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BAKER SÁMUEL NEJE. 

Baker White Sámuel 1821-ben Angliában 
született, mint egy gloucestermegyei földesúr 
gyermeke. Tanulmányai t szülőhelyén s Német
országban végezte, hol mérnöki oklevelet is 
nyert . De m á r kezdettől fogva szenvedélyes va
dász és utazó volt s ez a szenvedélye okozta azt, 
hogy m á r 24 éves korában eljutott Ceylon szi
getére elefánt-vadászatra. I t t később 1847-ben 
ál landóan letelepedett s egy magas fennsíkon 
Novera Elia nevű telepet létesített, hol 8 éven 
át tartózkodott. Ceyloni életéről irt két munkája 
«A puska és kutya Ceylonban)) (1854) és «Nyolcz 
évi vándorlás Ceylonban». (1885) avatták őt fel 
az irók közé, kiknek sorában eleven elbeszélése és 
nagy megfigyelő tehetsége következtében állan
dóan előkelő helyet foglalt el. 

Első neje 1855-ben elhalálozván, Baker el
adta ceyloni birtokát s csakhamar ezután Krim 
félszigetre költözött, hol a hadjárat befejezte 
u tán vasútépítéssel is foglalkozott. Vándor haj
lamát ez időben nagyon foglalkoztatta a Nilus 
forrásainak napirenden levő kérdése; midőn az 
angol földrajzi társaság e nagy fontosságú kérdés 
megfejtése végett tudományos expedicziót akart 
szervezni, Baker szintén elhatározta, hogy részt 
vesz a munkában . A társaság küldöttei : Speke 
és Grant Zanzibár felől, Baker fiatal nejével 
Kairóból 1861 ápril havában indult útnak. 
Tizenöt hónapba került, míg innen Khartumba 
jutott ; ezen idő alatt főkép a Nílusnak Abessziniá
ból jövő mellékfolyóit kutatta, kL először bizo
nyítván be, hogy épen ezek a mellékfolyók hozzák 
magukkal azt a sok iszapot, melynek Egyiptom 
gazdagságát köszönheti. 1862 deczember havá
ban elhagyva Khartumot, délfelé ment részben 
a nagy folyón, részben annak partján, s Gon-
dokoróban találkozott Grant és Speke vissza
térő karavánjával s az ő tanulmányaikat kiegé
szítve, kutatott tovább, felfedezvén az Albert 
Nyanza tavat, a honnan csak 1865-ben tér t 
vissza Európába. Hires útja világszerte ismertté 
tette a nevét. Bakert és nejét Londonban nagy 
kitüntetésekkel fogadták; a királynő bárói czí-
met, a cambridgei egyetem doktori rangot, a 
londoni földrajzi társaság nagy érmét adta neki 
kitüntetésül. Baker két művet is irt nagy útjáról; 
ezek a művek ma is forrásmunkák Közép-Afri
kának eme vidékére nézve, melyet később a 
mahdi lázadása, Gordon és Emin pasák oly 
híressé tettek. 

Hírnevének megfelelő hódolat volt az is, 
hogy 1869-ben az egyiptomi alkirály, Ismail 
pasa, Bakert meghívta, hogy közép-afrikai tar
tományának kormányzását vegye át s a rab
szolga-kereskedést igyekezzék elfojtani. Baker 
elfogadta a meghívást, pasa rangot nyert s csak
nem korlátlan hata lmat tartományaiban. Ural
kodása, mert csaknem ennek lehet nevezni, 
négy éven át tartott . Ez idő alatt az egyenlítő 
vidékén Magyarország területét felülmúló nagy 
vidéket hódított meg Egyiptom számára ; erős 
kézzel nyomta el a rabszolgakereskedők nagy 
hatalmát, gőzhajókat építtetett, rendes hadsere
get szervezett s ál talában rendet csinált egyip
tomi Szudán vidékén, s e mellett ráért, hogy 
vadászszenvedélyének is áldozzon. Élete regé
nyes volt s veszélyekben gazdag. Nemcsak a 
rabszolgakereskedőkkel kellett harczolnia, de a 
nagy vadállatok, oroszlánok, vízilovak s mások 
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is gyakran veszélyeztették életét. Hű neje itt is 
vele volt mindenkor. 

