiállítási főépület a város közepén levő 
74 hold területű parkban 500,000 négyszög-lábat 
vesz igénybe s e mellett még gépek, földművelési s 
művészeti tárgyak számára építenek nagyobb csar
nokokat. 

* A hypnotizált látása. Bergson és Bobinet 
franczia tudósok alapos vizsgálat alá vetettek egy 
hypnotizált fiatal embert, ki állítólag képes volt el
olvasni annak gondolatát, ki egy feléje hátával tartott 
könyvből néhány szót vagy számot magának meg
jegyzett. Vizsgálatuk eredménye az a meglepő dolog 
volt, hogy a magnetizáló szeméből olvasták ki a szó 
vagy szám képét. Ha a magnetizáló szemeit be
hunyta, a gondolat-olvasás megszűnt. A betűk és 
számok képe az emberi szemben csak Vu milliméter 
nagyságú; ezt a parányi képet egészséges szem nem 
láthatja meg, de igen a betegesen felizg-itott szem, 
a mit az orvosok a látás hyperaesthesiájának nevez
nek. Az állítólagos hypnotizált fiatal ember szemé
ben csakugyan megvolt ez a betegség s ezért képes 
volt parányi fényképeket is, a hol a betűk csak \ 15 
milliméter nagyságnak, elolvasni, holott ezt a ren
des, jó szemű ember csak nagyító-üveggel képes 
megtenni. 

* A párisi női fodrászok a haj színéhez képest 
meghatározott módszert követnek. A szőke hajat 
könnyedén hátrasimítják, hogy aranyos körhöz ha
sonlót alkosson, s a sötét hajat közepén választják 

rendkívüli természeti kincsei, különösen kőszén-, 
vas- és arany-termékei felhasználtassanak. Dinizulu 
király több reform között rendjelet is alapított. En
nek a rendjelnek a neve krokodil-rendjel. Még eddig 
csak kettő jutott el belőle Európába, mindkettő né
met utazók tulajdona, kiket a fiatal zulu király kivá
lóan kegyel. Az első osztályú rendjelt Einwald Ágost 
hozta Európába, ki azt a királytól személyesen kapta. 
Einwald ismert afrikai utazó, ki különösen Dél-Afri
kában tett részletes ethnographiai tanulmányokat. 
Ötödik afrikai útjában 1885-ben hosszabb időt töl
tött a Zulu-földön s itt a Sanct-Lucia öböl közelében 
jelentékeny területet szerzett meg letelepedő német 
gyarmatosok számára. A krokodil-rendjel közepett 
kerek arany paizs, melynek felső részében van egy 
kigyót ölő secretariusmadár, alsó részében egy kro
kodil s közepén zöld és piros vonalak. A paizs körül 
négy, zöldjegeczek által betöltött csúcs snégyfehér-
zománczu hadi paizs van, mindkét oldalt arany dár
dákkal (assagai). A másod-osztályú rendjel egy lip
csei könyvkereskedőé, mellkép alakú s oly nagy, 
mint egy ezüst forintos. Hátul paizs van három me
zővel, melyek közt a középen a hadi paizs van, a má
sik kettőn ugyanazon állatalakok, mint az első osz
tályú rendjelnél. Felül minden oldalon négy dárda 
emelkedik ki. A paizs csúcsát két strucztoll közt 
levő ananász képezi egy főnöki gyűrű által körül 
ölelve; egyik oldalon kávénövény, a másikon legyező
pálma látható. A rendjel másik oldalán a következő 

megszabadul. Az uj «Szemiramis-palota» vasoszlo
pokon áll, nagy területet fog igénybe venni, külön 
vízvezetéke lesz a szomszéd hegyekből s telefon
összeköttetése Guanaxuato és Mexikó városokkal. 
Építését már megkezdték. 

;: Az egybekelést a sógornővel szigorúan meg
tiltották Neufchatel svájczi kantonban is, a hova 
szoktak vándorolni az angolok, kiknek otthon ily 
házasságra lépni nem volt szabad. A kanton anya
gilag sokat veszt e törvény alkotása által, mert 
évről-évre több angol jött ide s az uj házasok a mé
zes heteket is rendesen itt töltötték. 

* A vadállatok pusztulása a művelődés terjedése 
következtében Észak-Amerikában nagyon szembe
ötlő. Kanadában a régebben annyira elterjedt erszé
nyesek közül ma már csak az opossum maradt meg. 
Az északi részeken az utóbbi pár évtized alatt két 
hires madár pusztult k i : a nagy buvár-madár, mely 
különösen Ujfundland és Labrador környékén tar
tózkodott s a gyönyörű dunnakacsa, melyből egyik 
legutolsót 185'2-ben ölték meg a halifaxi öbölben. A 
nagy emlősök között az amerikai dámszarvas és bö
lény elpusztulása jóformán csak évek kérdése ; még 
1877-ben is százezernél több bölényt öltek meg, 
most már arról gondolkoznak, hogyan lehessen ezen 
állatok utolsó példányait külön rezervált vadászterü
leten megmenteni. 

5. SZÁM. 1888. XXXV. KVFOLYAM. VASÁRNAPI UJSÁG. 77 

SZIVATTYÚS GÉPHÁZAK AZ ALSÓ-DUNAPARTON. 

BUDAPEST HÓ ALATT. 
Téli tárcza. 

A természet megdöbbentő ellentétei néha va
lódi Janus-arcz kettős profiljában állnak ámuló 
szemeink előtt, melyben mosoly és bősz harag 
egy lárva alól derül és czikázik. A fülemile dala 
elfulad a tomboló vihar zúgó fergetegében s a 
melengető sugár tüzes gyilokká válva járja át a 
föld szivet. A nyugvó elemek, mint szendergő 
csecsemők, vért szívnak anyjok emlőiből. 

Mily öröm meleg szobából, a tél hideg fuval
latától homályosra lehelt ablakon át nézni, a 
hogy a szürke ég, mint felleg-köpenyébe burko
lózó színpadi hős az ötödik felvonásban, töprengve 
küzd magával s mord arcza sötét tépelődéssel 
szedelődzik nagy elhatározásra. Majd megered 
onnan a magasból egy-egy elszabadult hószilánk, s 
lassan himbáló szárnyakkal végig lebegve a sűrű 
ködön, odatéved egy gázlámpa lapos födelére s 
az első földi csókban, melylyel ragaszkodása 
tárgyához tapad, feloszlik atomnyi léte. Ah, a 
hó a természet megváltó gondolata; a harczban 
állott erők kiengesztelődésének békezáloga; a mu
landóság kötlevele, melyet az élet elévülhetlen-
ségének nyújt ; a sötétség ártatlan fehér arczú 
gyermeke, mely szenvedésben fogamzott és vi
gasztaló örömmel ragyog vissza a gyötrelem 
ágyára. 

De mindez csak addig, a míg illetetten tündök
lik vakító teste az ághegyen vagy a hómezökön, 
s nem tapodják sáros lábak piszkos garmadákba 
az út két felén. Ide lent néha nem tudjuk, váj
jon szerelmi vagy pedig hadizenet legyen-e a 
szenvedő emberiség nyakán? Egy láthatatlan 
intéző álnokul, suttyomban már napok óta esz
közöl fenyegető csapat-összevonásokat fejünk 
fölött, mialatt az ég és föld diplomácziai viszo
nyai a legmegnyugtatóbb kilátásokat mutatják. 
Egyszerre . . . . de nem, erről csak a jámbor 
boltőrök beszélhetnének, kik alabárdjaikat át
ölelve megvetett háttal szundikálnak egy egy 
kapumélyedésben, vagy azok a reményteljes ifjak, 
kik külön kulcscsal zsebökben nesztelenül lopóz
nak haza hajnaltájban, s ezek dehogy árulnák 
el a nagy titkot, mely a békésen alvó emberi
séget ébredésénél várja. Meglássák, hogy Aladár 
úrfi a reggelinél égre-földre esküdözni fog, hogy 
hazajövet még egészen derültnek, csillagosnak 
találta az eget, s az egyetlen beavatott, kinek 
gondviselő keze tanuja volt az átázott csuron-
vizes czipők makacs ellenállásának a fénymáz 
kapaczitáczióival szemben, a Julcsa szobaleány, 

arra 
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maga is érdeknélküli szövetségesévé szegődik az 
érdekes fiatal embernek. S denique a hó, a ter
mészet megváltó gondolata, a mulandóság kötle
vele, a sötétség ártatlan gyermeke stb. — jó 
prózában kifejezve egyszersmind az emberiség 
legorvabb ellensége, mely alvás közben támad 
meg, s egy éj alatt totaliter paralyzálni képes 
nagyhangú czivilizácziónk minden büszke vív
mányát. 

Milyen képe volt a fővárosnak a múlt hó 
20-ára virradó reggel! Mint a Góbi sivatag hó
viharban, vakítón terült el a láthatár, a mint éb
redve egy pillantást vetettünk az ablakon át. 
Sötéten látszottak görnyedezni az épületek nagy 
hósúlyaik alatt, melyek fehér szakállt és bajuszt 
ragasztottak minden szögletre, párkányzatra és 
kiszögellésre. Mert a hó ügyes maszkírozó, s há
rom-négy óra teljesen elegendő volt arra, hogy 
mindennek képe teljesen megváltozzék. Széche-
nyink szobrára prémes gallért varrt egy éj alatt 
s Deák haragos halántékát egész demonstratíve 
koszorúval övezte. A Petöfitér, a múzeumkert, a 
városliget padjai támlájokig süppedtek bele a 
frissen leesett hóba s a lánczhid kö-ballustrade-
jaira véges-végig széles fehér perem ült. Künn 
a külvárosok földszintes házai, melyeknek korán 
kelő házmesterei nem sietnek oly nagyon kontár 
kezekkel szétdúlni az éjjeli hó álomszerű sze
szélyes alakzatait, igazi farkastanyákhoz hason
lítottak a néptelen utczák vad pusztasága köze
pette , melyen át rejtélyes korai lábnyomok 
tapodtak itt-ott mély gödrök sorával jelölt csa
pást. Egy sajátságos optikai csalódás hatása 
alatt, a tárgyak méretei mintha jelentékenyen 
csökkennének: a hó mintegy összébb szorítja 
körvonalaikat s a nagy hotelek és fényes paloták 
büszkén emelkedő kőrakásai megnyirbálva tűn
nek fel a tél e mindent nivelláló demokratája 
megjelenésére. 

Azok, a kik a vidéken szokva vannak reggeli 
vagy fekete kávéjok forró gőze mellett futni 
végig a lapok hasábjain s szorongva várták a 
legújabb értesüléseket az aranyjáradék jegyzésé
ről, a német trónörökös betegségéről és a muszka 
hadizenetről, elég kellemetlenül lehettek megle
petve, midőn ez egyszer kedvencz lapjaik kima
radtak a postáról. Meny
nyi koczkáztatott talál
gatás indult meg e rend
kívüli eset kapcsán a 
récze-kereszturi kaszinó 
ferblistái részéről, azt 
csak a jó isten tudja. 
«Meglássátok», — szó
lalt meg nagyokat pöfé
kelve a járási orvos, — 
•Tisza Kálmán lefoglal
tat ta Bismarck kívána
tára az összes lapokat 
a mért Oroszországot 
támadják.» — "Micso
da ? Talán csak nem 
foglaltatta le a saját lap
já t is. Előbb hiszem, 
hogy az újságírók közt 
kitört a sztrájk s azért 
most nem képesek la
pot csinálni" — Jegy-
zé meg Sörényesi Ado-
lár, gyógyszertári prakti
káns és a Pesti Hirlap 

állandó vidéki levelezője. — «Vagy ki tudja? — 
vágott közbe egy harmadik — hátha a muszkák 
már Budapestig hatoltak s körülzárolták a fővá
rost, a lánczhidat pedig felrobbantották.» 

Hagyján még a vidéki kaszinók. Azok vala
hogyan még csak kiheverik a politikai hírforrás 
egy napi bedugulását, de minket itt a fővárosban 
komolyabban vett elő a hóveszély fehér réme. 
Kilépve az utezára, megtépászott távirda-sodro-
nyok fogadtak, itt-ott czafátokban lógva alá 
valamely távoli fedélről, mintha egy őrült zenész 
markolt volna vad szenvedélylyel hegedűje húr
jai közé. Sok helyt a reggeli kávé érezte meg 
legelőször a hó hatását, a mennyiben a tejárusok 
kénytelenek voltak felfüggeszteni rendes szállí
tásaikat ,— mint rossz nyelvek állítják, azért, 
mert minden víz befagyott. Borzasán czihelődő 
cselédek rémülten jelentették, hogy a vízvezetéki 
csap annyit sem ereszt, mint egy sutba dobott 
fél-czitrom. Holla, elő a spiritus-lángokkal! S 
toprongyos ruhájú vicze-házmesterek feladatuk 
egész komolyságának érzetében melengették az 
érzéketlen cső fagyos szivét, ha udvarlásukra 
mégis megindulna. 

Hát még az utczán? Ijesztő hótömegek torla
szolták el a karácsony-hete élénk közlekedésé
nek tetőpontján az utakat és átjárókat; egy-egy 
baktató omnibusz nagy erőfeszítéssel tört utat 
magának előre, hála a kitelepített utasok oda
adó buzgalmának, kik nyájas előzékenységgé.'*' 
segítettek tolni a megrekedt jármüvet, vagy «gyíi 
hó ! i) nógatással biztatták a fatális lemondásra 
hajló szegény párákat. Bakott társzekerek hosszú 
sorban bivouakiroztak utcza hosszat, meg-meg-
indulva, mintha egy pajkoskodó óriás lökte 
volna hátba, aztán újra fennakadva. Fiakke-
rek karamboláztak, s hangzott a válogatott di
alektusban egymás fejéhez vagdalt gorombaság, 
suhogtak az ostorok, a járókelők nagyobb épü
lésére. A kinek valami sietős elintézni valója 
volt, igyekezett, ha lehet, kocsira nem ülni. 
A kálvin-téri toronyóra mutatója odafagyott a 
IX-eshez, s a bírósági helyiségek megteltek elma
kacsolt felekkel. A dunaparti gyümölcsárus ko
fák gyékényei, kosarai, ernyőszerű sátrai forma 
szerint el lőnek temetve; ugy kellett őket kiásni 
a hó alól. Gáz- és vízvezetéki csövek repedéséről 
érkeztek mindenfelöl hirek, a szén ára egyszerre 
felszökött s a lesöpört hó után sikosan maradt 
járdát piszkossá festette a ráhintett olvadó hamu. 

Dél felé, hogy a helyzet kissé «tisztulni» kez
dett, meg lehetett koczkáztatni némi elszántság
gal egy kis kirándulást a Gellérthegyre, termé
szetesen meglehetős vízmentes kosztümben. A 
keskeny kanyargós hegyi ut hóval befújva, 
mely majd a korlátfa szintájáig ér. Lapátos, zub
bonyos munkások takarítják kétfelé a nagy fe
hér rögöket, melyeknek jegeczekké összeállt szi
porkázó tömegébe valami hivatalosan járó tüzér-
ordonnáncz verte bele elsőnek patkóját a czita-
della felé kapaszkodtában. A sziklák szakadékos 
gerinczei kopaszon nyúlnak ki, mint beteg em
ber aszott tagjai a takaró alól. Levált kövecsek 
mély árkot vájva gurulnak alá a meredek olda-

HÓSZÁLLITÓ SZEKEREK. 
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lakon s a terhök alatt megrokkant törpe fenyők, 
kiterjesztett ágaik finom hócsipkézetével, meg
annyi áltöltözött Hamupipőkékhez íiasonlitottak, 
a mint ügyetlen negédességgel próbálják szokat
lan termetökre ezifra toilettejeik görnyeszti) pom
páját. 

