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3P Végeladás ^5 
a legolcsóbb árakon. Egy nagy tömeg diszmü és 
broncz áru, porczel lán, fa és ü v e g , valamint szo-
borkák, vázák, salonbutorok, óra és irógarnitu-
rák és egy nagy tömeg függő és asztal i lámpa. 

Budapesten, Gizella-tér 1. 
szám. (Haas-féle palota.) Testory 

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

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

sékeltek. Kívánatra részletfizetésre. 

SZAKÁLLNOVESZTÉSRE 
a< egyetlen, legbittoeabb a legtzüardabb tzer Bosse HÓI 

K R E D E T I MUSTACHES-BAL.ZSAJ1JA 
A siker biztosítva *—6 hét alatt. 

A bőrre teljesen ártalmatlan. Bizo
nyítványok többé nem hozatnak nyil
vánosságra. Sztillitás titoktartás 
mellett, utánvéttel is. Et/u sze
lénné frt 1.80. Kapható Bl«i«-
X*sten: Dr. Budai Emil, városi gysz. 
a .Szt. Hátomság.-hoz, városháztér. 
Becsben : Weis J. gyógyszertáriban, 
a iszerecsenhez" Tuchlauben, 37. sz. „JUost." 

Frarciaország és a Külfö ld 
il latszerész ó nél és Fo-
- r £ _ drászánál 

Minden ^ ^ C * 

B̂ " PARIS a KnA Ao l a P : 

Különlegti Rii'por 
S M U T T O L V E G Y I U E _ 

ILLATSZERESZ, 
9. rue de la Paix, 9 - PAiUS. 

Kitűnő minőségű, olcsó és könnyen hordható 

Fényképészeti készülékek 
touristák és amateur-ök számára, 
melyekkel bárki minden előismeretek nélkül a leg
csinosabb képeket állitnatja elő. Ezekről szóló, 130 uj 
ábrával és egy próbaképpel ellátott, uj árjegyzéket "10 kr. 
beküldése után postafordultával és bermentesen küldjük át. 

Calderoni és Társa, 
Budapest, IV. ker., kis hid-utcza 8. szám. 

m^m. 
Véghlesen, Zólyommegyében 

Magyarország kitűnő uj savanyúvíz 
kttplif Í tó 

BRÁZAY KÁLMÁN 
n a g y k e r e s k e d ő n é l é s főraktárosnál Budapesten. 

I V . ker., Muzeum-körut 23 . szám alatt 
és minden nagyobb íüszerkereskedésben valamint a fin, 
r á s k e x e l Ö N e g n é l : vasút-, posta- és távirtla álloni 

Véghles-Szalatna (Zóí\ ommegye.) 
A véghlesi «VERA -forrás vizét Dr. L e n g y e l Béli 
egyetemi r. tanár és az ásványvíz'vegyelemzö intézet: 
igazgatója elemezte és s z é n s a v a s a l k a i k u s vasai 
s a v a n y ú v í z n e k t a l á l t a , a mely t i s z t a s á g a és nagyi 
m e n n y i s é g ű s z é n s a v a s nátr ium, s z é n s a v a s vti 
és s z é n s a v a s m é s z tartalma álta', a legtek intélyesefeb 
orvosok véleménye szerint g y o m o r b a j o k n á l , tul-
s á g o s g y o m o r s a v , g y o m o r é g é s , gyomorgörcs 
idü l t g y o m o r t a k á r , Idült h ö r g - és gégehurutnál 
v é r s z e g é n y s é g (sápkór) és ebből e r e d ő Idegei-
s é g n é l , g ö r v ó l y k ó r , h ó l y a g h u r u t , húgyhomok 
és h ú g y k ő stb. bzijoknál igen előnyösen használható, 
valamint ü d í t ő v í z n e k is egyedül, borral vagy cognak-
kai stb. keverve, kitűnően megfelel, a bort nem festi. 

A modern elvek szerint b rendezett forrás, közvetle
nül a trachyt-sziklából fakad és igen bővizű; szervei 
anyagtól és talajvíztől egészen ment, s a környék lako
sai emberemlékezet óta mint a leghathatósabb gyógy
vizet és üditö italt élvezik. 