Visszatérve Európába, a Baker-pár Devons-
hireban levő birtokán telepedett le, s a férfi ott 
irta meg úti élményeit. De kora előrehaladott
sága ezután sem gátolta ujabb utazásokban. Csak
nem minden évben új meg új nagy utakat tett 
a földgömb különböző részeire, hol egyúttal 
vadászott is, s azután haza térve könyvet irt útj ai-
ról. A legszebb útleírása van Ceylon szigetéről, 
mely mű Baker legkedveltebb munkája. Még 
csak pár évvel ezelőtt is Kelet-Indiában tigri
sekre vadászott a 70 éves agg férfiú s nem egy 
elejtett fenevad volt bizonysága, hogy ifjúi ügyes
sége nem sok csorbát szenvedett. 

Életének legnevezetesebb útja azonban két
ségkívül a közép-afrikai felfedező út volt. Ma, 
midőn vasutakat építenek Afrikában s a nagy 
belföldi tavakon gőzhajók járnak, alig képzel
hetjük el, mily keveset tudtak 30 évvel ezelőtt 
még a szakemberek is e nagy világrész belsejé
ből. Baker egyike volt a legkiválóbbaknak, kik 
a sötét világrész ajtaját kinyitották; neve állandó 
helyet foglal el a művelődéstörténelemben s 
m i büszkék lehetünk, hogy az ő nagy művének 
kiváló osztályrészese neje, egy magyar nő volt. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Vegyes művek czím alatt 304 oldalra terjedő 

kötet hagyta el Kecskeméten Sziládi László nyom
dáját. Szerzője Horváth Döme, a felsőbb birói kar 
egyik nyugalomba vonult derék tagja, volt képviselő, 
ki egész életében foglalkozott az irodalommal, sokat 
irt Katona Józsefről, s jelenleg a kecskeméti Katona
kör elnöke. E kötet régibb irodalmi dolgozatainak, 
emlékbeszédeinek, követi jelentéseinek, ország
gyűlési és politikai nyilatkozatainak összegyűjtését 
kezdi meg, s a gyűjteményből az első kötet Ka-
zinczyról, Katonáról, Shakespeareről, a nemzeti 
zenéről s több czikk irodalmi kérdésekről szól s 
ezek foglalják el a kötet felét. Művelt szellem, tág 
ismeret nyilatkozik ezekben, s érzelemben, felfogás
ban úgy ezek,[mint a politikai tartalmúak (ország
gyűlési beszédek, követi jelentések többféle tárgy
ról) kifejezői azoknak az időknek, melyekben készül
tek. A kötet a iKatona József körnek» van ajánlva. 
Horváth Döme külön kiadta Göthének «A testvérek* 
czímű egy felvonásos drámáját is, melyet szépen 
fordított le. Ez már második kiadása a nagy német 
költő jeles kis alkotásának. 

Szabolcska Mihály jeles költőnk, kitől lapunk 
legutóbbi száma is közölt pár csinos költeményt, 
mint már említettük, «Hangulatok* ezímmel köze
lebb egy 9—10 ívnyire tervezett költemény-gyűjte
ményt tesz közzé. A könyvet díszes alakban a 
«Franklin-Társulat» nyomdája állítja ki. Az elő
fizetési összegek a szerző Czímére küldendők Szász- I 
régenbe. Fűzött, kötet előfizetési ára 3 korona, ! 
díszkötósű példányé 5 korona. 

Gyermekijesztők és rablók nyelvhagyomá- ! 
nyainkban, mythologiai tanulmány, irta Kálmány 
Lajos, ki oly buzgón és kellő érzékkel kutatja a 
népnyelvet - - kivált Szeged környékén -— s a 
mesékből, babonákból, szólásmódokból, szokásokból, 
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elnevezésekből régi kultúrai vonatkozásokat, vallási 
és mythologiai adatokat igyekszik összeállítani. Most 
a gyermekek ijesztésére szolgáló meséket, szóláso
kat, a rablóíiistóriák anyagát vizsgálja, kutatja, 
azok eredeti értelmét, s figyelemreméltó eredmé
nyekre jut. A 32 oldalnyi füzetet Boruth E. könyv. 
nyomdája állította ki Budapesten. 