Fenn a tetőn mily kábító látvány! Sötét köd
ben úszik a város, álmos violaszín khaoszába bur
kolva kürtőit és tetőit, melynek felső légürében a 
bágyadt sugarak sárgás visszfénynyel törnek meg. 
A mint az utczák körülszabdalt háztömegeit ki
sebbített perspektívában mutatja a hó, ép oly 
végtelenre nyújtja a láthatárt künn a nyílt sza
badban. Egy leterített roppant Ur-asztala a föld, 
melynek patyolatfehérségén nagy és szent gon
dolatok állnak írva. Alattam elhagyott vinczel-
lérlakok körül kopár szöllőkarók tüskeként me
redeznek, fent a távolban a budakeszi erdő sürü 
szálfái sötétlenek: a hang tisztán csendül az 
átlátszó levegőben, mint márvány-asztalra dobott 
aranypénz; odább lassú tempóban közeledik egy 
gőzgép, bodrozó füstjét megfagyott szalagként 
húzva maga után, majd rá lép az összekötő vas
úti hidra s átható dübörgése mintha közvetlen 
közelből hangzanék most fel. Komoran tekinte
nek a czitedella mély ablakai, s minden a mit 
látnak: hó, hó és hó, mely szürkén foly össze a 
messzeséggel s végig fekteti símitó léniáját völ
gyön és hegyen, árkon és bokron, földturáso-
kon ós mélyedéseken. 

Alant a Duna befagyott két széle között kes
keny szalagként hömpölyg tova, mind apróbb 
hullámredőket vetve, mind mozdulatlanabbul, 
mint álommal küzdő halkuló pihegése. Halálos 
zsibbadás merevsége feszíti tükröző felületét, s 
szinte látni lehet, mint akasztja meg lassan-las
san egyre nehezedő folyását. Ott, hol a víz a 
partot súrolta, most szanaszét heverő szabályos 
jégtáblák torlódnak egymásra, mint rakásra 
hányt üvegcserepek, melyeket tüntető Gygas-fiak 
törtek az Olymp ablakaiból. Úszó, nagy jégtö
megeken lakmározó hollósereg hintál kevély 
pöffeszkedéssel — a szárnyasvilág e sansculotte-
jai, melyeket a természet minden romboló forra
dalma a felszínre hoz. hogy egy megdőlt rend 
romjai polczára kapaszkodva károgják világgá 
gyáva kérkedésöket. 

A fővárosnak nemcsak minden rendű ós rangú 
lakosságát, de bölcs és gondoskodó hatóságát is 
egészen kihozta sodrából a ravasz ellenség, mely 
a béke fehér zászlóját lobogtatva áruló módra 
férkőzött közelünkbe, hogy körülkerítsen es el
vágja biztosítási vunalainkat, s napok teltek bele, 
míg komolyan gondolkodni kezdtek az önvé le-
lemről. Aztán végre mégis megindultak a hósze-
kerek szakadatlan sorban s a mint lerakodtak 
a hosszú Duna mentén, bástyák és töltések 
emelkedtek nyomukban, melyek megvihatat-
lanná tették volna Budapestet egy ostromló 
hajóhad támadásával szemben is. A házak ud
varain összehordott hó-garmadák torony ma
gasságra nőttek, 8 tetejűkbe beleszúrták itt-ott 
a karácsonyról fennmaradt zöld fenyögalyakat. 
Pályatévesztett komfortablis és omnibusz-kocsi
sok egész hó-palotákat rögtönöztek állomáshe
lyeiken, a vámház előtt, a városháztéren, a budai 
dísztéren, a városligeti artézi-fürdőnél, renais-
Hance, román es csöszkunyhó-stylben, olyikat 

< is tapétázva annak Tendje szerint gyókónynyel, 
alt, padot állítva bele, rá bádog gyertyatartót 

és boros palaczkot. Feltárultak a kanálisok és 
vízmedenczék torkai földalatti rejtélyeikkel, fa-
köpenyeikben kuczorogva ott vesztegeltek min
den eshetőségre készen a hatalmas gőzgépek s 
targonczás emberek látogatták sorra a szivaty- j 
tyúkat, gondosan meghintve durva szemű sóval í 
szájukat, — talán hogy jobban emészszenek tőle ! 
majd. 

A kik előtt a téli fagyos hónak is volt egy-két ; 

meleg hajtása — azok a hótakarítók. Az irgalmas 
tél, mely a szegény emberektől annyi könyadót 
sajtol ki, kárpótlásul visszaad nekik mégis egy" | 
falat száraz kenyeret. Ez az ö adó-restitucziója. í 
D ram isten! hányan vannak ehhez az egy 
falathoz. Minden esteli 8 órakor, lenn az alsó 
Dunaparton, ott táboroztak nap-nap után szá
zával a jelentkezők, egymást taszigálva, veres 
csatákat víva azért az egy forint bérért, mennyit 
a főváros fizetett egy éjjelre a felfogadott nap
számosoknak. Természetesen fele sem jutott 
hozzá; a szám kitelt a hivatalos nepotismus 
érdem nélküli protegáltjai közül, mielőtt n ég a 
hátrább állókra került volna a sor, s a nyomor 
éhező éjjeli farkasa reményt vesztve kullogott 
odább. 

Mint egy győzni induló hadsereg, úgy álltak 
glédába a visszamaradtak, s mintegy vezóny-

; szóra emelkedtek a levegőbe az ásók, lapátok, 
! seprők és tővi'.gók. Igen, a szegénység katonái 

ők, kiket egy korty meleg leves reménye lelkesít 
ós tüzel, hogy elszántan menjenek neki a der-

'• mesztő hideg éjszaka ismeretlen veszélyeinek. 
Lobogójuk nincs: lobog a rongy alig takart, el
gyötört testükről; dicsőség es bajtársi kegyelet 
nem virraszt a küzdelemben összeroskadó tete
meik fölött: a kórházak bonczoló asztalainak 
vannak azok régtől fogva eljegyezve; de mintha 
egy jövendő századok távolábói felhangzó riadó 
harsogtatná mégis lialluczináló füleikbe a lépés 
ütemét, melynek győzelmi dallamára szemeik 
felcsillannak a néma éjben s lábaikat ruganyo
sabban váltogatják!... 

Sunyin, a szégyenkező szükség lesütött szemű 
bujkálásával vegyül el itt-ott egy-egy jobb ka-
bátu a hozzá nem illő társaságban. Koplaló díj-
nokok (a kapzsiak !), kik napközben a dicső ma
gyar államiság havát túrják; hónapos ágyakban 
kuczorgó mostohái az «alma mater»-nek; színe
hagyott gavallérok, stb. Mit akarnak? A hó-
hányás elite-munka, melyhez a takargózóbb nél 
külözés is szívesen lealázza magát; hiszen az 
éjjeli lámpa világa annyi mindent elrejt. Egy 
torzonborz bácsi, a kivel beszédbe ereszkedtem, 
napokon át látott az utóbbi időkben oldala mel
lett két szótlan, intelligens külsejű testvériíjat 
dolgozni. «Két év előtt — tette hozzá a maga ! 
lapidáris keresetlenségével — én állítottam há
zukra, mint a Gregersenék munkása, a fedelet.» 

De mint a mesék megszorult boszorkánya 
hétszer változik át üldözője kezében, a hó is, 
hogy itt hagyta dühének tehetetlen mérgét, uj 
alakot öltve ostromolta meg a fővárost. Jött 
lágyan, siránkozva, olvatag beszéddel, mint egy 
miniszteri audiencziára váró özvegy, illatos ta- j 
vaszi napsugárt tűzve keblére. Nem sok idő telt 
bele, s megrepedt a Duna jégszive, egyik parttól 
a másikig, harmadfél singnyi szélességben—egy 
zöldelő Behring-szoros kópét mutatva a sark
vidék fagyasztó borzalmai közepett. Meleg ára
mok tódultak nyomába, elöntve vízzel az alsó 
rakpartot s roppant jégdarabokat hömpölygetve 
a víz felszínén. Mint valami ösvilági szörnyek, 
torlódtak ós kapaszkodtak öles nagyságú jógha-
sábok a partra, visszalökve a hömpölygő ártól, 
meg újra labdaként dobva fel. íngó-bingó hó-
lápokon ezernyi vadlúd, récze és egyéb gázló 
tutajozott lefelé a Dunán nagy csoportokban 
felhasználva az olcsó kéjutazást, s bamba te
kintetük még csak meglepetést sem mutatott, a 
mint megpillantották ifjúi pompájában a haza 
testvér-fővárosa ragyogó képét. 

Napokon át lestük ablakunkon, s leste a kor
zóra százanként tóduló sétáló közönség is, mint 
emelkedik óráról-órára a vízállás, mint éri el 
már majdnem a zsilipek magasságát. Suttogó 
rémült hangok keletkeztek a bámészkodók sorai
ban : jön az árvíz! Pontos táviratok értesítettek 
naponkint Duna-Sár-Patvarról és Dudva-Szent-
Peteriből az ottani jég megindulásáról; sorban 
fölszerelve, készen álltak a szivattyúk, gátak, 
csolnakok, az önkéntes mentőtársaság tagjai 
előre dörzsölték kezeiket, s egy lap már hirt tudott 
adni az állandó vészbizottság éjjeli ülésezéseiről 
is. Természetesen egyelőre még nagyon határo
zatlan alakban. De hát az elemeknek is megvan 
a diplomácziai láthatár fekete pontjaival közös 
tapintatuk, hogy hamar meghátrálnak egy-egy 
illetékes helyről eredő, kellő nyomatékú enun-
cziáczióra. S ki tudja, nem ez volt-e ezúttal sza
badulásunk? Végre is, ha a római kapitoliumot 
egy időben állítólag a ludak mentették meg, 
mert ne menthetett volna meg most bennünket 
is egy — hírlapi kacsa:' 

VÁRNAI SÁNDOR 

NEMZETEK JELLEMZÉSE PÉLDABESZÉDEKBEN. 
Nincs egyetlen nép sem, mely példabeszédek

ben s szólásmódokban ne igyekeznék jellemezni 
a szomszéd népeket. Vaskos kötetet lehetne ösz-
szeirni az ily példabeszédekből, hiszen a magyar 
népnyelvben is százával van ilyen, de még akkor 
sem lehetne mindent kimerítenünk. A mit most 
nyújtunk olvasóinknak, az is csak egy kis újabb 
szemelvény a már régebben közlőitekhez. 

A legrövidebb jellemzés abból áll, hogv az 
egyes népeket állatokkal hasonlítják össze. Az an
gol John Bull («Bika» János), a franczia Jean 
Crapaud, («Béka» János), az orosz «medve», a 
sváb «szamára Némelykor az egyes nemzetek 

I czimere is jellemző akar lenni: az angoloké ró-
i zsa, a skótoké bogáncskóró. 

Némely jellemzéseket — okkal vagy ok nél-
| kül — hires egyéneknek tulajdonítanak. V. Ká-
| roly mondta volna a következőket: «Az olasz 

bölcs s ugy is néz ki; a spanyol bölcsnek látszik, 
j de nem az ; a franczia bölcs, bár nem látszik is 

annak.x Ugyancsak tőle eredne az a mondás, 
í hogy a franczia a világot kellemes oldaláról 
: nézi, az angol azonban tragédiának. Szász Mó-
: ricz Európa nagyobb nemzeteit különféle fér

gekkel s rovarokkal hasonlította össze; a franczia 
szerinte olyan, mint a bolha, mely soha sem ké-

\ pes egy helyen maradni, a spanyol falánk moly 
! s így tovább; a többi már oly drasztikus, hogy 

nem lehet idézni. 
A francziák meglehetős nyersen jellemzik az 

idegen nemzeteket: «Csaló, mint az amerikai, 
részeges, mint a svájczi, féltékeny, mint a spa
nyol, bosszúálló, mint a korszikai, veszekedő, 
mint a német, gőgös, mint a skót, s rideg, mint 
a hollandi, i) Egy más mondásuk a következő: 
«Az olasz bölcs a maga idejében, a német még 
idejekorán, a franczia csak idő multán.» 

I. Miksa császár kora népeit igy jellemezte: 
«A franczia király szamarak királya, mert alatt
valóira súlyos terheket rak ; az angol király fér
fiak királya, mert nem adhat nekik oly terhet, 
melynek hordásába bele ne kellene előbb egyez-
niök, de a német császár már fejedelmek királya, 
mert az ő alattvalói csak saját szeszélyöknek en
gedelmeskednek. » Ez természetesen csak a régi 
német császárságra állott, a mikor ez a móltóság 
jóformán nem volt üres czimnél egyéb. Miksa csá 
szárnak tulajdonítják különben a következőket is : 
«Egy angol szatócs, egy zsidó uzsorás, egy vén 
apácza, egy német udvaroncz, egy majom és egy 
bázeli polgár az ördög legjobb szolgái.» Ugyanő az 
egész angol nemzetet a szatócsokkal hasonlította 
össze, amint azt később I. Napóleon is megtette. 

A spanyolok szerint az angol részeges, a fran
czia csavargó, a német vajból van, a spanyol 
lovag. Egyik közmondásuk : ((Legszerencsésebb, 
ki Olaszországban születhetik, Francziaországban 
élhet és Spanyolországban halhat meg.» Az oro
szok azt mondják:«Az angolok szelleme ujjuk vé
gén, a francziáké nyelvök hegyén van.» A len
gyelek szerint a mit az olasz kitalál, azt a fran
czia megcsinálja, a német eladja, a lengyel meg
veszi és az orosz elveszi tőle. Az olaszok igy beszél
nek : «Ha komor idők állanak be, a német bu
jában iszik, a franczia az egészet agyon beszéli, 
a spanyol végig sirja, az olasz elaluszsza." 

Az olasz női eszménynek nagyon komplikáltnak 
kell lennie. Hátát Németországból, lábát Genuá-
ból, termetét Spanyolországból és elméjét Fran-
cziaországból kell hozni. A szép nőnek flórenczi 
szemekkel, páduai arany hajjal, ferrarai arczél-
lel ós velenczei mellel kell birni, keze legyen 
veronai, arcza bolognai, mozdulatainak könnyed
sége görög, foga nápolyi és Kómából hozza 
méltóságát. Már a XlV-ik század elejéről ma
radt fen egy régi latin vers, mely körülbelől ha
sonló igényekkel áll elő. E szerint a tökéletes 
szép asszony feje Prágából, hátgerincze Brabant-
bol, kezei Kölnből, lába a Rajna mellől s melle 
Svábföldröl kerüljön. 

Hires az V. Károlynak tulajdonított jellemzés 
az európai fő nyelvekről. E szerint «imádkozni 
spanyolul, udvarolni olaszul, barátságosan fe
csegni francziául, madarakkal csicseregni ango
lul s lovakat szidni németül kell.» 

A spanyolok szerint a portugál örökké ágyban, 
a franczia folytonosan az asztalnál van, a spa
nyol pedig minden idejét'az ablaknál tölti. A 
cseh a patkányt gúnyosan német egérnek hivja, 
a tót a békát német ráknak s a bogáncskórót 
német rózsának. Lithvániában a forgószélről 
mondják, hogy az német futár. Az orosz, a bo
londos nevetésről mondja: ugy röhög, mint a 
német a kalácsra. 

Lengyelországról mondják: «Ez ország a föld-
mivelők pokla, a zsidók paradicsoma, a polgárok 
purgatórium a, a nemesek menyországa s az ide
genek aranybányája.» Nemetországot a legtöbb 
nemzet az iszákosok országának tartotta. «A né
met — szokta a franczia mondani — csak a 
tizenharmadik pohár soméi kezdi észrevenni az 
ízét.» A "borban az igazság» czimü ismert latin 
közmondás is állítólag német eredetű. 

A hollandok farkasoknak hívják az angolokat, 
azaz oly embereknek, kik farkat hordanak. Okot 
erre az a legenda szolgáltatott, hogy Becker 
Tamás 1170-ben Kentben megátkozott néhány 
embert, kik levágták annak a lónak a farkát, a 
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melyen ő lovagolt s az átok következtében ezek 
s utódaik farkot viseltek. A németek szerint 
Anglia az asszonyok paradicsoma s a szolgák 
purgatoriuma, kiknek rosszabb dolguk van, mint 
a lovaknak. 

Az olaszok azt tartják, hogy a francziák nem 
mondják meg, a mit tenni szándékoznak, nem 
olvassák, a mi irva van s nem éneklik az elébük 
tett hangjegyeket. A németek szerint a franczia 
jó ismerősnek, de már szomszédnak igen rósz. 