A töltögetés nem mint más ilyen forrásnál vagy sa
vanyúvíz - kutaknál szivattyúzás hanem közvetlen u 
erős lefolyás által történik. Az üvegek a Siemens-félt 

fyárból valók, a lehető legjobban vannak dugaszolni 
s töltögetésök a leggondosabb. 

Árak Budapesten 
a főraktárosnál: 

£<ry l i t eres ü v e g g e l 1 9 kr. 
Fé l l i t eres ü v e g g e l 1 4 kr. 

Árak Véghlesen 
csomagolás nélküli 

E g y l i t e r e s ü v e g g e l 17 b. 
F é l l i t eres ü v e g g e l IS b, 

| Utánnyomat nem dijaztatik | 

BUDAPEST, 

Károly-laktanya. 

BÉCS, 

BELGEÁD. 

OTáláf 
és egyenruha nemeket cs. kir. tábornokok, törzs-, fö- és altisztek, egyéves önkéntesek és legénység, 

nemkülönben a m. k. honvédség, népfelkelő valamint a m. k. csendőrség, pénzügyőrség, további 
m. kir. posta-, vasút- és távirda-tisztek, erdészek, tűzoltók és hadastyán egyletek, minden egyen
ruhás testület, megyei és városi huszárok részére elegáns kiállítás és gazdag választékban szállítanak 

T U L E R MÓR ÉS TESTVÉRE 
udvari szállítók, Budapest, Károly-kaszárnya. 

Megrendeléseknél a rang és szak megjelölése kéretik. — Vidéki megbízások utánvétel mel
lett pontosan eszközöltetnek. — Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve. 

Nyaralóba, fürdőbe utazóknak. 

JL 

A ' F r a n k l i n - T á r s u l a t i kiadásáb&u Budapesten megjelent és minden 
könyvkereskedésben kapható — az osztr. tartományok számára Szel inski 
György cs. kir. egyetemi könyvárusnál Bécsben I., Stefansplatz Nr. 6. 

WOLFF GYULA. 

TANNHÁUSEE 
SZERELMI ÉNEK. 

Ifj. N E U M A N N SÁNDOK fordításában. 

I .—XI. É N E K . 

Ára fűzve 2 frt. ]>is»kötésben 3 frt. 

T a r t a l o m : A remete társa. — A fenyves vadonban. — Az admonti zár
dában. — Olvasás és irás. — Szerelmi udvar Avelenzben. — Szerelmi 
szék. — Szében várában. — Titkolt szerelem. — A Babenbergek udvarán. 

Elárult szerelem. — A lagunákon. — Glossarium. 

T 

Kert i 
s s é k 
laposra 
összete-

hető ké
nyelmes 
nád-ülés
sel S.zi) 
8 frtúj. 
Indiát 
b i n t a -

a g y fakkőzí ragy n o u b a n 4.60,8.50.10 frti?, nagyobb 
lécsczel kifeszíthető frt IC, 14, 80 frtig. J a p á n i n a p 
e r n y ő 1.20—3 frtig. K e r t i l e e y r z ű h 10 knól 
t frtig. Virígasztal frt 6—10 frtig. E r ő s s y e r i i <-k-
k o o a i irt 7—15 frtig. Gyermek-kocsi egysze-smind 
bolcsS frt 13—18 frtig. 

Az egészség fenntartásához tis.ta üdítő 
szódavizet nyerünk könnyű báná; móddal a 
d r . F é v r e p á r i s i t a r t ó s s z ó d a v í z -
k é s s l t t f g é p p e l 

» 4 6 8 10 buttelles 
7.— 10— 18 — 14.S0 1 7 — Egy cso

mag borJcő és szóda 8 frt. F a g y l a l t - k é 
s z í t ő reczeptekkel 3 6 12 adagra 