Uj zenemüvek. Rózsavölgyi és Társánál újab
ban a következő új zeneművek jelentei; meg: 
«Katicza keringő" Mezei/ Gyulától, ára 2 korona, 
«12 Ozimbalom-átirati Kun Lászlótól, ára3 korona; 
•Sárikánaki két eredeti magyar dal, szövegét és 
zenéjét irta Kéry Gyula. A «Harmónia* zenemű
kereskedés kiadásában a népszínház újdonságának 
«A szegedi boszorkánya-nak összes dalai jelentek 
meg. A dalokat Bokor József irta, s ára 3 korona. 
Ugyanitt jelent meg Weisz József nlbolya-kerin-
gő»-je; ára 2 korona. 

A népszínházban január 9-ikén jubileumos este 
volt. A korán elhunyt jeles népszínműírónak, Csep-
reghy Ferencznek « Piros bugyelláris* népszínműve 
érte meg századik előadását. A darab tizenöt év 
előtt, 1878. nov. 22-ikén került szinre tetszés közt. 
Költője már akkor beteg volt és San-Bemóban telelt, 
honnan nem is tért többe vissza. Csepreghynek 
négy darabja érte meg a századik előadást a nép
színházban, a «Sárga csikó» népszínmű és még két 
látványosság. A «Piros bugyelláris» első előadásá
nak szereplői közül a századikban csak hárman 
vettek részt: Blaháné, ki a birónénak ma is utá
nozhatatlan személyesítője, Vidor és Horváth 
Vineze. A jubiláris előadásra egészen megtelt a 
nézőtér, s a közönség nagy élvezettel hallgatta az 
előadást, Blaháné dalait, ki nagy koszorút is kapott. 
Az első felvonás végén a színpadon összegyűltek a 
színház tagjai, s megjelent Csepreghy özvegye is, 
kit Szirmai Imre üdvözölt, s babérkoszorút nyúj
tottak át neki. 

A műcsarnokból. A kiállításon a műcsarnokban 
az országos magyar képzőművészeti társulat művészi 
bizottságának javaslatára az igazgatóság az ötszáz
forintos műlap-dijat Pap Henriknek ítélte «1878-
ból» czimű festményeért, mely a boszniai okkupá-
czió egy jelenete. Ez az érdekes kép a társulat nagy 
diját is elnyerte s oly átalános tetszésben részesült, 
hogy a társulat tagjai 1895-re bizonyára örömmel 
fogadják a kép nagyméretű sokszorosítását műlap 
gyanánt. Ez évre a társulat Margitaynak «A félté
keny* czimű festménye után készített műlapot 
kapnak a tagok. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A magyar tud. akadémia jan. 8-iki ülésén 

Csengeri János tartotta meg székfoglaló érteke
zését. 

Csengeti János, ki mint műfordító szerzett érde
meket az akadémiai tagságra «Homeros poétikájá
ról)) értekezett, lelkes szavakkal buzdítva a magyar 
költőket a költészet e kiapadhatatlan kútfejének 
buzgó tanulmányozására. Ezután Simonyi Zsigmond 
mutatta be Szamota István értekezését a schlágli 
magyar szójegyzékről, mely egy latin kódex sorai 
közé van írva, a miből az is kitűnik, hogy Zsigmond 
uralkodása alatt Íratott 1400—1410 közt, tehát a 
((Halotti beszédn után a legrégibb nyelvemlékünk és 
sok régi, már kihalt magyar szó van benne. így pl. 
tetem helyettma borda, verő helyett kalapács, nadály 
helyett piócza, ebes helyett mocsár, séd ós folyat 
helyett pedig patak használtatik. A szójegyzék 2500 
szót tartalmaz, tehát valóságos kincses bányája a 
régi magyar nyelvnek. A szótár teljes fényképével 
együtt még e hó folyamán megjelenik az akadémia 
kiadásában. Utoljára maradt Szilasi Móricz vendég
nek «Kombinált műveltető s mozzanatos képzők» 
Czimű nyelvészeti dolgozata, melyet Halász Ignácz 
terjesztett elő. 

MI ÚJSÁG? 
Mai számunkhoz mellékelve küldjük szét 

lapunk múlt évi folyamának tartalom-jegyzékét. 
Múlt heti számunk mellékletéül egy borítékot 
kaptak olvasóink, mely egész évre szolgálhat a 
«Vasárnapi Ujság» hétről-hétre érkező számai
nak összegyűjtésére. 

A királyt e hó 16-ikán Budapestre várják egész 
udvartartásával. Több hetet fog itt tölteni. 