Valószínűleg legrosszabb hire van a példa
beszédekben a görög népnek. A délszlávok igen 
sok közmondásban ítélik el őket. Egyik szerint: 
«Három török és három görög együtt hat pokol.» 
Tovább: «A rák nem hal, a görög nem igaz 
ember.» Majd: «Egy görög évenként csak egy
szer mond igazat» —vagy: «aczigánymegcsalja 
a zsidót, a zsidó a görögöt s a görög az ördögöt-» 
A velenczeiek szerint az, a ki a görög szavában 
hisz, bolondabb, mint az őrült. Még a normandi-
aknál is rossz híre van a görögnek, mert a várat
lanul visszafizetett kölcsönről mondják: «ezt a 
görög fizette meg.» A ograBca fides» történeti 
hírű jelentése, tudjuk, hogy voltaképen csak a 
perfidiát irja körül ironikusan. 

A német gúnyosan hirdeti «Kein Kreutzer, kein 
Schweizer» s ugyanezt mondja a franczia «Point 
d'argent, pointdeSuisse», mindkettő asvájcziak 
megvásárolhatóságát hirdeti. 

Felemlítjük még, hogy a képtelenséget s fe
lesleges dolgot az oroszok azzal jelölik: havat 
küldeni Laplandba s a németek: fenyőfát szál
lítani Norvégiába. A hollandok, ha azt akarják 
mondani, hogy valaki elemében van, így fejezik 
ki: olyan dolga van, mintha kecske volna Nor
végiában. 

OLASZOK AFRIKÁBAN. 
Mig Európa nagyhatalmasságai a keleti kérdés 

megoldásának szentelik figyelmöket s az Orosz
ország részéről fenyegető fejlemények elé tekin
tenek feszült várakozással, addig Olaszország 
kevésbé meddő tért nyit magának Kelet-Afriká
ban. Abisszinia megkezdett gyarmatosítását.mely-
nél oly sok váratlan ellenállásra bukkant, ha 
kell, fegyvere hatalmával készül befejezni. Az 
abiszsziniai kérdés megint előtérbe nyomul s az 
olaszok saati-i ós dogali-i rettentő veresége a 

zés egy európai rendes fegyelmezett hadsereg, s 
egy fanatizált gyülevész csorda közt. 

Múlt év október 27-dike óta az olasz csapat
erősítések is egyre érkeznek Masszavába. E na
pon indult el Nápolyból az "Amerika" gőzös, 
mely a csapatok fővezényletóvel megbízott San 
Marzano tábornokot 66 tiszttel és 700 katoná
ból álló kísérettel szállította. November 2-diká-
tól kezdve több napon át ismét 1 16 tiszt, 2944 
katona, megfelelő számú lovak és társzekerek 
indultak hajón útnak, s így tovább heteken át 
folytak a csapatszállítások, úgy hogy ma már az 
összes Afrikában levő haderőt 25 ezerre lehet 
tenni. Ezenkívül a habab-törzs főnöke, Hamad, 
is ünnepélyes hűségi fogadalmat tett Saletta 
tábornoknak Masszavában, hogy minden körül
mények közt Olaszország politikáját támogatja, s 
az olasz kormány védnöksége alá adta magát, 
mely Ilamadnak ."J00 tallér havi összeget rendelt. 

Érdekes momentum volt az expediczió első 
napjában annak az ezer tevéből álló karavánnak 
megérkezése Masszavába. melyet Hamad főnök 
(kantibai) bocsátott az olaszok rendelkezésére, 
8 melyre képünk vonatkozik. A mondott nap 
Masszavából maga San Marzano tábornok is kivo-

AZ E Z E R TEVÉS KARAVÁN MEGÉRKEZÉSE MASSZAVÁBA. 

Hollandia és Flandria a francziák szemében 
a bukottak és sikkasztok menedékhelyével ugyan
azonos volt s ezért ((Hollandiába menni» azt 
tette náluk: «megszökni fizetés nélkül" s a va-
gyonbukottról azt mondják: «B est de Flandres». 
Ezenfelül a hollandi, mint matróz-nép, még ré
szeges hírben is áll. 

Az olaszokról a franczia azt szokta mondani, 
hogy fél is sok belőle egy házban; s az illyrek 
szerint az olasz a saját atyját is képes volna 
aranyért eladni. Ugyanezt mondják különben az 
angolok és németek a svájcziakról s a németek 
a zsidókról. 

A zsidókat általában nagyon szidja a példa
beszéd, csaknem úgy, mint a görögöket. A len
gyelek szerint: «a német megcsalja a lengyelt, 
a németet megcsalja az olasz, a spanyol meg
csalja az olaszt, a zsidó rászedi a spanyolt, de a 
zsidót már csak az ördög bírja megcsalni.* A né
metek szerint a zsidó még imádkozás közben is 
csal. Az oroszok szerint a zsidó nem tanulja a 
csalást, mert mindenikkel veleszületik ez a te
hetség. Ugyanők hirdetik, hogy a legyeket és zsi
dókat soha sem lehet elkergetni. 

A francziáról mondják, hogy légvárakat szeret 
építeni, a spanyolról, hogy üres bókokat mond. 

múlt évben legkevésbé sem csüggesztette el 
Olaszország politikáját abban a törekvésében, 
hogy kereskedelmi érdekeit Masszavában meg
védje, sőt annyira kiterjessze, hogy onnan Khar-
tumba és Abissziniába vezető utait is biztosítsa 
a vad törzsek meglépései ellen. 

Most következett el az az idő, mely legalkal
masabb arra, hogy Olaszország újra megkezdje 
hadműveleteit Abissziniában. A forró évszak 
gyilkos tényezőivel nem kell számolni, Olaszor
szágnak vannak a bennszülött törzsek közt meg
nyert barátai, melyek kitelhetöleg igyekezni 
fognak előmozdítani győzelmét. Maga az orosz, 
egy európai háború esélyeire való tekintettel, 
azon van, hogy feltüzelje Abisszinia uralkodója, 
János negus ellenállását, hogy ily módon Olasz
ország haderejét Afrikában kösse le. Hiában volt 
Viktória angol királynőnek személyes közbelé
pése, melylyel bókét akart létrehozni a negus és 
Olaszország közt; a békés kiegyeztetés minden 
kísérlete megtört János király ellenállásán, ki 
Kas Allula fővezérét immár jelentékeny csapat
tal indította útnak székhelyéből, Adovából az 
olaszok gyarmata, Masszává felé. Igy állván a 
dolgok, minden órában várni lehet az első össze
csapás hirét, melylyel kezdetét veendi a mérkő-

nult az érkező karaván elé törzskarával es több 
magas rangú tiszttel. A karaván minden tevéjén 
egy vagy több ember foglalt helyet, s elől száz 
családfő haladt nemzeti öltözetükben. A mint a 
karaván a tábornokot megpillantotta, mindnyá
jan egyszerre szálltak le a tevékről, mire a tevék 
mintegy vezényszóra térdre ereszkedtek. A lát
vány meglepő volt és a tábornok s környezete 
sem késtek csodálkozásuknak kifejezést adni. 

Majd a tábornok rendeletére útnak indult a 
csapat tovább Masszává felé. A habab tevehaj
csárok családjai is követték a családfőket, s így 
vonultak be a városba 400 basi-bozuk kísére
tében. 

Az afrikai olasz csapatok állapota különben 
kielégítő. Törhetlen kedvvel és biztató remény
nyel néznek a jövő elé, melyben alkalmuk 
lesz bosszút állani Saati és Dogalinál lemé
szárolt társaikért. E reményük nagy bizal
mat merit abból a körülményből, hogy leg
újabban az összes afrikai csapatok főparancs
nokságát San-Marzam tábornok vette át, ki 
már az 1848—49-diki és 1859-diki hadjáratok 
alatt kitüntette magát, úgy szintén 1866-ban, 
mely alkalommal Bixio tábornok, kinek had
osztályában működött, a legnagyobb elismeréssel 



80 VASÁRNAPI UJSÁG 5. SZÁM. 1888. xxxv. ÉVFOLYAM. 

volt érdemei iránt. San Marzano tábornok egyé
niségét az is jellemzi, hogy bár 1872 óta képvi
selőnek is megválasztatott — kevés idő múlva 
lemondott arról a megtiszteltetésről, hogy a 
kamrában ülhessen, abból az okból, mert mint 
számos tagú család atyja •— tizenegy élő fia van 
— nem tartott összeegyeztethetőnek szerény 
anyagi helyzetével egy oly hivatást, mely Olasz
országban nem jár fizetéssel, s őt kényszerítette 
volna arra, hogy az évben négy-öt hónapot Kó
mában töltsön. 

LÁNGELME ÉS ŐRÜLTSÉG. 
Lambroso olasz tanár érdekes könyvet irt, 

melyben az ember legkiválóbb tehetségeinek ro
konságát az őrültséggel teszi vizsgálat tárgyává s 
számtalan példa által igyekszik kimutatni azok 
összefüggését. 

Az eszme egyátalán nem új, sőt nagyon gyak
ran volt már kifejezve. Már Aristoteles felemlí
tet te, hogy sok ember az által, hogy a vér erősen 
tolul agyába,költő, próféta vagy sibylla lesz; 
így volt a syrakusai Márk, ki őrültségében szép 
verseket költött, bár józan állapotában nem volt 
költői tehetsége. Shakespeare megemlékezik a 
költő szeméről, mely őrülten forog. Platen őrült
ségnek nevezi azt a tiszta és gyermeteg kedély
ben felkeltett tüzet, mely arra készti őt, hogy 
szép költeményben énekelje meg a hősök tet tei t ; 
Pascal szerint viszont a zseni legmagasabb foka 
közel áll az örüléshez. 

Valóban igen gyakran megtörténik, hogy rend
kívül tehetséges emberek halluczináczióba esnek, j 
sőt hosszabb ideig valósággal őrülteknek látsza
nak. Némely újabb tudós a lángész állapotát is | 
izgatott idegállapotnak tartja, mely gyakran ha
sonlít az őrültséghez. Sok önvizsgálódással fog
lalkozó nagy tehetségű ember a költői lelkesedést | 
lázas állapotnak tartotta, midőn a gondolatok 
önkénytelenül s oly gyorsan sziporkáznak, mint 
az égő fadarab szikrái, ha azt megrázzuk. Kend-
kivül sok a zseniális emberek különös maga
viseletéről feljegyzett adat, főkép működésük 
közben. Sokan álmukban költöttek és készítettek 
terveket. Voltaire szerint a lángész minden tette 
az ösztön munkája. Corneille úgy írta le a Horá- j 
cziusok jelenetét, saját szavaiként, mint a hogy j 
a madár fészkét készíti. Tasso, midőn költemé
nyeket írt, ördöngösnek látszott; Müton párnák j 
közé dugta fejét; Bossuet hideg szobába húzó
dott vissza, miután fejére meleg kendőket kötött : 
Rossini ágyban költött, Rousseau akkor rendezte 
gondolatait, midőn forró napfényen fedetlen 
fővel sétált. 

Minden zseniális ember szenvedélye heves, 
érzékenysége csaknem betegeskedésig emelke
dik, épen úgy, mint az őrültség kezdetén. Híres 
tudósok gyakran egyoldalúak, egész életükön át 
az emberi ismeret egy korlátolt ágával foglalkoz
nak s így hasonlít tevékenységük az egyetlen 
rögeszme által gyötört elmebetegéhez. Mindket
tőt, az elmebeteget és a zsenialis embert, egyaránt 
nehéz eredeti tervétől és nézetétől eltántorítani. 

Nem kevéshbé ismert tény az, hogy a lángelmű 
emberek rokonságában sok az őrült, buta vagy 
idegbajos és megfordítva. Richelieu nővére azt 
hitte, hogy háta üvegből van, Hegel nővére pedig 
postacsomagnak gondolta magát. Niccolini nő
vére elhitette magával, hogy fivére eretnek gon
dolkozása miatt elvesztette lelki üdvösségét s 
ezért boszuból meg akarta őt ismételve gyil-
kölni. Lamb nővére őrültségi rohamban meg
ölte saját anyját; V. Károly anyja az őrült 
Johanna volt. Beethoven atyja részeges, Byron 
anyja gyenge elméjű volt, atyja pedig kicsa
pongó ember merész, határozott jellemmel. Maga 
Byron ezt irta magáról: «Ha exczentrikus jelle
met lehet menteni, az én esetem ilyen, mivel 
oly családból származom, melynek jelleme min
den másra képesíthetett volna engem, csak nem 
ös8zhangzatos kedélyre ós házi békére.» Schopen
hauer atyja különcz volt s öngyilkos let t ; egyik 
nagynénje és nagyatyja őrültek voltak. Merca-
dante, Donizetti, Volta, Manzoni gyermekei 
megörültek, hasonló sors érte Villemain atyját 
és terstvérét, valamint Kant nővérét. 

Sok nagy lángész életrajzában, legalább a mint 
az a konversations-lexikonokban megírva van, 
nem találjuk az ideges izgatottság je lét ; de ha 
életrajzukat részletesen tanulmányoztuk, látjuk, 
hogy legalább egyes korszakokban elméjük meg 
volt zavarodva s egyes különczségeiket csakis 

szellemi zavarodottságukból magyarázhatjuk 
meg. Hasonló meglepő adatokat találunk a ki
váló művészek életében is. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A Budapesti Szemle februári kötete meghozta az 

e vállalatnál megszokott tartalmasságot. Első czikke 
Wertheimer Edétől, Mária-Terézia korából rajzol 
érdekes képet hazánk állapotáról «Adalékok a keres
kedelem és ipar ujabb történelméhez Magyarorszá
gon, czím alatt. Csiky Gergelytől «Arnold, regényé
nek egy újabb fejezetét kapjuk. Bernát István figye
lemreméltó nagyobb tanulmányt kezd meg a vagyon 
megoszlásáról az ujabb társadalomban. Haraszti 
Gyula pedig terjedelmes tanulmányt irt az ujabb 
idők egyik legnépszerűbb és legmagvasabb regény
írójáról, Ohnet Györgyről, kinek írói tulajdonságait 
részletezi. Mudrony Pál komoly és közhasznú kér
dést vitat meg, a francziaországi gazdasági syndiká-
tusokról irván. Bayer József egy pár jellemző vonás
sal és adattal egészíti ki Arany János életrajzát, 
leirva a költő színészi pályáját. Költeményeket ifj. 
Apáthi Istvántól olvasunk,Spóner Andor pedig Burns 
«Tél» czimű költeményét fordította magyarra. A 
színházi szemle Jókai «A bolondok grófja, czimű 
víg színművével foglalkozik. A könyvismertetések 
Tenuysou művével (az uj «Locksley Hall»), Bródy 
Sándor «Faust, czimű regényével, egy Kollonits 
esztergomi érsekről most megjelenő német művel, 
Goethe műveinek uj kiadásával foglalkoznak; vé
gül pedig nyílt levél olvasható a szerkesztőhöz, 
mely egyik fővárosi napilap éles kritizálását tartal
mazza. A Budapesti Szemle előfizetési ára egész évre 
12 frt, félévre 6 frt. 

Magyarország függetlenségi harcza 1848—49-
ben, Gelich Bikhárd tábornok érdemes és nagyki
terjedésű munkájából, ujabb rész hagyta el a sajtót, 
Aigner Lajos kiadásában. A 25—26-ik kettős füzet 
ez, a harmadik kötet egyik részlete s az 1849-ik év 
június havának történetét adja, az orosz csapatok 
betörésének kezdetét. Páskievitz herczeg ama prok-
lamácziójával kezdődik, melyet Varsóból intézett 
Magyarországhoz, tudatva, hogy orosz csapatokkal 
jön Ausztria segítségére. Az előadott események ott 
szakadnak meg a füzetben, a hol a magyar kormány 
általános népfölkelést rendel el. A füzet ára 80 kr, 

Csiky Gergely szinmüveiböl a 17-ik füzet jelent 
meg az Athenaeum kiadásában. *A vasember* czimű 
3 felvonásos drámát közli, mely a nemzeti színház
nak épen most egyik hatásos darabja. Ara 50 kr. 