7.50 U.5l> ltt.SH. 
Vajkészitő8.—,13 — T y ú k a l a k ú v a j 
t a r t ó 70 kr. E c s e t - é s o l a j . t a r t ö 

trt 8—10 frtig. Villa és kanál salátához 40 Irt I í bút. 
Sodrony- felborító legyek dión 50 krtól 1.50 krig K é s i 
s r y r t m o l c s - TJJTjt L é i t i n e n t e s e n | i /< ir lmtrt 

p r é s i.SU mJJi be fCt tes -uvegeHVc—2l i ter ig 
SS—85 krig. Sár a pene.jú gyümölcs-kések lü darab 
frt 3—6 frtig K a v é f O s ü - K é p 5.60—18 frtig. Palaczk-
dusaszok 10—60 krig. Wischin szobapadlómáz 70 kr. 
Sörös készletek tálezán frt 111—30 frtig. Fogkefék. 
Mouson kitűnő kézi szappan 1 doboz 70 kr. Ame
rikai é b r e s z t ő - ó r a frt 4.70. Szinváltoztató idő-jósló 
t á j k é p e k 70 kr. Zacherl rovairto-por 50 krtól 1 fitig. 
Ki virág-fecskendő 1.20. 8.—, 3 — . V l r a g - h a r m a -
r o s t t á 40 kr T s n u - T a n u a /--ridegek ö.szehivá 
tára frt 80—(0 frtig. Aceordban hangolt n y a j - k o -
l n m p 5.—, 7.—, 0.—. Kerti útsornyirc-olló 4.20. 
Viszjelző hangfuvó erős hangja tárolta hallatszik 15 frt. 
K é z i ntilatka frt 4—20 frtig. Kézi táska az dtra 
szükséges toilette eszközökké: berendezve frt 18—60 frtig. 
K é s i k o f f e r frt 3—3 l frtig. Válltáska 3.50—15 frtig. 
Cxélszerűen berendezett uti-iekercs frt 6—9 frtig. B o 
r o t v a - k é s z l e t John HeifTord késsel 7.—. Angol 
borotva 1 80—3.50. Pneumaikus gyertya-tartó ablakra 
1.80. Hajfodoritó-lámpa vassal 80 kr. Spárga fbnat n t i -
é s v a d a s z - k l l l a e s o k , az italt melegben is hűsen 
tartják frt 3—3.60-ig. B e r e n d e z e t t p i n c z e t o k 
6.75—15 frtia Uoiversalis uti tüker 75—3.50 -̂ ig. 
Kelével könnyen mosható takarék g a l l é r o k é s k é z 
e l ő k , gallér 86, 36 kr., színes 40 kr., kézelő 65 kr., 
színes 1 frt, MentŐ-boxer a nieliényzs-rbben 1 frt. Erős 
lövésű kis tömör formájú bulldog-revolver 7.Í.0—0 50. 
Po-itosan járó schweizi erős nickel remontoir s t e b o r a 
6.50—9 frtig Uti sapka 1.50. F ü r < 1 6 - « z i v a c « l — , 
1 — . Szivacs-zacskó 50—1.50 krig. Frotier-keztyű 40 kr. 
F n r t t A ' h é v m é r d 50 krtól 8 frtig. Lapos ivópohár 
— 40 — 1 frtig. Fürdő-papucsok 1.40. \ illanyoaó készülék 
izom gyengeségnél 5.—, 10.—. 
O I'M Hl-czikkek személyes oltalomra Stb Betegápolásra 
al.o et-tecsk ndő frtS—5 frtig. Anyaméh-recskendő trtS— 
& frtig riromé Closettpapir frt 1.30 kr. Ó n m i l k ö d ő 
a s o i . l a t O ü v e g 1 frt. Osmert angol foggyöngy - frt. 
KnnrtfcPiiualfilr figyelmébe a n g o l tlfnznobffr-
ŰUuUuCUiBlUn n y . - r e g 15—35 frtig Kcttősszáru 
kantár 4.80—8 frtig Zabla 1.80—3.50 Izzasztó 8.7zr— 
5 frtig. Nyercg-l'kötő 2.50—S frtig. Kengyel-satjjsk 
frt 3—8.75. Kengyrl-vasak 1.60—3.50. SsrkantyrS felcsa 
tolható 8.— Lóidomítóvcsszőriiiocerosbőrbőt—.60—2 50. 
lxháló legyek ellen egész lóra, párja 16 —. I l l . i i l r . 
t i ' I r o - o l l n 4 80. A l k a l m i v é t e l v a . l a - i - l e s t j -
\ e . k l e szá l l í to t t Áron. a]»r<>*.bala«sat 
••»s.-» k e l l é k e . Összetolható halász-bot frt —15 
frue .8 darab ho og mesterséges legyekkel 60 kr. 