A magyar udvar ta r t á s . Január 11 -ikén tette le 
az esküt Bécsben ő felsége előtt dr. Mutter nagy
szebeni új evangélikus püspök. Ez volt az első 
eskütétel, melyen csakis magyar állami méltóságok 
szerepeltek, köztük gr. Csáky Albin közoktatásügyi 
miniszter és b. Orczy Béla, mint főkama.rás. 

Bemutatások az udvarnál . Január 11-ikén be
mutatások voltak a bécsi burgban, melyet Auguszta 
főherczegasszony tartott férjének, József Ágost fő-
herczegnek jelenlétében. Legelébb bemutatták » 
pápai nuncziust, aztán a német nagykövetet, nejével, 
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az orosz nagykövetet, az olasz nagykövetet, a török 
nagykövetet, a spanyol nagykövetet feleségével és a 
franczia nagykövetet feleségével, ezután bemutat
ták a diplomaeziai testület többi tagjait és azok 
nejeit. Mintfőudvarmester-kelyettee szerepelt Schön-
born Ervin gróf magyar díszruhában; mint £o-
udvarmesternő-helyettes Silva Tarucca-Kálnoky 
.grófnő ; mint kamarás előjáró Páljfy Sándor gróf 
főhadnagy volt jelen. 

Kossuth egészségi állapotáról e hó 11-ikén na
gyon aggasztóhirek terjedtek el Budapesten, sőt agy 
látszik az ország távoli részén és Bécsben is, mert 
telefonon távirati utón mindenünnen érkeztek tuda
kozódások. A mély megindulás csak délután csilla
pult, mikor Turinból Kossuth orvosától, dr. Bassó-
iól is a legmegnyugtatóbb távirat jött, hogy Kossuth 
-egészsége minden tekintetben kielégítő. A napokban 
-csakugyan rövid gyengélkedés fogta el, de már föl-
-épült és szokott életmódját folytatja. 

Kossuth mint egy olasz múzeum diszelnöke. 
"Turinban selyemtermelési és selyemgyártási muzeu
mot állítanak föl. Az Olaszországra oly nagy fontos
sággal biró selyemtermelés ez új intézetének disz-
-elnökévé Kossuth Lajost, az nllustre patrióta 
ungherese generálé Kossuth »-ot kérték föl, a ki 
-örömét fejezvén ki levelében e gazdasági ág föl
karolásán, szívesen elfogadta a neki szánt kitün
tetést. 

* A főváros díszoklevele Jókainak. A jan. 6-iki 
Jókai-ünnepélyen Káth Károly főpolgármester is 
átadta az ünnepelt költőnek a székes-főváros dísz
polgárságáról szóló oklevelet, mely ott volt fölállítva 
•egy emelvényen. Nagy díszű és igen értékes ez. 
Kerete valódi mestermű ezüstből, gazdagon ara
nyozva, zománezozva, s a magyar motivumu díszíté
sekkel körül vett kis pajzsokban Jókai tizenhat re
gényének czíme felsorolva. A négy sarkon sodro
nyokkal és drágakövekkel kirakott rosettek. A keret 
íelső részének közepét a székes fővárosnak két grif-
től tartott czímere ékesíti, felül a magyar koroná
val. Ennek a kiválóan szép részletnek, melyet rajz
ban is bemutatunk, különösen szép a zománezozása. 
E kereten drágakövek : rubin, gyémánt és smaragd 
ragyognak nemzeti színekben. Ilyen ízléses az a 
pajzs-mező is, mely a keret alsó részének közepén 
az évszámot mutatja : 1843—1893. A keret két olda
lának közepén egyik oldalon Jókai ifjúkori, másik 
oldalon pedig mostani arczképe, rendkívül finoman 
miniatűrben festve elefánt csontra. A komoly ha
tású és stylszerű keretet Rauschcr tanár tervezte, s 
Bachruch fővárosi ékszerész ötvös-műhelyében ké
szült el. Maga az oklevél pergamentre van festve, 
szép rajzú és ornamentikus kezdő betűvel. Ez Jauer-
nik N. műve. Aláírással ellátta Báth Károly főpol
gármester, Kamermayer polgármester, Gcrlóczy 

. Károly és Horváth János alpolgármerterek, valamint 
Kullmann Lajos főjegyző. 