A Herkules - könyvtárból, melynek füzetei a 
sport különféle nemeivel foglalkoznak, ujabb füzet 
jelent meg Aign9r Lajosnál, Torna-kártyák czím 
alatt, elemi- és közép-iskolák számára irta Porzsolt 
Lajos torna-tanár. Sorba van állítva, és rajzokkal is 
mutatva, hogy óráról-órára mennyi s milyen gya
korlatot lehet elvégezni egy év alatt az iskolában, 
hogy a tornázás csak előnyére váljék, de meg ne 
ártson a tanulók fejlődő szervezetének. Ötvenöt óra 
anyagát szabja meg, figyelmet fordítva a 6—18 éves 
tanulók csoporsítására. 

Emlékkönyv jelent meg az országos tűzoltó szö
vetség legutóbbi, fiumei közgyűléséről. Dr. Halasy 
Kálmán állította össze, s egyszersmind József főher-
czegnek, mint a tűzoltó szövetség lelkes védnökének 
ajánlotta művét. Nemcsak a fiumei közgyűlés lefo
lyásával foglalkozik, hanem áttekinthető képet állít 
elő a tűzoltás fejlődéséről, s annak történeti nyomait 
is kutatja hazánkban. A tűzoltásra vonatkozó első 
szabályzat csak 1811-ből való, az is kezdetleges. 
Csak lassan tudott rendszeressé fejlődni, mignem gr. 
Széchenyi Ödön a hatvanas évek közepén hozzáfo- I 
gott a fővárosi tűzoltó testület megalakításához, s 
innentől kezdve minden városban s nagyobb község- j 
ben egymásután alakultak a tűzoltó testületek, i 
1885-ben az országban 399 tűzoltó egylet volt, 
27,085 működő taggal. A könyv egyenkint'felsorolja 
az egyesületeket, közli az országos szövetség alap
szabályait. A második rész pedig az 18S7. aug. 18— 
22-ikén Fiúméban tartott közgyűlésnek van szén- í 
telve, s részletesen írja le az utazást, a Fiúméban 
töltött napokat, a kirándulásokat, Velencze megláto
gatását, végül pedig a gyűlésen részt vett tagok név
sorát közli. A 108 oldalra terjedő kötet Budapesten, 
a szerző kiadásában jelent meg s ára 1 fi-t. 

Magyarország öt évi áruforgalmának eredmé- | 
nyei, kiadta az orsz. statisztikai hivatal, összeállí
totta Tinódi Varga Sándor számtanácsos. Százhar-
minczegy ívnyi (1043 lap) óriás kötet ez, mely az 

ország kereskedelmi forgalmára nézve nyújt sok 
irányban tájékoztatást, feltüntetve az 1882—1886-ik 
évekből minden egyes áruczikk kivitelét, behozata
lát, az egyes országrészek szerint. Táblázatokból áll 
az egész mű, melynek összeállítása nem kis feladat 
volt, s örvendeni lehet, hogy a gazdaság és kereske
delem terén ily tájékoztatót is birunk már. 1882-ben 
a behozatal 438.973,702 frtot tett, a kivitel pedig 
446,481,034 frtot; 1886-ban a behozatal volt 
241,128,862 frt, a kivitel 419,175,200 frt. A fő tanul
ság az, hogy a behozatal évről évre apad, inig a kivi
teli érték fokozódik, vagyis hazánk külkereskedelme 
némileg hanyatlott, de az aktiv kereskedelmi érték 
emelkedett valamit. 

A massage és alkalmazása a gyógyászatban 
czimü füzetet irtak Magvassy Mihály, a massage és 
svédgymna8tika intézeti igazgató-tulajdonos és Somló 
Lipót. Az ősrégi szokást, hogy egyes testrészeket 
dörzsöléssel igyekeznek gyógyítani: az utóbbi időben 
tudományos művelés alá vették, 8 az orvosok jelenté
keny sikerrel használják. Ezt irja le a füzetke, fölhi-
ván e gyógymódra a figyelmet. Ára 60 kr. 

Útbaigazítás a magánvégrendeletek készíté
sére, magyarázattal, iratpéldákkal és kúriai döntvé
nyekkel, irta Kassai A., kinél a gyakorlati hasznú 
füzet 25 krjával meg is rendelhető, Budapesten, 
zöldfa-utcza 35. sz. 

Folyóiratok. A Figyelő irodalomtörténeti folyó
irat januári füzetében dr. Adorján Fülöp hosszabb 
dolgozatot kezd meg, melyben Szász Károly költé
szetét jellemzi és összehasonlítja Szemere Miklóssal. 
Vachott Sándomé folytatja visszaemlékezéseit a 
negyvenes évek irói viszonyaira. Abafi Lajos, a szer
kesztő az elfeledt Mindszenty Gedeon emlékét ele
veníti föl; Csaplár Benedek folytatja Bévaira vonat
kozó kutatásainak közlését; dr. Vali Bélától Kuthy 
Lajos életrajzából olvasunk ujabb részt, Koncz Jó
zsef pedig Sárvári Gergelynek, a nagyváradi protes
táns iskola tanárának, 1585-iki végrendeletét mutatja 
be, végül id. Szinnyei József közöl irodalomtörténeti 
repertóriumot. — Az Erdészeti Lapok deczember-
havi füzetével a huszonhatodik évfolyamot végezte 
be. Az orsz. erdészeti egyesület e tartalmas szaklap
ját Bedő Albert orsz. főerdőmester szerkeszti, s a 
hazai erdészeti ügyeknek igen megbízható képvise
lője. — Az erdélyi múzeum-egylet kiadványaiból az 
uj füzetben dr. Finály Henrik a krásznai nagy arany
leletről értekezik, mely még római időből való arany -
rudakból áll. Erről ir Téglás Gábor is. Dr. Széchy 
Károly a Döbrentei Gábor folyóiratáról az «Erdélyi 
múzeumról» ir czikket. Brassai Sámuel a Fiók Ká
roly által lefordított «SakuntaIa» hindu drámát kri
tizálja. Király Pál «Dák fegyverek és várak Traján 
oszlopán, czimű dolgozatot közöl. — A Századok 
januári füzete közli Pór Antalnak a történelmi tár
sulat ülésén közlött emlékbeszédót Ipolyi Arnold 
fölött. Bunyitay Vincze nagyobb dolgozatot kezd 
meg a XHI.—XTV. században szerepet vitt Kopasz 
nádorról; gróf Lázár Miklós folytatja Erdély régi 
főispánjainak névsorát, stb. 

A történelmi tárból, a történelmi társulat és 
tud. akadémia történelmi bizottságának évnegyedes 
kiadványából, az 1888-ik évfolyam első kötete el
hagyta a sajtót. Székely Samu Brodarics István 
püspöknek s H. Lajos király kanczellárjának életét, 
működését s önzetlen hazafiságát vázolja, Szilágyi 
Sándor két czikket közöl: egyikben a nagyszebeni 
Frank-kodexet ismerteti, másikban Bákóczi Zsig
mond levelezését folytatja, Torma József régenfolyó 
monográfiájából «A zonuki grófságról, a tizennegye
dik közlemény olvasható, Szabó Károly a gróf Thol-
dalaghyak radnótfáji levéltárából közöl néhány ér
dekes okmányt, Beizner János a Császár-féle 1631-ki 
pórlázadás okmánytárának közlését kezdi meg; a 
bádeni őrgrófnak az 16S5—S6-iki táborozásról irt 
jelentéseiből a befejező részt olvassuk a füzetben; 
Szádeczky Lajos a Szobieski és Teleki levelezésének 
közlését folytatja; Schö jherr Gyula Nádasdy Ferencz 
országbíró végrendeletét kezdi közölni, dr. Demkó 
Kálmán 1706-iki limitácziókat, Hellebrandt Lajos 
pedig ama magyarok névsorát, a kik 1590—1664-ig 
Olmützben tanultak. A kötet ára 1 frt 30 kr. 

Az operaszínházban január 24-ikén kezdte meg 
Wiltné asszony rövid időre terjedő vendégszereplé
sét a «Don Juan» operában, mint Anna. A művésznő 
ritka szép hangja s énekbeli művészete most sem 
vesztette el hatását a közönségre, mely jól megtöl
tötte a színházat, a mi az utóbbi időkben ott nem 
sokszor történt meg. 
^ Uj népszínművek. A népszínház igazgatója Gerő 

Károly: «Az uzsai gyöngy, és Almást Tihamér: 
• Lakzi után. czimű uj népszínműveit előadásra el
fogadta. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A magyar tud. akadémia január 23-iki ülésén 

Hunfalvy Pál elnökölt. 
Székfoglalóval kezdődött az ülés. Pecz Vilmos le

velező tag köszönetet mondván megválasztásáért, 
felolvasta «Az antik tragikum és a három nagy gö
rög tragikus jelentőségei czimű székfoglalóját, mely 
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a görög tragédiáról szóló munkának egy része. Szo-
foklesről, Aeskhylosról és Euripidesről szólt, kiknek 
tragikai költészetét és világnézetét ismertette. Utána 
Barna Ferdinánd a mordva nép lakodalmi szoká
sait összehasonlította a magyar szokásokkal. Ugy 
találta, hogy sok a hasonlóság a magyar nép és az 
oroszországi mordva nép házassági szokásai közt; 
azoknak közös forrásból kellett eredni s megmarad
tak a keresztény hit fölvétele után is, a papok nem 
találván abban semmit, a mi a keresztény vallás
nak ártalmára lehetne. A dolgozat sok népszokást ir 
le. Végül Gyulai Pál mutatta be Brassai Sámuel le
velét. Vonatkozik ez az ő legközelebbi akadémiai 
értekezésekor Hunfalvy Pál által tett megjegyzé
sekre, ki Brassainak azt az állítását támadta meg, 
mintha csak az árja nyelvekkel foglalkoznék az 
összehasonlító nyelvészet. 

A földrajzi társaság évi közgyűlése jan. 27-ikén 
ment végbe Hunfalvy János elnöklete alatt. 

A dr. Thirring Gusztáv által előterjesztett titkári 
jelentés szerint a társaság rendes tagjainak száma a 
múlt év végén 599 volt, 20-szal kevesebb mint az 
előző évben; a tiszteletbeli tagok száma 45, a leve
lező tagoké pedig 33. A könyvtárban 1887. deczem-
ber 31-én összesen 982 munka volt 1746 kötetben. 
A térképtár szintén rendezve van ; 280 térképműből 
áll, összesen 1160 darabban. A múlt év folyamán a 
könyv- és térképtár összesen 318 művel s 100 tér
képpel szaporodott. A pénztári jelentés szerint a 
társaság múlt évi bevétele 5125 frt, kiadása 5032 frt, 
vagyonállása 1887. év végén 5050 frt volt. Az ez évi 
költségvetésben 4882 frt bevétellel szemben ugyan
csak 4882 frtnyi kiadás van előirányozva. —,É je
lentések tudomásul vétele után Vámbéri) Ármin 
alelnök terjesztette elő jelentését az 1887. évi föld
rajzi munkálatokról, egybefoglalva mindazt, a mi a 
földrajzi kutatások terén a legutóbbi időben történt. 
A nagy érdekkel hallgatott előadás után a választ
mány újjáalakítása következett. 

A Kisfaludy-társaság január 25-iki havi ülésén, 
mely Gyulai Pál elnöklete alatt folyt le, nagy közön
ség jelent meg. 

Beöthy Zsolt titkár bejelentette, hogy a Gráczban 
elhunyt Thanhoffer Pál 100 frtot hagyott végrende-
letileg a társaságnak. Első felolvasó Bérezik Árpád 
volt, a ki «Fegyelmi-ügy. czimű novelláját olvasta 
fel, melyben élvezetesen rajzolja egy bukott földes
úr sorsát. A felolvasót figyelemmel hallgatták és 
végül megéljenezték. Ezután Beöthy Zsolt terjesz
tette elő Alexi György jelentését az oláh nép költés 
gyűjteményéről. A Kisfa udy-társaság a nyáron ki 
küldte Alexi Györgyöt és dr. Hermann Antalt oláh 
népköltési termékek gyűjtésére. A jelentés kifejti az 
oláh népdalok természetét. A dalokat ő maga fordí
totta magyarra. Taglalás alá vette az eddigi oláh 
népköltési gyűjtéseket és kimutatja, hogy pl. Marie-
nescuében már nem lehet föltalálni a népterméket, 
mert a legnagyobb részt ő költötte hozzá. Az Alexi-
Hermann-féle gyűjtemény az első, a mely hiven tük
rözi vissza a nép kiejtését. A szerző kifejti az oláh 
ballada természetét s rokonsági viszonyát a balkáni 
népekéhez. Kimutatja, hogy Szent-Péter alakja épen 
mint a magyar népmesében, él az oláhoknál is. A 
felolvasást megéljenezték. Végül zárt ülés volt, me
lyen bejelentették, hogy a megüresedett tagsági 
helyre Bayer tanár (a magyar színészet történetének 
megirója), Bercsényi Béla és Váradi Antal vannak 
ajánlva. 

Az orsz. magyar szinészegyesület évi rendes 
közgyűlését jan. 24-ikén kezdte meg Ribáry József 
miniszteri tanácsos elnöklete alatt. A közgyűlésre a 
fővárosból, valamint az ország minden részéből kö
rülbelül hatvanan jelentek meg, 8 40 szintáxsiúat és 
12 színigazgató volt képviselve. 

Az ülést Bibáry József elnök nyitotta meg rövid 
beszéddel, a melyben kiemelte, hogy a nyugdijva-
gyon már most, tehát a kitűzött határidő előtt két 
évvel, elérte az előirányzatba vett 100,000 frtot, sőt 
azt tul is haladta. Eziitán Bibáryt újra elnökül, Fe-
leki Miklóst pedig alelnökül választották. Lászi szín
igazgatónak 240 frt segélyt szavaztak meg, a beteg 
Molnár Györgynek 100 frtot. Bártfay Antalnak ama 
javaslatóra nézve, hogy az összes vidéki színészet 
(működését illetőleg) egy központi igazgatóság alá 
vonassák, a bizottság azt indítványozza, hogy hivas
sák össze 8 fővárosi és 8 vidéki tagból álló bizottság, 
a mely a módozatok fölött tanácskozzék. A közgyű
lés az indítványt magáévá tette, azzal hogy vidékről 
5 tag fog behivatni, a központi igazgató tanács tag
jai pedig mindannyian részt vesznek az értekezlet
ben, a mely egy később megjelölendő napra lesz ki
tűzve. — Á «Színészek Lapja*-nak kiadását az elő
irányzott költségvetés mellett a közgyűlés ezentúl is 
folytatja. 

Az erdélyi magyar közmüveló'dési egyesület 
január havi választmányi ülése a múlt évi mozgal
makat is feltüntette. 

A vagyon múlt év utolsó napján 277,023 frt volt; 
sebből 16,173 frt a deczember havi bevétel. A vá
lasztmány örvendetes tudomásul vette a jelentést s 
azután több ügyben határozott. Többi közt megsza

vaztak ezer forintot az erdélyi háziipar-fejlesztő 
egyletnek, hogy közvetítse a budapesti kereskedelmi 
múzeum számára az erdélyi háziipar-czikkeket; de 
egyúttal kimondták, hogy'az ezer forint helyes föl
használása érdekében előbb tárgyalásokat fognak 
folytatni. 

MI UJSÁG? 
Az udvar Budapesten. Az udvar február 9-ikén 

érkezik a fővárosba s február végéig marad itt. E 
napon érkezik meg a király és a királyné, valamint 
Mária Valéria főherczegnő a nagy udvari kísérettel. 
A trónörökös és Stefánia trónörökösné február 13-án 
követik a királyi családot, melynek itt tartózkodása 
alatt több udvari ünnepély lesz. Február 13-ikán 
tartják meg az első udvari bált, melyre hivatalosak 
lesznek az arisztokráczia tagjai, a katonai és polgári 
előkelőségek, valamint az országgyűlés két házának 
tagjai. Több udvari ebéd is lesz, míg az udvar Buda
pesten időzik, február 14-ikén pedig Mária Valéria 
királykisasszonynál lesz bál, melyre a magyar főúri 
világ legfiatalabb nemzedéke lesz hivatalos. Az ud
var fogadására a budai kir. palotában már nagyban 
készülnek. Fűtik az egész télen lakatlanul állott 
termeket s már hozzá fogtak a lépcsőházaknak fo
gadó- és táneztermeknek délszaki növényekkel való 
fölékítéséhez. 

«Segítség.» A fényes siker, melyet a «Segítség»-
album felmutathat, lehetővé tette, hogy azon három 
városnak, melyek a tűzvészek által oly súlyosan 
szenvedtek, előzetes segélyül jan. 25-ikén 47,000 frt 
küldethetett meg. Jókai Mór, mint a Segítség
bizottság elnöke, valamint szerkesztőtársai, Nagy 
Miklós és Roskovics Ignácz irták alá az átiratokat, 
melyekkel a toroczkói tűzkárosultak, illetve e város 
közintézetei számára gróf Bethlen Gézához mint 
Torda-Aranyosmegye főispánjához 10,000 frt, Nagy-
Károly város számára Domahidy Ferencz Szatmár-
niegye főispánjához 14,000 frt, és Eperjes számára 
Mattyasovszky Tamás Sárosmegye főispánjához 23 
ezer forint indíttatott el rendeltetési helyére. 

A «Segítség .-albumból befolyt 45,000 frt tiszta 
jövedelemhez hozzájárul még — miután ez összeg 
annak idején gyümölcsözően helyeztetett el — ka
matok fejében 410 frt, a népünnepből befolyt tiszta 
jövedelemből 1500 frt és a "Segítség.-album után 
még várható jelentékenyebb összegből előlegképen 
90 frt, a mi egészben 47,000 frtot tesz. A népünnep 
jövedelméből ezenkívül a veszprémi tűzkárosultak 
támogatására 3000, az alföldi árvízkárosultak, va
lamint az ung- és zemplénmegyei tűzkárosultak 
segélyezésére további 9500 frt fordíttatott a belügy
minisztérium utján. — A Segítség-bizottság által 
rendezett sorsjátékból eddigelé már több mint 9000 
frt folyt be; a végleges leszámolások azonban csak 
áprilban fognak megtörténni, ugy, hogy ápril havá
ban ismét jelentékeny összeg fog a leégett három 
város közt szétosztathatni. Az album 10 frtos példá
nyai — körülbelül 2000 darab — már készen van
nak, beköttetésük azonban még körülbelül három 
hetet vesz igénybe, ugy, hogy aztán az előfizetők va
lamennyien egyszerre megkapják e díszpéldányokat. 
Szintúgy készen vannak már a 100 frtos díszpéldá
nyok is, s hasonlóképen még csak bekötésre várnak. 
Ez utóbbiakból ő felségeiknek és a trónörököspár
nak példányait küldöttség fogja átnyújtani Buda
pesten. 

Lord Byron születésének százados évfordulóját 
Angliában nem ülték meg, a közhangulat nem ked
vező Byron ünnepeltetésére, kinek életéről néhány 
év előtt oly adatok jelentek meg, melyek a lánglelkű 
költő egyéni jellemének nem hízelgők. Tartottak, 
hogy ellenséges tüntetés zavarná meg az ünnepet. 
tNem akarunk — irta a «Times. — újra élére állí
tani oly kérdéseket, melyek ugy is soká foglalkoztat
ták a közvéleményt s nem akarjuk sürgetni Byron 
iránt a nemzeti elismerést, mely magától nem nyil
vánul. » A Londonban lakó görögök azonban kegye
lettel ülték meg a görög nép szabadságáért karddal 
is küzdött költő emlékét, isteni tiszteletet rendez
tek s megkoszorúzták szobrát a Hamilton-parkban. 

Színházi vita a képviselőházban. A képviselő
ház a költségvetés tárgyalásában január 27-ikén a 
belügyminisztérium költségéig jutott. Ebbe tartozik 
az opera színház és nemzetiszinház segélyezése, 8 na
gyobb vita támadt. Az operára 210,000, a nemzeti 
színházra 91,000 frt segély van fölvéve. 

Vadnai Károly kezdte meg a vitát. A volt inten
dánsnak állása tói való legridegebb modorban történt 
fölmentése reményt ad, hogy a példátlan gazdálko
dásnak folytatása nem következik. A volt intendáns, 
noha megkapta a 160,000 frtnyi segélyt., mégis 2()0 

ezer forinttal többet költött az operánál. Az egész 
intendánsi intézményt csak arisztokratikus német 
utánzatnak tartja. Udvari színház élére udvari hiva
talnokot állítanak, de nekünk Budapesten se udva
runk, se udvari színházunk nincs. Az udvari be
folyást itt legfeljebb a mágnási kaszinó gyakorolja, 
a maga módja szerint. Az egyetlen intendáns, a ki 
nálunk megfelelt feladatának, br. Podmaniczky volt. 
Valakinek azonban sikerült az intendánsi állást ugy 
lejárni, hogy bizony bátor ember kell hozzá, hogy 
utódjául vállalkozzék A műigazgatás, felelősség mel
lett jól megválasztott, biztosított hatáskörrel biró 
szakértő igazgatókra lenne bizandó; az adminisztrá-
czió legyen külön hivatal dolga. Ha egyszer az ope
rának bizonyos összegnél többet nem adhatunk, ez 
a bérbeadáshoz vezet. Bátermett igazgató fog tudni 
vonzóbb életet idézni a színpadra. Hazai vállalkozót 
azonban nem ismer, tehát külföldön kellene keresni. 
Horváth Gyula nem tartja helyesnek, ha a történ
tekért más vonatik felelősségre, mint a miniszter; 
mert a parlamentnek felelős intendáns nincs, a mi
niszter felelős érte. A házban fölvetett javaslatok 
czélra nem vezetnek, azoknak enquete-ben van 
helye. By enquete már volt, annak alapján a mi
niszter javaslatot terjeszthet elő. Pázmándy Dénes 
a bérbeadás mellett szólt, a párisi opera mintájára. 
De a jelenlegi személyzettel czélt nem lehet érni. 
Ő Budapestnek keleti misszióját látná abban, ha 
egy internaczionális opera létesíttetnék. B. Orczy 
Béla belügyminiszter röviden szólt. Az egybehívott 
enquete tanácskozásait figyelembe veszi. Az opera 
kezelésének terveivel most foglalkozik a kormány, s 
az államtitkár készíti, ki kormánybiztossá nevezte
tett ki. Ugrón Gábor azt a kérdést intézi a minisz
terhez, hogy mekkora összegben lehet kifejezni az 
opera múltjának hibáit s hány százezer forintnyi 
póthitel iránti kérésre lehet kilátása a képviselő
háznak ? B. Orczy miniszter kijelentette, hogy erre 
akkor adhat határozott választ, ha a zárszámadások 
elkészültek. — A ház ezután megszavazta a két szín
házra kért állami segélyt. 

Milán király és a szerb akadémia. Milán király 
10,000 dinár évi segélyt ajánlott föl magánpénztárá
ból a belgrádi akadémiának. Az akadémia küldött
sége előtt, mely a királynál a napokban tisztelgett, 
az uralkodó abbeli óhajtásának adott kifejezést, hogy 
az általa felajánlott összeget tudományos kutatásokra 
a szerb terület s a szerb nép sajátosságainak leírá
sára fordítsák. Ezenkívül sajnálkozását fejezte M, 
hogy az akadémia tudományos fejlődésében gátolva 
volt; de most, midőn a király és a kormány nézetei 
találkoznak, elérkezettnek látja az időt arra, hogy az 
akadémia iránti jóindulatának kifejezést adjon. A 
jelen volt akadémikusok meghatva mondtak köszö
netet a királynak. 

Pauler Tivadar emléke az egyetemi könyvtár
ban. Az egyetem tanácsa legutóbbi ülésén elhatá
rozta, hogy Pauler Tivadar volt igazságügyminiszter 
emlékét, a ki tekintélyes és nagybecsű könyvtárát 
az egyetemi könyvtárnak hagyományozta, a könyv
tár olvasótermének második márványtábláján fogja 
megörökíteni. Az egyik ily emléktábla Budapest 
városának van szentelve, mely az egyetemi könyv
tárt a Frank-féle nagy könyvgyűjteménynyel gazda
gította. A Pauler-féle könyvek már be vannak osztva 
az egyetemi könyvtár egyes szakaszaiba és czímjegy-
zékük meg fog jelenni a jövő évi katalógusban. 

A múzeumi Deák-szoba ereklyéi ujabban Deák 
Ferencznek egy levelével szaporodtak. A levelet 
Deák Maros-Vásárhelyre irta Száva Farkasnak, a 
Vörösmarty árvák részére folyt gyűjtés idején. A 
maros-vásárhelyi művészi előadás jövedelmekép be
folyt 200 pengő forint kézhez vételét ismeri el 
benne s végül örömmel jegyzi meg, hogy az árvák 
sorsa, a lehetőségig biztosítva van, mert százezer 
forint gyűlt tössze. 

Teljes holdfogyatkozás kezdődik e hó 28-ikán 
szombaton este, mely — ha derült idő lesz — ná
lunk is látható. 

A hold teljes elsötétülése tudvalevőleg ugy kelet
kezik, hogy a föld pályafutásában pontosan a nap s 
a hold közé jut, ugy, hogy ez utóbbi földünk árnyé
kába kerül. Daczára annak azonban, hogy az árnyék 
majdnem háromszor oly nagy, mint a hold, ez még 
sem lesz egészen sötét. A míg a nap sugarai a hold 
egy részét még megvilágítják, a megvilágított s meg 
nem világított rész közt való ellentét ugy hat sze
meinkre, hogy az utóbbi részt teljesen sötétnek tart
juk. De midőn az utolsó napsugár is eltűnik a hold
ról, észreveszszük a csalódást s a hold rézvörös golyó 
gyanánt tűnik fel előttünk. E szín nem mindig egy
forma s váltakozhatik a világos rózsaszíntől egész a 
tökéletes feketeségig. A tüneményt földünk légköre 

'• okozza. Ha légkörünk felhőtlen, s az időjárás lehető
leg kedvező, fogyatkozás alkalmával a hold eléggé 
világosan lesz látható. Kezdődik a fogyatkozás este 
8 óra 47 perczkor. A teljes elsötétülés 11 óra 47 
perczkor áll be, éjfél után 36 perczkor következik a 
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fogyatkozás közepe, 1 óra 26 perczkor ér véget a 
teljes elsötétülés. Az egész fogyatkozás vége 2 óra 
26 perczkor áll be. A sötétülés nagysága a hold át
mérő' részeiben les. A fogyatkozás egész Európában és 
Afrikában, valamint Ázsia nyugoti felében, Dél-Ame
rikában és Észak-Amerika keleti felében lesz lát
ható. 

A h e r e n d i h i r e s p o r c z e l l á n g y á r a t , mely három 
év óta az állam tulajdonát képezte s azóta folyton 
deficzittel dolgozott, a kormány eladta. A gyára t 
Farkasházi Fischer veszi át, ki külföldön hosszabb 
ideig tanulmányozta a porczellán-műipart. Az uj 
vállalkozó s a kormány közt már megköttetet t az 
egyezség. Az uj vállalkozó több művészszel is k ö t ö t t 
m á r szerződést, kik a festést s a mintázást fogják 
végezni. E művészek közül megemlítjük Donáth 
Gyulát és Karlovszky Bertalant. 

Müipar i p á l y á z a t . Az iparművészeti társulat pá
lyázatot h i rdete t t volt egy műbecscsel biró karperecz 
tervezetére. A száz forintos dijat Háry Gyula, la
punk egyik rajzoló munkatársa nyerte. Tervezetét 
nagyon Ízlésesnek mondják. Egyszerű aranyabroncs, 
előlapján sodrony zománczos növény-ornamentiká
val. A jury ezenkívül megdicsérte a Link Fülöp és 
Nagy Lázár tervezetét is, melyeket eredeti felfogásuk 
s szép kivitelök miat t ötven-ötven forinttal kíván 
juta lmaztatni . 

K i rá ly i h a m v a k a budai M á t y á s t e m p l o m b a n . 
A budavári Mátyás-templom kriptájában pihen m á r 
egy az Árpád-királyok közül : I I I . Béla, kinek csont
jai t o t t találták a régi kriptában, e el is fogják he
lyezni diszes márvány szarkofágba az uj kr iptában. 
A királyi hamvak most valószinűleg meg is szapo
rodnak a Mátyás-templomban ; ide akarják szállítani 
ké t Árpád-vérbeli királyleánynak, IV. Béla leányai
nak földi maradványait Spalatóból. 

Mikor IV. Béla a tatárjárás elől a dalmát szige
tekre menekült, akkor hal t meg Klisszában e ké t 
királyleány, igen fiatal korban. Hol t tes tüke t a spa-
latói székesegyházban helyezték örök nyugalomra, 
ot t feküsznek ma is. Az ifjú királyi sarjak koporsója 
azonban igen sok viszontagságon m e n t keresztül. 
Azt beszélte a hagyomány, hogy mérhete t len drága
ságok vannak eltemetve koporsójukban. Később, 
mikor a magyar uralom gyengül t a dalmát tenger
parton, akadtak is vakmerő vállalkozók, a kik beha
toltak a kriptába s feltörték a koporsót s elvitték a 
halotakkal el temetet t ékszereket. Hiába fenyegető
zött pápai exkommunikáczióval a spalatói érsek, a 
sirrablás még többször ismétlődött , ugy, hogy végre 
vaspántokkal zárták le a koporsót. Ugy fekszik az 
most is puszta földön a templom baptisztér iumában. 
Néhány tör ténet i rónak most az az eszméje támadt , 
hogy e hamvakat Magyarországba kellene hozni, a 
Mátyás-templom sírboltjába. Min t mondják, a spa
latói székesegyház a koporsót szívesen átengedné, 
ha kárpótlásul némi segélyt kapna a székesegyház 
régi tornyának javítási költségeihez. Némileg ez a 
torony is magyar emlék; a mennyiben egy magyar 
n ő : Mária, Í I . Károly szilicziai király neje kezdte 
meg építését, s ugyancsak magyar nő fejezte is be : 
Erzsébet királynő,* Kóbert Károly neje. 

F e l r o b b a n t t ö l t é n y g y á r . Pozsony mellet a zurá-
n yi d inamitgyárban nagy szerencsétlenség tör tén t e 
hó 23-ikán délután, ama t izenkét kunyhó egyikében, 
hol a töltényeket töltik. A gyárban az újonnan fel
talált robbanóanyagot, az úgynevezett megani tot 
gyártják. A szerencsétlenséget az okozta, hogy egy 
munkásleány, daczára a szigorú rendeletnek, késsel 
távolított el a gépről robbanó anyagot, minek követ
keztében ez felrobbant. Há rom 16 éves leány azon
nal meghalt, s a házikó szétrombolódott egy pillanat 
alatt . Valamennyi munkás lány, összesen 12, a k i 
jelen volt, megsérült . 

Nyolczszáz éves e g y e t e m . A világnak egykor 
legnagyobb és leglátogatottabb főiskolája : a bolognai 
egyetem, fennállásának 800 éves évfordulóját ez év 
június havában üli meg s ez alkalomból a budapesti 
tudományegyetem tanári kará t meghívta. A buda
pesti egyetemi tanács örömmel fogadta e meghívást 
s képviseltetni fogja magát az ünnepélyeken. 

HALÁLOZÁSOK. 

DANIELIK JÁNOS, czímzetes püspök, meghalt Eger
ben e hó 23-ikán, 71 éves korában. Fényes szerep
kör t töl töt t be a hatvanas években; a közéletben, az 
irodalomban előkelő helyet foglalt el, de anyagi za
varai mia t t vissza kellett vonulnia, elhagyta a fővárost 
is, s Egerbe ment , min t kanonok. Időközben czím

zetes püspökké nevezték ki, még néhány évig o t t is 
jelentékeny szerepet vitt, de már több óv óta mu
tatkoztak 'rajta az agygyöngülés jelei. Hosszú szen
vedés u tán múl t ki. Tudományos működéséért az 
akadémia is tagul választotta. Abba a körbe tar to
zott, mely a hatvanas évek körül br. Kemény Zsig
mond, a «Pesti Napló, nagynevű szerkesztőjét is 
első tagjai közé számította, a közélet sok jelesével. 
A Szent-István-társulatban, min t annak alelnöke, 
igazgatója, nagyszabású működést fejtett ki. 1861-ben 
a helytartóságnál a vallási ügyek előadója volt, s kö
zel állott ahhoz, hogy Magyarország herczegpnmása 
legyen. Munkássága nagy kiterjedésű volt, irodalmi 
művei főkép történelmiek és bölcsészetiek. 