Előfizetések Jókai összes müveire. A belvárosi 
takarékpénztárban újabban előfizettek: 

Szinnyei József múzeumi őr, gróf Zichy Ágost, 
Érsekújvár városa, a 14. gyalogezred (Pécs), Zólyom 
vármegye közönsége, a nagybecskereki városi főgym-
názium, a nagybecskereki községi iskola könyvtara, a 
nagybecskereki görögkeleti szerb hitfelekezet iskolája, 
dr. Eobicsek József, a IV. kerületi társaskör, Lampel 
Kóbert könyvkereskedése, báró l'erényi (Bécs), Bihar 
vármegye közönsége, az ungvári társaskör, Zöldy 
János (Gyula), a magyar szent korona országainak 
vöröskereszt egyesülete és a cservenkai kaszinó egye
sület, Lászlófalvi Velics Lajos követségi tanácsos (Hága). 

Felolvasás. A katonai tudományos egylet helyi
ségében Beményi Antal, az ismert tengerészeti 
szakíró felolvasást tartott a Fekete-tenger mellett 
levő orosz erődítésekről. Érdekesen adta elő az 
oroszoknak a Duna és a Fekete-tenger partjain már 
évszázadok óta kifejtett erődítési törekvéseit, 
továbbá a Fekete-tenger partjának földrajzi tulaj
donságát és az ott folyton szaporodó kikötőket. 
Oroszország hajógyárai, a hol egyszerre 36 hajót is 
elhelyezhetnek, mintául vehetők. Mindezek nagy 
mértékben hozzájárulnak Oroszország hatalmának 
megalapításához. Az előadáson jelen voltak: Lob-
kowitz herczeg hadtestparancsnok, az összes tábor
nokok s ugy a közös hadsereg, mint a honvédség 
törzs- és főtisztjeinek nagy része. 

Az operaszínház bővítése. Operaszínházunk 
belső berendezéséhez épen akkor fogtak, mikor a 
bécsi Ring-színház borzasztó katasztrófájának hatása 

JÓKAI A FOGADÓ ESTÉLYEN. .Jantyvik Mátyás rajza. 

alatt minden színház nézőterét átalakították. Opera
színházunk nézőterét is az eredeti tervtől eltérőn 
osztották be, kényelmes kijáratokkal, tágas ülő
helyekkel, így azonban csak kevés néző fér el benne, 
s legnagyobb bevétele 1800 frt, míg a bécsi operáé 
4800 frt. Ha mindig tele volna a színház, még 
akkor sem fedezné a jövedelem a költségeket. Ily 
nézőtér mellett az operaszínházra minden évben 
sok szubvenczió szükséges. Most tehát a nézőteret 
nagyobbítani akarják. Az előcsarnok egy részét a 
földszinthez csatolják, s a második emeletre erkélyt. 
azon kivül több páholyt építenek. Az átalakítást a 
nyáron akarják végrehajtani, s hir szerint, már 
hozzá kezdenek áprilban, mikorra abérloteklejárnak. 

Az új műcsarnok. A fővárosi tanács a tervezett 
új képzőművészeti csarnok kérdésében az egyes 
szakbizottságoknak egymástól lényegesen eltérő 
javaslatai közül a pénzügyi bizottság javaslatát 
fogadta el, mely szerint a műcsarnok részére a keres
kedelmi miniszter és a Képzőművészeti Társulat 
által kért terület 30 évre használatul átengedendő 
volna. A főváros jan. 10-iki közgyűlése, rövid vita 
után meg is szavazta a kért területet. 

Az országgyűlési gyorsíró főnök. Az ország
gyűlés két házának elnökei a Markovics Iván halálá
val üresedésbe jött országgyűlési gyorsirodai másod
főnöki állásra Jankovich Istvánt, az országgyűlési 
gyorsiroda egyik revizorát nevezték ki. 

* Czigánymonda József főherczegről. Hermann 
Antal, a czigányok eme kiváló ismerője, közli lapunk
kal a következő érdekes czigánymondát: 

•József főherczeg ott lakik aködkirály országában, 
homlokán a hold van, mellén a nap. Senki-sem 
veheti el tőle a holdat és a napot. Ezt csak egy 199 
éves egyiptomi vándor czigány tehetné meg.» Ez a 
sajátságos monda az 1886-őszén Arad vidékén kóbor-
lott Tékán törzsnél, és a Bulgáriából jött Gajdake 
törzsnél volt elterjedve. 

ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEINK. 
egéflz évre félévre negyedévre 

A Vasárnapi Újság — — frt 8.— frt 4.— frt 2.— 
A Világkrónikával együtt < 9.60 • 4 80 • 2.40 

A Vasárnapi Újság és 
Politikai Újdonságok 

A Világkrónikával együtt • 13.60 • 6.80 < 3.40 
Osupán a Politikai Újdonságok 5.— < 2.50 • 1.25 

A Világkrónikával együtt 6.60 • 3.30 . 1.65 
Az előfizetések a «Vasárnapi Újság• és •Politikai 

Újdonságok* kiadó •hivatalába, Budapest, Egye-
tem-uteza 4. küldendők. 

12.— • 6.— « 3.-

HALÁLOZÁSOK. 
ALIÉR (ÍUSZTÁV, Budapest alpolgármestere, el

hunyt e hó '.likén, 57 éves korában, hosszas szenve
dés után. Derék tisztviselője a fővárosnak, s mint a 
tanügyi osztálynak másfél évtizeden keresztül veze
tője, sok érdeme van a városi iskolák ós az oktatás 
fejlesztésében. Az alpolgármesteri székre akkor 
emelték, mikor Kada l'ilek nyugalomba vonult. A 
köztisztelet kifejezése volt, hogy fiatalabb tanácsos 
társai a pályázattól mind visszaléptek, hogy Alkér 
megválasztásai biztosítsák. Az elhunyt egy budai 
tisztviselő-családból származott. Kdes atyja Buda 
Tarosának tanácsosa volt. A közpályán való műkö
dését a pesti váltótörvénvszéknél, mint joggyakor
nok kezdte. Az alkotmányosság visszaállításával, 
18Gl-ben, mint aljegyző Budaváros szolgálatába 
lépett. 1870-ben Budaváros főjegyzőjévé, majd 
1871-ben tanácsosává lett. Buda és Pest egyesítése
kor, 1873-ban, az egyesített főváros tanácsosává 
választották. Néhány évig a középítési, majd a 
pénzügyi és gazdasági osztályokat vezette, 1878-ban 
pedig a tanügyi osztály vezetését vette át, melynek 
élén 1891-ig, vagyis mindaddig megmaradt, mig 
alpolgármesterré meg nem választották. Az osztá
lyok, melyeket vezetett, mindig mintaszerűek voltak. 
Kitűnő működését a közgyűlés személyes pótlék 
megszavazásával, a király pedig a tanügyek terén 
szerzett érdemeiért 1884-ben a Ferencz József
renddel tüntette ki. Egy év előtt betegeskedni kez
dett, agybántalmak jelentkeztek nála, hivatalos 
teendőit már nagy megerőtetéssel végezhette, s a 
nyáron hosszabb szabadságra ment. Deczemberben 
agyszélhűdés érte s azóta nem ismert senkit. Hű és 
pontos tisztviselője temetéséről a főváros gondos
kodott, s e hó 11 -ikén ment az végbe a ferenezvárosi 
templomból. 

SEBEST JÓB, a székely népmesék és dalok buzgó 
gyűjtője, kitől mély érzésű költemények is jelentek 
meg s hosszabb ideig mint hírlapíró működött, meg
halt e hó 4-ikén, a Székelyföldön, 34 éves korában. 
Kezdetben a jogi pályára lépett, majd a vasúti szak
hoz ment, de közben foglalkozott hírlapírással és 
irodalommal is és munkatársa volt több budapesti 
és kolozsvári újságnak. A debreczeni vasúti üzlet
vezetőséghez 1893-ban helyezték át 1892-ben szer
kesztője volt a «Debr. Nagyváradi Értesítő »-nek. 
Folyton betegeskedett, e miatt a múlt év vége felé 
hivatalából szabadságolták s ő hazament szeretett 
Székelyföldjére — meghalni. Neje, szül. Likő Klára 
és kis leánya siratják. 

Elhunytak még a közelebbi napok alatt: Dr. 
KUN TAMÁS, volt megyei és törvényszéki orvos, az 
orsz. közegészségügyi tanács tagja, Miskolczon 51 
éves korában. Az elhunytban Kun Bertalan ev. 
református püspök testvérét siratja.— GENG GYULA, 
bátai rom. kath. plébános, 52 éves korában. — KÁL-
MÍNCZHBLYI KÁBOLY, Hajdu-Böszörmény város árva-
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