JÁOÓCSI PÉTERFFY JÓZSEF, az iparügyek miniszteri 
biztosa, baleset áldozata lett. A min t Budavárban a 
gőz-siklóra akar t föllépni, az épen abban a pillanat
ban indult meg, Péterffy há t rabukot t s oly veszélyes 
sérüléseket szenvedett, hogy másnap meghalt , 61 
éves korában. A hazai iparügynek buzgó és fáradha
tat lan embere veszett el benne. A házi ipar, a női 
kézi munka érdekében az egész országot bejárta, 
felolvasásokkal buzdítva, tanácskozásokat híva össze. 
A felvidéken és az erdélyi részekben több szerencsés 
alkotás is őrzi emlékét. 

E lhunytak még a közelebbi napok a l a t t : MAJTHÉ
NYI OTTÓ, nyűg. őrnagy, a hont i főispán sógora, a 
legmíveltebb főurak egyike, ki egész különczködésig 
vi t te a tudomány szeretét, a társadalmi élettől is 
visszavonult, és szorgalmasan jár t egyetemi előadá
sokra, 56 éves, Budapasten ; ugyan i t t : DEPINY F E -
RENCZ, a gőzhajózási társaság budapesti partkapitá
nya, ki az ls7(>-iki árvíz alatt önfeláldozó szolgála
tokkal tün te t t e ki magát, s majd negyven évig szol
gálta a gőzhajózási társulatot, 57 éves. — DÁNIEL 
LÁSZLÓ, volt 48-as honvédhuszár-kapitány, cs. és kir. 
huszárkapitány, volt országgyűlési képviselő, köz- és 
váltó-ügyvéd, Fejérvármegye bizottsági tagja, 64 
éves, Pöt tenden. — MÁRKI LAJOS, Békésmegye fő
jegyzője, tisztelt férfiú, 37 éves, Budapesten. —-
MAJTHÉNYI IGNÁCZ, Majthényi Ádám országgyűlési 
képviselő édes atyja, 79 éves, Verseghen. — VLACHO-
VITS SZILÁRD, Temesvár város főkapitánya, 60 éves, 
szinten ot t VESZELINOVICS SÁNDOR, kir. járásbiró. — 
Técsői MÓHICZ ANTAL, 1848—49-iki országgyűlési 
képviselő, Móricz Pál országgyűlési képviselő test
vére, 70 éves, Nagy-Károlyban. — ZSARNÓCZY JÁNOS, 
Sátoralja-Ujhely veterán polgára, 100 éves korában. 

— ZSEDÉNYI GYULA. nyűg. huszárőrnagy, néhai Zse-
dényi Ede testvére, Bécs mellet t Alt-Lengbachban, 
81 éves. — Vmcs KONSTANTIN, gajtasolli gör. kel. 
plébános. — Dr. PÉTER PAL, Laczháza város érdemes 
főorvosa, 43 éves, kiben Könyves Tóth Kálmán Deb-
reczen ref. lelkésze és ismert irónk sógorát gyászolja. 
— V É G H JÁNOS, kaszaperi birtokos, Csanádmegye 
bizottságának tagja, 70 éves. — W E I S Z ADOLF, ke
reskedő és hajóbirtokos Duna-Földvár t t , 71 éves 
korában. — Idősb KALICZA KÁROLY , nagy-vá-
radi városi tisztviselő, volt ügyvéd és 184S-iki hon
véd, 70 éves ; ugyancsak N.-Váradon GROSZ ISTVÁN, 
veterán polgár, 79 éves. — KLEIN FRIGYES, földbir
tokos. Bar tha Miklós orsz. képviselő apósa, 68 éves, 
Gyalun. — BABÁCS GYULA, posta és táviró-igazgató-
sági tisztviselő, 25 éves, Pozsonyban. — ERDŐSSY 
P Á L , nyűg. postatiszt, 66 éves, Debreczenben. — 
SCHIEMERT FRIGYES, gyógyszerész, Szerdahelytt. — 
SZABÓ KÁROLY, ügyvéd, földbirtokos, 48-as honvéd
százados, élete 69-ik évében, Siklóson. — KUTIN 
KÁROLY, szolnoki posta- és távirdatiszt, kiérdemült 

" cs. és kir. vadász főhadnagy, élete 55-ik évében. — 
OSSKÖ PÉTER, ügyvéd, 6a éves. Pozsonyban. — 
HOFFMANN MÁTYÁS, a tantestület egyik jeles tagja, 
15 éves korában, Nagy-Becskereken. — BÁTORI 
ROMÁNCSIK MIHÁLY, ismert szinházi ügynök, több 
éven át a «Szinészeti Közlöny* szerkesztője ; ki sok 
jó szolgálatot t e t t a vidéki színészetnek, végül nagy 
Ínségbe ju to t t s a lévai közkórházban fejezte be éle
tét . — KUZITSKA PÉTER, régi honvéd huszár száza
dos, 77 éves, Török-Szentmiklóson. — BÖHM JAKAB, 
ügyvéd, Borontálmegye tiszteletbeli főügyésze, 35 
éves, N.-Kikindán. — SIEGMUND BEZSŐ, 22 éves, 
Alsó-Lendván, fia dr. Siegmund Vilmos fővárosi 
ügyvédnek, ki alig egy hé t előtt leánykáját is elvesz
tet te , baleset következtében. — NÓVÁK GUSZTÁV, a 
hasonló nevű volt országgyűlési képviselő, 22 éves 
fia, Budán. — GERGUREVITZ MÁRK, nyűg. műszaki 
szám tiszt, 81 éves, Aradon. — Dr. PATAY JÓZSEF, 
orvos, 77 éves, Várpalotán, hol évtizedek óta mű
ködött. 

Özv. WAGNER JÁNOS FRIGIESNÉ, szül, Seibriger 
Anna Zsófia, 64 éves, ki alig egy héttel élte csak tú l 
férje halálát, Maros-Vásárhelyit. — Kiss GEDEONNÉ, 
szül. Haulik Emília, Szatmár város főkapitányának 
neje, 59 éves. — MIKLÓSSY MÓZSESNÉ, szül. Csathó 
Eóza, tekintélyes polgár és városi bizottsági tag 
neje, 64 éves, Debreczenben; ugyanott SCHEDL B E R -
NÁTNÉ, szül. Bechnitz Amália asszony, 71 éves. — 
BOTSCH KÁROLYNÉ, ; nyűg. alezredes neje. 55 éves, 
Pozsonyban. — Arringer-EpERjESSY IZABELLA, 21 
éves. — URBANTSEK IGNÁCZNE, szül. Bálás Berta, 
uradalmi főerdész neje, Párádon.— LÁNG FERENCZNÉ, 
szül. Haris Zsófia, pénzügyi tanácsos neje, 52 éves, 
Szegeden. — HANDTELNÉ, szül. Wilfinger Hermina , 
Havass Karoly kir. táblai biró anyja, 69 éves, Kecs
keméten. — TÓTH JÓZSEFNÉ, szül. Kovács Vilma, 40 

éves, Makón. — Özv. GROSZ KÁROLYNÉ, szül. Hajdú 
, Mária, 86 éves, Szabadkán. — ILLÉSY MARISKA, Elésy 

Gyula, fehérgyarmati ügyvéd egy éves leánykája. 

SAKKJÁTÉK. 
1476. számú feladvány. Adama A.-tói. 

(A «British Chess Magazinéi legújabb feladványtoniájábi 
első díjjal jutalmaztatott.) 

Sötét. 

ÍM w% 

a b c d ÍÜágOS. e f g h 

Világos indul s a harmadik lépésre matot mond. 

Az 1470. sz. feladvány megfejtése. 
Bon J. A.-tól. 

Megfej tés . 

Világos. 
1. Fa3—o5 . . . 
2. He4-d6 __ . 
3. Kb8—b7 . . . 
4. K üti B mat. 

Sötét. 
d6 — c5: 
c 7 - d 6 : 
B. t. sz. 

Helyesen f e j t e t t ék m e g : Budapesten: K. J. és F. H. — 
Andorfl S. Kovács J. — Az Erkel sakktársaság nevében : 
Exner Kornél. — Szempczen: Pintér János. — Székely-

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

SZERKESZTŐI MONDANIVALÓ. 
T é l e n (M. V.) Bár nem közölhetjük, annyira mégis 

érdemes, hogy néhány szót szóljunk róla. Egészben a 
tél képe jól van eltalálva — nem leiró, hanem a köl
tőnek kedélyében visszatükröződő mivoltában; de a 
kép részletei nem találnak jól össze. Pl. mi fut si
kongva a puszta táj felett ? A hópehely-e vagy a szél
vész ? persze emez, de a vers amazt mondja, nézze 
csak meg jól mondattanilag; a szél kóborgása a pusz
tán, összeütődő találkozók zsivaja-képen — jól van 
gondolva, nem tudta jól megírni. A fáztában, dide-
regtében halni vágyó madárka, nem igaz kép — leg
alább nem tudhatunk róla. Ilyen apró hibák aztán 
megrontanak egy egész képet, melynek összhang kell, 
hogy hasson. 

A le j tőn . Közölni fogjuk. 
Bf. Valóban figyelmet érdemlő fordítások ; érdeme

sek, hogy az eredetivel gondosan összevessük — a 
mire egy kevés idő kell. Közölni fogjuk észrevételein
ket. Addig egy kis türelmet. 

D a l o k I—IV. (V. Gy.) Elég csinosak, de nem elég 
jelentékenyek; tartalmukban, érzésükben, formájuk
ban nincs valami uj, megkapó. Az «Egyedül »-nek is csak 
utolsó pointja jó, a két végsorban. 

C s e c s e m ő h a l á l a . Van benne egy pár csinos 
vonás; de itt-ott túlerős színezése zavarja az elégiái 
hang szelídséget. 

N e m k ö z ö l h e t ő k . Eltűnt ifjúságom. (Elégia). — 
Emléksorok (egy nőnek). — Emlékszel-e ? — Szerelmi 
vallomás. — A bús barát (és társai). 

HETI NAPTAE. Január—február hó. 
Nap\ Katholiktis es protestáns Görög- Orosz Izraelita 

29 V. A HetY ?as. A Valér 17 D N. Antal 16 
30 H. Mártonka sz. Etelgunda 18 Nagy Ath. 17 
31K. Nol. Péter hv. Virgil 19 Mak. Eufr. 18 

IS. Pongrácz pk. Brigitta 20 Entim ap. 19 
ac. Gyertya sz. B. Gyertya sz. B. 21 Maxim hv. 20 
3P. Balázs pk. vt. Balázs 22 Tiniót 21 
4S. Korzini Andr. Veronika 23 Kelemen v. 22 S. i. 

Holdváltozásai H Utolsó negyed 4-én 3 ó. 42 pk. este. 

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

Henneberg G. Zürichben, $'%$%£%?. 
Utó). Magánzóknak előnyös beszerzési forrás bérmely 
nemű fekete, fehér és színes selyem kelmékre. Minták 
postafordultával. Kettős levéldij. IrW Átlagos raktár kö

rülbelül 8000 darab. 

5. SZÁM. 1888. xxxv. ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI CJJSÁG. 83 
Műkereskedelmünk s a maffariegvzekek, i ..Bieliny. i887. n0v. 9. Tekintetes mi Különös örö-

J OJ 1 momre szolgál önt értesíthetni, hogy a küldött magvak 
mindnyája kitűnően sikerült, főleg a «íehér rózsa, virág-
kel minden várakozásomat felülmúlta. Ama reményben, 
hogy ezentuli rendeléseim is hasonló gondos foganatosí
tásban fognak részesülni 

maradtam tisztelettel Mnlszek H e d v i g grófné. 

(A „FSldmivelési Érdekeink" f. évi 4. számából.) 
Vannak gazdáink között sokan, kik azt hiszik, hogy a 

ftgy0bb magkereskedeln i telepek által évenkint nagy 
költekezéssel kiadót magárjegyzékek diszes külseje s 
gazdag tartalma mindössze csak azzal a czéllal bir, íiogy 
vevőket hódítson s dobbal hirdesse az illető czég hírne
vét. Csakhogy ez a megité ése a dolgoknak vajmi felüle
tes. Magkereskedelmünk terén a nagy czégek kimerítő és 
nagyszabású, nagy gonddal kiállított árjegyzékeinek az 
a nevezetes fe adut jut, hogy felvilágosítva s tájékoztatva 
a közönséget a magüzlet összes jelenségeiről, kiszorítsa 
az ügynököknek a gízdaküzönség félrevezetésére s gyakran 
rászeuésére irányuló szereplését, mert tudvalevő, hogy az 
áru tisztasága, valódisága s megbízható forr .sból szárma
zása sehol sem oly fontos és sehol ezzel oly sok vissza
élés nem történik, mint a magkereskedés terén, és épen 
crre való tekintettel a gazdaközönségnek szolgálatot t. sz-
uck a nagy czégek. ha a magüzlet viszonyairól a legrész
letesebb tájékoztatást nyújtják árjegyzékeikkel, melyek a 
dolog természete szerint nem is nélkülözhetik az áruik, 
t. i. az általuk ismertetett magvak kiváló minőségét az 
eredményekben igazoló díszesebb kühőt sem. Ha például 
egy kiváló tenyésztő eladásra hirdeti telivér csikóit, ki 
fogja rossz néven venni, ha azokat lefényképe Ütve, 
ekként mutatja be az éideklődő közönségnek, hiszen 
csak nem rajz dhatja nemes szép állatait korcs gebék
nek? így v a n ez a magkereskedés terén is. 

A jelzett irányban való tájékoztatás tekintetében ..ha
zánkban elvitathatlanul első helyen áll Mauthner Ödön 
raagkereskedelaii telepe Budapesten, mely bízvást vete
ké Illetik még a küllőid legelsőbb világczégeivel is, az 
általa évenkint kiadott gazdag tartalmú és diszes mag
árjegyzékkel, melynek 1888. évi folyama a napokban jelent 
meg. Ez árjegyzékre fordított gond a felhő atta-on kívül 
még azzal a jelentőséggel is bir, hogy egyszersmind Üzle
tének eddig senki által el nem ért nagy kiterjedését is iga
zolja, mert ez árjegyzék oly nagy költséget igény ő munka, 
melyre csak a legnagyobb kiterjedésű üzletkörrel biró 
kereskedő van képesitve, tehát Mauthner ritka tökéletes
ségű árjegyzéke annak jeléül is szolgál, hog • Magyar
országban egyetlen üzlet sem részesül a gazdaközönségnél, 
oly általános támogatásában, mint e czég, ugyanezért nem 
is kiméi bármily nagv áldozatot sem a végből, hogy ár
jegyzéke utján az érdekelt gazdaközönséget a lehető leg
tökéletesebben tájékoztassa. 

A magüz et összes reformtörekvéseit és haladását ez 
a czég kezdeményezte s ezzel a mezőgazdaságnak oly 
fontos szolgálatot tett, mely a növénytermelés hala-iásat 
kétségkívül hathatósan mozdította elő. A ki a magkeres
kedelem viszonyait, a számos e téren felmerült javításo
kat megismerni kívánja, az e szempontból bizonyára a 
legtökéletesebb tájékozást merítheti Mauthner Ödön most l 
megjelent föárjegyzékébbl, mely rendkívül gazdag tártai- j 
mában oly általános, minden részletre kiterjedő instruc-
tiv és consultativ segédeszközt szolgáltat, a minővel eddig J 
gazdaközönségünk nem rendelkezett. Mauthner főárjegy- i 
zekét az eddigi 96 oldalról 144 nagy quart oldal terjedél-' 
mig nagyobbította meg, és ezen páratlan teljességű kiad-
váuynyal a gaz laközönség minden irányú igényeit kielé
gíthetőnek véli. Külső disze pedig saját kertjének egy 
részletét tünteti fel, oiy művészi és pazar izlésü kivitel
ben, mely hazai nyomda-iparunknak valóban becsüle
tére válik. 

Jelen figyelmeztetésnek kettős czélja van. Az egyik 
az, hogy az érdekelt gaz laközönség figyelmét ezen szép 
és tájékoztató kiadványra felhívjuk, megjegyezve, hogy 
a mennyiben azt még olyanok, kik ez üzlettel rendes 
összeköttetésben még nincsenek, megismerni kívánnák, mél
tóztassanak ez iránt levelezőlapon a czégiez (Budapesten, 
koronaherczeg-nteza 18) fordnlni, hogy az föárjegyzékét pos
tafordultával ingyen és bérmentve megküldhesse. Másik czé-
iunk pedig az érdekelt t;azdaközönséget azokra a vissza
élésekre figyelmeztetni,- melyek az utazó ügynökök és 
közvetítők részéről mind sűrűbben tapasztalhatók. Fel
merült esete; tanúsága szerint — több részről e czég 
Mját telepének magterményeit kínálják a vidéken ily 
ügynökök, de a czég ugy mint eddig, ezentúl is éber 
figyelemmel kiséri e visszaéléseket s erélyesen törekszik 
\» gazdaközönség ily irányú félrevezettetését kitelhetőleg 
megakadályozni. 

Végül az érdekliitlő gaz 'aközönség szíves figyelmébe 
ajánljuk az alább közlött elismerő nyilatkozatokat, melyek 
legélénkebb tanúságot tesznek e czég t'áradhatl n törek
véseiről s arról, hogy más ezólt nem ismer, mint azt, 
hogy a gazlaközönség igényeinek a legtökéletesebben 
Megfeleljen. E nyilatkoz tok csak egy csekély töredék
részét teszik ama több ezer köszönő és elismerő levelek-
"ek, melylyel e czéget t. vevői kitüntetni voltak szívesek 
f helyeket igyekvése legszebb jutalmaként őriz meg. 

* * * 
Pozsony, 1887. nov. 2. T. M a u t h n e r ur! A folyó év 

február havában küldött magvak kitűnő minősége igen 
kielégített; uj árjegyzékét kérem annak idején hozzám 
juttatni. Tisztelettel maradtam Pál f fy Mat i ld grófné. 

N.-Kövesd, 1887. október 31. Tisztelt M a u t h n e r ur! 
Az Öntől hozatott magvak jóknak bizonyultak. 
- Tisztelettel S z e r d a h e l y i n é . 

Zsitva-ujfalusi m. kir. földmives iskola. Zsitva-Újfalu 
1887. július 28. T. M a u t h n e r Ödön magkereskedő urnák 
Budapest. Csak az igazságnak teszek eleget, a midőn érte
sítem t. uraságodat arról, hogy az 1886. év tavaszán öntől 
vásárolt kaszálónak való fűinagkeverék egy meglevő rét 
gyengébb részeire alkalmazva, az ez idei szénahozamot 
tetemesen gyarapította. 

Maradtam tisztelettel S z e c s e y I s tván , igazgató. 

. Kis Endréd, 1887. augusztus 6-án. T. ez. Mauthner 
Ödön urnák Budapest. A kerti magvak mind igen jók 
voltak, különösen az idén és ha a roppant nagy száraz
sággal meg bírtunk \olna küzdeni, igen szép lett volna 
az eredmény. Tisztelettel B u d n y á n s z k y Ti tuszné 

Csoltó, li-87. október 28-án. T. ez. Mauthner Ödön 
urnák, Budapest. Konyhakerti magvainiat lehetőleg ma
gam termelem, azonban a mi keveset Öntől hozattam, 
mind kiválónak mutatkozott, különösen kitűnt a braun-
schweigi káposzta és a hónapos valamint nyári retek, 
ugy a csírázás mint a növények kitűnő minősége által. 
Kiváló tisztelettel i fj . H e g y e s s y Sándorné . 

Szolnok Tiszakürt. 1887. okt. 26. Mauthner Ödön 
urnák, liudape-t. Az Öntől hozatott magvakkal igen meg 
•\ oltani elégedve, mind jól esi áztak és a belőlök fejlő-
dfftt növények az árjegyzékben .jelzett tulajdonsággal 
bírtak. Kiváló tisztelettel gróf B o l c z a József . 

Gödöllőn, 1887. november 2. Tekintetes Mauthner 
Ödön urnák, Budapesten. A részemre küldött különféle 
magvak, melyek f. évi február havában megrendelve let
tek, mindamellett, hogy Gö löllőn a nyári hónapok több
nyire igen szárazak és a talaj igen laza homok, oly kitű
nően sikerültek, hogy én a kitűnő fajokért, melyeket 
részemre szíves volt szolgáltatni, a legnagyobb köszöne
temet fejezhetem ki Uraságodnak. K fajok tapasztalatom 
után semmi javítást sem kiváuhatnak és én ugy mint más 
szaktársaim csak örülhetünk, hogy nekünk egy oly jó hazai 
forrásunk van a magvak beszerzésére, mint Uraságod keres
kedése. Miután még egyszer köszönetemet kifejezve, mara
dok őszinte tisztelettel B o r s o s F e r e n c z , udv. főkertész. 

Ti sza-Dob, 1887. jun. 26. T. Mauthner Ödön ur mag
kereskedése, Budapesten. Van szerencsém értesíteni, hogy 
kereskedéséből a tavaszszal hozatott kiállítási fűmagke
verék, mely ő excellentiája Gróf Andrássy Gyula ur Dobon 
épült kastélya körül homokos talajba lett elvetve, igen 
szépen, egyenletesen s buján kikelt s erősen fejlődik stb. 
Kiváló tisztelettel T o r d a y József , mint gróf Andrássy 
Gyula ur ő excellentiája urad. tiszttartója. 

Czege, 1887. deez. 8. Mauthner Ödön ur magkeres-
kedéséuek, Budapest. Ez évben is küldött magvaival tö
kéletesen meg voltam elégedve. Soha se volt még oly nagy
szerű paradicsom alma-termésem, mint ez évben, miud kiál
lításra méltó példányok voltak, igaz, helyöket is kitűnően 
elkészítettem stb. Lekötelezettje yróf W a s s A d á m n é . 

Ó.-Gyalla, 1887. okt. 21. Mauthner Ödön urnák, Buda
pesten. A már több év óta és különösen ez év tavaszán is 
Öntől hozatott konyhakerti magvakkal nagyon megvoltam 
elégedve. Főkép a zöldborsó és zöldbab kitűnőknek bizo
nyultak. G h y c z y V i l m o s n é . 

Tisza-Szajol, 1887. október 29. Tekintetes Mauthner 
Ödön ur magkereskedésének, Budapest. Tudatom, misze
rint az általam megrendelt kerti veteménymagvak, neve
zetesen : borsó, bab, saláta stb. mind igen jól sikerültek. 
A virágmagvakkal nagyon meg valék elégedve, különösen 
az árvácskák voltak pompásak. Végül nem mulaszthatom 
el még megjegyezni, hogy az ugorka-fajok várakozásomon 
felül sikerültek. Illő tisztelettel T i c h y A n t a l n é . 

Margitsziget, 1887. június 14. Tekintetes Mauthner 
Ödön u r ! Nem tudom elmulasztani, hogy teljes megelé
gedésemet ki ne fejezzem, ugy ezen, mint minden évben 
a margitszigeti kertészet részére szállított fűmagokkal 
elért eredményért. Ámbár az idei tavasz igen megpróbálta 
a magiak minőségót, annál is inkább fogadja köszönete
met a szép eredményért, mivel még a legkényesebb füue-
mek is igen szépen keltek, a mit az idén vetett pázsit
jaim is bebizonyítanak. Ezekkel kapcsolatban felkérem, a 
jövő tavaszi azaz 1888. évi szükségletemet, a múlt évi 
azaz 1887. évi szükségletemhez képest ismét előjegyezni 
stl). Kiváló tisztelettel maradtam kész szolgája 

M a g y a r G y ö r g y , margitszigeti főkertész. 

Monostor, 1887. november 16-án. T. M a u t h n e r Ödön 
urnák, Budapest. Az ön által küldött magvak tökéletesen 
megfeleltek a leírásnak és pedig a következők voltak: 
paprika, paradicsom, olaszkel, borsó, karaláb, czéklarépa. 
hagyma stb. Tisztelettel N e d e c z e l B~edeezky Tiborné, 

Nyitra, 1887. november 24. Tisztelt M a u t h n e r Ödön 
u r ! Mind azon magvak, melyeket ez év tavaszán, mag
kereskedéséből hozattam, kikeltek, és az árjegyzékben 
kitett minőségnek teljesen megfeleltek. 

Tisztelettel P o n g r á c z K á l m á n n é . 
Losoncz, 1887. november 24. Tisztelt Mauthner ur ! 

Nálam minden egyes mag jól kikelt, különösen a meleg
ágyba vetettek igen szépen diszlettek; a virágok közt 
kiválóan szépek voltak a nyári ibolyák stb. 'liszteletem 
kifejezése mellett maradok P o n g r á c z Edéné . 

Szilágy-Cseh, 1887. július 25. Mauthner Ödön urnák, 
Budapesten. Elismerésemet kell nyilvánítani, mert az 
Öntől hozatott virág- és veteménymagvak mindig u leg
kitűnőbbek voltak, a szegfű szintén szép stb. Maradtam 
tisztelője L e n g y e l Mária . 

Kevermes, 1887. október 27. Tekintetes M a u t h n e r 
Ödön urnák, Budapesten. Az ön magkereskedéséből mag
vakat mindenkinek ajánlhatom, mert mindannyi igen szé
pen kikelt. A paradicsom az idén gyönyörű volt, h nem 
a káposztaféléket csak palántába láttam, mert a földi bolha 
mind megette. Zöldség jól kelt és szép, vörös czékla is 
kifogástalan. Tisztelettel S z a l ó s Mária . 

Párácz, 1887. október 27-én Tisztelt Mauthner url 
Már négy éven át Öntől kapott ugy konyhakerti mint 
virág- és takarmány-magvakkal teljesen meg voltunk elé
gedve és a mennyiben az elemek megengedték, mindig 
megfeleltek várakozásainknak, mit '-—«•«— -- ~^,...:ui„h 

Maradok illő tisztele 

Szilágy-Cseh, 1887. július 25. l 
Budapesten. Elismerésemet kell nyi 
hozatott virág- és veteménymagv 
bek voltak, a szegfű szintén szép stb. Maradtam tisztelője 
L e n g y e l Mária . 

Taraczköz, 1887. okt. 27. Mauthner Ö. ur magkereske
déséhez, Budapest. Ugy a virág, mint a konyhakerti mag
vakkal meg voltam elégedve. Tisztelettel Mihá lka Pá lné . 

A.-Hidvég, 1887. július 20. Tisztelt Mauthner ur ! 
Az öntől rósz rét javítására vett fumagkeverók mindkét 
faja szépen kikelt, bár a már hetek óta tartó hőség és 
szárazság következtében elszáradt, de a mag kitűnő volt. 

Tisztelője Báró J e s z e n s z k y József . 
Kis-Zombor, 1887. november 12. Tisztelt M a u t h n e r 

ur ! Az évek hosszú során át Mauthner úrtól rendeljük 
magszükségletünket, s mon Ihatom, mindig a legtökélete
sebben voltunk megelégedve. Kérve ezentuli megbízásain
kat is az eddig tapasztalt figyelemben részesíteni, marad
tam kiváló tisztelettel B ó n a y Lujza . 

Kalocsa, 1887. november 12. T. Mauthner Ödön ur
nák, Budapest. Teljes elismeréssel tudatom, hogy a mag
vak, melyeket 2—3 éven keresztül hozattam, mind kitű
nőek voltak és sikerültek, miért is fogadja elismerésemet. 

Tisztelettel Mi las s in Imre né. 
Szőllős-Vég-Ardó, 1887. szeptember 30. M a u t h n e r 

Ödön magkereskedő urnák, Budapest. Az ön által ré
szemre múlt 1886. év folyamán küldött fümagkeverékkel 
(állandó rétek számára) teljesen meg voltam elégedve, a 
mag jól kelt s igen jó és sok füvet adott teheneinknek. 

H o r t y V i l m o s n é . 
Tölcsány, 1887. okt. 23. Igen tisztelt M a u t h n e r ur ! Ná

lam minden igen jól és szépen sikerült, különösen a zöl Iség, 
sárgarépa, zeller és petrezselyem, utóbbi csodás nagyságot 
ért el, van olyan, de majd átlag lehet azt venni, hogy méter 
hosszúságot ért el és karnyi vastag lett, igaz, hogy jó és 
forgatott földben stb. Tisztelettel S o m o g y i Jánosné . 

Nyitra-Novák, 1887. nov. 17. Tisztelt Mauthner u r ! 
Mindazon konyhakerti és virágmagvak, melyeket f. év febr. 
havában szíves volt küldeni, lehető legjobban sikerültek s 
teljesen meg vagyok elégedve azok minőségével. Azért jö
vőre is kérem becses figyelmét, mert csak is önnél óhajtom 
tenni megrendelésemet. Tisztelettel G y ü r k y Ju l i ska . 

Kaposvár, 1887. okt. 27. Tek. M a u t h n e r Ödön urnák, 
nudapesten. Legkedvesebb kötelességemnek tartom ura
ságodat értesíteni, hogy a f. é. februárban általam meg-
fendelt gazdasági, konyhakerti és virágmagvakkal — az 
wei száraz nyár daczára — a legjobb eredményt értem 

|e l- Különösen a takarmányrépák igen kitűnően sikerültek, 
figy a konyhakerti magvak is - kivétel nélkül jók voltak; 
Különösen a zöldségféléből a Mauthner-féle és az óriási 
Petrezselyem, valamint a Horn-féle sárgarépa általános 
'amiúat tárgyai. Valóban az általam választott magvak 
íozött nem találok olyant, mely kivánataimnak meg ne fe-
elt volna és jövőre is a ház szükségletét mindenkor egész 
bátorsággal uraságodtól fogom rendelni, valamint bárkinek 

] ^ug°dt lelkiismerettel ajánlani, mint oly kereskedést, hova 
J& legnagyobb bizalommal fordulhat bárki is, avégből, hogy 
Iv"? i ? z * s a bőséges jutalmát nyerje a szép és jó fajta mag-
| ats által; csak a kívántató munka adassék meg: a siker 
r e??,marad el. Kiváló tisztelettel »*v. V r a n a L i p ó t n é , 
1 ™aria-Valéria árvaleányház gondnoka és igazgatója. 

Budapest, 1887. július 7. Igen tisztelt M a u t h n e r u r ! 
Miután Kegyednél a főváros már évek során át vásárol 
különféle kertészeti czélokra szánt magokat, indíttatva 
érzem magam ez évben nemcsak szóval • e írásban is 
tanúsítani azt. hogy az összes fajok, valamint múlt ősz
től mai napig szállított Lawngrass fűinagkeverék, a leg
jobb eredménynyel elégített ki. Ez alkalommal kedves 
kötelességemnek tartom még megjegyezni, hogy nem csak 
azért érdemel tőlem kellő elismerést, hogy egyáltalán 
magvai jól kikelnek, de egyszersmin l azért is, mert a 
kívántató nem is fajbeli magvak kiszolgáltatása is hűen 
kezeltetik üzletében. Öszint J t.^ztelője F u c h s Emil , Buda
pest főváros főkertésze. 

Kluknó, 1887. november 6-én. Mauthner Ödön ur 
magkereskedésének, Budapesten. Van szerencsém öröm
mel értesíteni, miszerint az összes Öntől származó kerti 
és zöldségmagvak annak idején rendesen kikeltek volt, 
némely palánták és vetemények ugyan nem fejlődtek 
továbbá is kelőleg, de ez csakis a kedvezőtlen időjárásnak 
befolyása lévén, az említett magvak ellen a legkisebb 
kifogásom sem, hanem csak elismerésem lehet. 

Tisztelettel Gróf C s á k y Lajos . 

Kevermes, 1887. október 31-én. T. M a n t h n e r Ödön 
urnák. Van szerencsém értesíteni, miszerint a megren
delt kerti és virágmagvakkal teljesen meg voltam elé
gedve. Tisztelettel P e t r i c h Lajosné . 

Gárdony, Í887. november 9. Tekintetes M a u t h n e r 
Ödön Bírnak, Budapesten. Van szerencsém tudomására 
hozni azt, hogy az ön kereskedéséből hozatott magvak 
mind nagyon jól kikéltek és a túlságosan száraz időjárás
hoz képest elegendő gyümölcsöt is hoztak, tehát én tejes 
megelégedésemet és köszönetemet fejezem ki, mit igen 
szívesen is teljesítek. Kiváló tisztelettel B a u s c h R e g i n a . 

Gyöngyös, 1887. évi november 13. M a u t h n e r Ödön 
urnák, Budapesten. Tudatom önnel, hogy a magvak mind 
nagyon jó minőségűek voltak. Teljes megelégedésemet 
nyilvánítva, maradtam tisztelettel L o v s z á n y i P á l n é . 

Xadántelek, 1887. deczember :í. T. Mauthner Ödön 
urnák, Budapesten. Van szerencsém tudatni, hogy az Ön 
által küldött magvak igen szépen sikerültek és kívánal
maimnak teljesen megfeleltek. Különösen kiemelem a 
kalarábét, mely bámulatosan megnőtt. 

Tisztelettel F é n y e s Zoltánné, szül. Fráter Paula. 

Pöggstall, 1887. november 7. Mauthner Ödön urnák, 
Budapesten. Szívesen constatálotn, hogy a küldött magvak 
mindenkor kitűnően beváltak, a jó minőségek valóban 
dicséretre méltók, hasonló lelkiismeretes kiszolgálásnál 
min ig szíves készséggel fogom szükségletemet b. czégé-
nél fedezni. Különös tisztelettel Passdorfer Tek la . 

Keszthely, 1887. november 2. Tisztelt M a u t h n e r u r ! 
Az eddig vett magvak jóságáról teljes megelégedésemet 
nyilvánítom. Tisztelettel Tatarek L a j o s n é . 

L'ugvár, 18*7. november 7. Igen tisztelt Mauthner 
ur ! A megrendelt magvak általában nagyon jól sikerül
tek, a zöldségek és főleg a goliátkalarábé bámulatos nagy
ságot értek el stb. Mély tisztelettel K i s s M i h á i y n é . ' 

Sármellék, 1887. októbe: telt M a u t h n e r ur ! 
A vetemény-magvak mind szépen kikeltek, különösen a 
zöldség teljes megelégedésemet nyerte megstb. 

Maradtam tisztelettel G r ó h m a n n P a u l a . 
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TOROK S Á N D O R 
gyógyszertárát az „Operához" Andrássy-ut 29., 

megnyitotta. 
Fényes berendezés, bel- és külföldi 'különlegességek, köt
szerek, sebészeti segédeszközök, illatszerek, pipereczikkek, 

színpadi festékek. 
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töeríer.s és társa 
/.rangú fényképészeti müintézete 

Erzsébet-tér 7, a bécsi utcza sarkán. 
Budapest legnayyobb és technikailag legtökéle
tesebben berendezett műterme. Csoportfelvéte
lek 70 személyig, kizáról. pillanatfelvételek esz
közöltetnek. Olajfestmények művészi kivitelben. 

lllllX.lXlXLLLLLUi 

'BUDAPEST. 
Erzsébettér j<). 

Af jt9íieVík kivinalra ingyen és twmtnha 

tTffffffffffffffff 

Singerstr. 15. 
zum 

gold. Reichtipfcl. PSERHOFER J.-féle gyógyszertár, 
Bécsben. 

\TÁ-n4-icu»4-i4-J\ l a K r l a n c n l r ezelőtt egyetemes labdacsok neve alatt; 
V BX" Idoáfi H I U XUUlUivSUJl e z utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik, 

mivel csakugyan alig létezik betegség, melyben e labdacsok csodás hatásukat ezerszeresen 
be nem bizonyították volna. A legmakacsabb esetekben, melyekben minden egyéb szer 
sikertelenül alkalmaztatott, ezen labdacsok számtalanszor és a legrövidebb idő alatt teljes 
gyógyulást eredményeztek. 1 doboz 15 labdacscsal 21 kr., 1 tekercs 6 dobozzal 1 frt 5 kr. 
bérmentetlen utánvét melletti küldéssel 1 frt 10 kr. A pénz előleges beküldése mellett ára 
bérmentes megküldéssel: 1 tekercs labdacs 1 frt 25 kr., 2 tekercs 2 frt 30 kr., 3 tekercs 3 frt 
35 kr., 4 tekercs i frt 40 kr., 5 tekercs 5 frt 20 kr., 10 tekercs 9 frt 20 kr. (1 tekercsnél keve
sebb nem küldetik szét.) Számtatan levél érkezett, melyek intézői hálát mondanak a lab
dacsokért, melyeknek a legkülönfélébb és legsúlyosabb betegségekben egészségük helyre

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

B f A. s o k küs3KÖnö-ira . tból k ö z l ü n k n é h á n y a t : ~V8 
Leongang, 1883 május 13. Tisztelt uram 1 

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

Béga-Hzentgyörgy, 1882 febr. 16. T. uram ! 
Nem fejezhetem ki eléggé benső köszönete
met, piruláiért, miután Isten segélyével nóm, 
ki már évek óta misererében szenvedett, a 
vértisztitó pirulák által abból kigyógyittatott, 
s habár még most is szed még azokból, 
egészsége mar annyira helyre van állítva, 
hogy fiatal frisseséggel minden munkáját 

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

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

L?an-vhalítium Pserhofer J.-től. Sok év óta rajtJUaUSalU, a ^ ^ ^ 1 ^ , $ , minden 
idült sebre mint legbizt. szer elismerve. 
1 köcsöggel 40 kr., bérm. küldéssel 65 kr. 

iJ.il v vi h'ihv'im » legmegbízhatóbb szer 

w.yva-uausdiii, a golyvanal ERy ÜTeg. 
gel 40 kr., bérmentes küldéssel 65 kr. 

Élet PWITiWlia (P1"^1" csöppek); megron-
• tott gyomor, rossz emész

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

Keskeny-átiffiszörp, $2%zrJ?£ 
rutos rekedtség, görcsös köhögés, stb. 
ellen. Egy palaczkkal 50 kr. 2 palaczkkal 
bérmentes küldéssel 1 frt 50 kr. 

szer 
den Amerikai ktewény - kenőcs, %fc 

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

Szem-esszenezia ^ f f i f f t t J ^ 
Poralábizzadá^el ien . , ! ,^ , ! 0 ^ 
Tannochinin kenőcs ^ \ 0

0
f : ^ 

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

Egyetemes tapasz f ^ t ^ 1 ; $ ? 
sebekre, mindennemű gyomordaganatokra 
régi, időnként fölfakadó lábdaganatoknál, 
köröm-méregnél, sebes és gyuladt női mell
nél, s egyéb hasonló bajoknál jelesnek bizo
nyulva. 1 köcs. 50 kr., bérm. küldéssel 75 kr. 

Egyetemes tisztító s 6 ™ f , A ^ 
rossz emésztés mind. következményei, u. m. 
főfájás, szédülés gyomorgörcs, gyomorhév, 
aranyeres tartalmak, székrekedés stb. el
len. 1 csomaggal 1 frt. 

Sósborszesz. p „ „„,„,.,.,„ <*, v. 
^ ^ _ _ ^ _ ^ _ _ ^ ^ _ ügy palaczKnai 60 kr. 

Az itt felsorolt készítményeken kivül még a birodalom valamennyi lapban hirdetett bel-
és külföldi gyógyszer-különlegesség készletben van, s minden netán a raktáron nem levő 
czikkek kívánatra pontosan és olcsón beszereztetnek. t0f~ Postai küldemények a pénz elő
leges beküldése- vagv utánvét mellett pontosan eszközöltetnek. ~W Az összegnek előze
tes beküldése mellett a viteldíj csekélyebb, mint utánvét mellett. 10f~ A felsorolt külön
legességek legnagyobb része kapható Budapesten Török Jóisef gyógyszert., király-utcza 12. 

si ng.éBy-Iik8r, f S S S £ i \ £ 
60 kr., i palaczkkal 1 frt 40 kr. 

Alpe 

Wiesbadeni 

forrásktít-só-
pasztillák 

Wiesbaden város es a 
fürdő-igazgatóság hiva
talos ellenőrzése mel

lett készítve. 
A wiesbadeni forrásknt-
só-paszti l lák alkalmazásu
kat azon betegségekben talál
ják, melyeknek gyógyítása a 
wiesbadeni források által el
elérhető. Nevezetesen kedvező 
hatással vannak a légző
szervek hurut ja inál , mi
után a köhögési inger t 
csökkent ik s a kiköpést 
megkönnyí t ik . Hosszabb 
használatnál a gyomornedvek 
bővebb elválasztását, s ezáltal 
az emésztés elősegítését idézik 
elő. Egy dobozzal 60 k r . 
— Továbbá szintén hivatalos 
ellenőrzés mellett -wiesba
deni forráskút - szappan 
darabja 50 kr.; wiesbadeni 
forrás-terméssé fürdőkre, 
kilója frt 1.50; wiesbadeni 
forráskút só bevevésre, egy 
pohárral 1 forint 20 krajczár. 

Szállítja 

awiesbadeni forráshivatal 
Wiesbadenben. 

Egyedüli főraktár Ausztria-
Magyarország részére: Brady 
C. gyógyszerész Kremsierben 
(Manren). — Valódi minő
ségben kapható Budapesten: 
Eisdorfer G. gyógysz3résznél, 
gyógyszertár a«Szenl-Három-
saghozi, Török József gyógy
szert., király-utcza 12, Budai 
Emil gyógysz. a városi gyógy
szertárban ; Szőllösy István 
gyógyszertára •Magyarország 
védasszonyához>, Krisztina
város, Karácsonyi-utcza, 1. sz. 
Lúgoson: Vértes Lajos gyógy

szert. <a sashozi. 

Orvosi tautícs 

hölgyeknek ! ! 

Az nrczbSr ápolására, bőr
atkák szeplő s májfolt el
távolításra kizárólagosan 
a „Stáhl^-fele arczkenlks 
használtassek. ajtható a 
„városi gil<í<jyszertárban" 
KutUipesten, városház-tér. 

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

trrttr 

Támaszkodva ama bizalomra, 
melylyel a mi horgony-Pain-expellerünk körülbelül 20 év 
óta találkozik, hiszszük, hogy ezáltal azokat is kísérlet-
tételre fölszólíthatjuk, kik e kedvelt háziszert még nem 
ismerik. Nem t i tkos szer, hanem szigornan hitelei, 
szakszerűen összeállított készítmény, mely joggal mii 
den köszvényes és esúzban szenvedőnek, mint egy. 
á l t a l á n megbízható, ajánlásra méltó. Legjobb bizo
nyíték arra, hogy e szer teljes bizalmat érdemel, bizo
nyára az is, hogy sok beteg, miután más nagyhaagon 
dicsért orvosságot megkisérlett, még is csak a régi 
jóh i rű Pa in-expe l le rhez folyamodik. Éppen az ös
szehasonlítás által győződnek meg, hogy szintúgy köizve-
nyes fájdalmak, mint tagszaggatás stb., valamint 
fog-, fe j - és bátfájások, oldalnyi lalások stb. leg
biztosabban a Pain-expeller-bedörzsölésekre szűnnek 
meg. Olcsó ára — 40 kr . , 70 kr., illetve 1 frt 20 kr. -
lehetővé teszi, hogy kevésbbé jómódúak is megszerezzék, 
valamint a számtalan siker kezeskednek róla, hogy érte 
a pénz nem lesz hiába kiadva. — Óvakodjunk ártalmai 
utánzatoktól, s Pain-expellert csak a horgony 
tartsunk valódinak. Készletben a legtöbb gyógyszertár
ban. Központi raktár: gyógyszertár az «arany oroszláni-
hoz, Prágában. Közelebbi felvilágosítást ad Török József 

gyógyszerész, Budapest, király-utcza 12. szám alatt. 

Meglepő szép ! I s z í n p o m p á s ! I 

„DIAPHANIE" 
ÜVEGFESTÉS UTÁNZATA. 

UTASÍTÁS 

és Á R J E G Y Z É K I N G Y E N . 

Franilrn-Táranlat nyomdája. (Budapest, egyetem-utcza 4.) 

B A R N A F O G O R V O S 
Budapest, váczi utcza 24. szám. 

Késxit egyes fogakat, fogsorokat ( 

plombokat, jótállás mellett; árak ni*1' 
sékeltek. Kívánatra részletfizetésre. 

6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM. 
Előfizetési /eltetelek: VASÁRNAPI UJSÁG és ) egész évre 1 2 frt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: / '«' évre ... 6 
!S 1 l 

Csupán a VASÁRNAPI UJSÁG egész évre 
félévre ... 

8 frt 
4 • Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK •] egész évre 6 

félévre ... 3 
Külföldi előfizetésekhez a postailag 
meghatározott viteldíj is csatolandó 

K I S F A L U D Y KÁROLY. 
(1788—1830.) 

AFÉKFIU, a kit születésének százéves forduló
ján most ünnepel a Kisfaludy-társaság s 

vele az egész nemzet, első kimagasló kép
viselője amaz iránynak, mely irodalmunk és köl
tészetünk átalakulását mutatja. Pályája fordula
tot jelez nemcsak költészetünkben, de a magyar 
journalistikában is, a melynek ő volt első igazi, 
öntudatos műrelője és úttörője. Bármily kiváló 
müveket alkotott — korához mérve — a költé
szet majd minden nemében: egész hatását mégis 
összes munkássága, egész életének szakadatlan 
küzdelme és sikerei után kell megítélnünk. Nem
csak a körülötte sereglő akkori nevezetes embe
rek működéséből, a kiknek ő volt útmutatójuk 
és vezérük az Auróra-körben, de az emlékére 
alakult Kisfaludy-társaság jótékony munkássá
gából is visszalövell egy-egy sugár az ő lanka
datlan buzgalmára, munkakedvére, pályájának 
szembetűnően nagy hatására. E hatás a nemzet 
irodalmi fejlődésébe olvadva, történelmünknek 
egyik fényes lapját mutatja, a melyen színről-
színre olvashatja a hálás maradék Kisfaludy Ká
rolynak nemcsak jeles vívmányait, nemcsak első 
nevezetesb drámai sikereit, a melyek az egész 
nemzetet felvillanyozták s elhagyatott színésze
tünket mintegy újra fölemelték, de olvashatja a 
folyvást küzdő férfiúnak számtalan viszontagsá
gait hányattatását és elhagyatottságát is. 

Valóban Kisfaludy Károlynak már születésekor 
éreznie kellett az irigy sors minden ellenszenvét. 
1788. február hatodikán született Téthen, Győr
megyében, egy szerdai nap reggelén s ugyan
azon nap estéjén halt meg édes anyja. E körül
mény elhatározó hatással volt egész életére. Atyja, 
ki amúgy is büszke, hajthatatlan, magába zárkózó 
ember lehetett, ettől fogva komor, zsarnoki és 
kíméletlen lett még saját gyermekei (kivált Ká
roly) iránt is. Maga választott fiainak pályát, 
akár egyezett az meg hajlamukkal, akár nem. 
Károlyt gazdának szánta, de a gyermek-ifju va
lami megmagyarázhatatlan sóvár vágygyal oly 
pályáról álmodozott, a mely valaha a dicsőség 
babérjaival övezze homlokát. Még nem sejté: 
vájjon a művészi, vagy más, pl. a katonai életben 
tehet-e szert valódi hírnévre; de azt tudta, hogy 
a gazdálkodás nem az ö könnyelmű, költekezni 
szerető hajlamainak való. A daezos, kemény fiu 
lassankint egész összeütközésbe jött atyjával 
epén könnyelműsége, makacssága, engedetlen
sége miatt. Jellemének ez árnyoldalait azonban 
már gyermekkorában nagy szívbeli jóság, a 
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