Zsinórral ellátó I horog —.10—8 frtig. Tourísta-tásb 
vállra 4 50—1U frtig Gamásni 4 50. Botszék frt t -
8 frtig. Kés, kan. I, -.11 a egyben 1.80—4.60. Zsebbe ni 
pohár —.40 — 8 frtig. Lapos zseb-napóra iránytűvel 1.—. 
Tőrösbot 1.50—10 íi tig Egész lapos sseblAmpaS— 

lasrnnm-sanctnin kof. 
l lstf-golyok 

8 97, lu íi.y, l i 11'/, 18 18'/, 18 13%ctmto, 
1.15 1.30 1.50 1.70 190 8.15 8.30 8.50 2.70 8.85. 
Egy készlet szokásos nagyságú kemény-
fábó' tartós k u g l i s o - b A b o k 8.50. 
P a p r- . - ó h a j o k —.60—1.50 krig. 
Moi k u g l i z ó egész szúk udvaron is 
(elállítható, egy készlet bábok, golyó, 
zsinórral és kapcsokkal frt 6.95. A r i s -
t o n zenélő-szekrény 16.60, egy zen*, i 
darab 60 kr. K rti 11 . b e r t - p u s k n ' 
frt 9—80 frtig. Vasczéltábla kiugr-. 
bohóczczal frt 2—8 fnia. Sz.zies paptrlatnplooek 
kertek k világositisa és disaitésére 15—«0 krig. Eri i 
d a g a s z h n z o — .80— 8 frtig. P a l a e s k d u g a s z é i * 
1.4U Biztonsági borlehuzó gummicső 9.70—3.30 kriz 
Kulcscsal elzárható hord csap 1.50—8 frtig. Hyarauliri 
h o r d ő szAd szeszes italok 
Kert i ítryeríjii-tnrtrt üreggel 1 trt. Í.30. 

Mulattatásul és a test edzésére. S S i S í w 
ábrákkal 15 frt. Gyermek-
hinta frt 3—- frtig. Mászó
kötél 6 frt. Trapéz frt 4— 
5.6' krig. Kőtél karikákkal 
4 10—4.90. Kötélhágcsó frt 5, 
7.—.Tornagolyó kilója—.30. 
Muline karizom erősítő, párja 8.—, 4.—. T o r n a c z i p " 
1.30 kr K é t v i v ö - k é s s l e t frt *8.60. Athleu-W 
f.t 8-5- ig . 

m e l ö h a r m o n i k a trombita diszszel 7.— Hangol 
szájharmonika csengetyű kísérettel 1.50. Occarina isko
lával —.70—1.80 krig Kettős fogat, a gyermek nuP 
előtt hajtja frt 1—« frtig. Háromkerekű erős » j j * 
e i p e d fiuknak -rt 8—15 frtig. Ásó, kapa, gerebly* 
gyermekeknek l 50—8 frtig. 

Községi elöljáróknak. ^TtfföS**!* 
kulcscsal frt 7—18 frtig. Postakürt 3 frt. Éjjeli 5r sí 
és kürt frt 1—8 frtig Msrha-érvágó 2.10—Ő.50. M»» 
és lóklystir 4 frt. T r o k a r k é t e s O v e l 2.50. B » 
orr-karika —.66—1 rrtíg. Birkaoltó-tfi —.80—1 6t» 
Birka és malaczfül bélyegző fogó 3.75. 

MtajtfknaL U j ! gZSZ&ZZSSSl 
800 darab egy dobot 60 kr. Houb on papír 100 dao« 
30 kr Hüvely tömő SO kr. A u t ó m a t clgarew» 
k é s z í t ő és dohány-szelencze 9 frt. Szárazon szr" 
csatornás fapipa 1.20. Gőz pipaszár-tisztitó 1.50. Kss 
ezos eyufasartó 85 kr. Dohányszita 1.50. z—-o-

Méhészeti segédeszközök. ^ f S ^ m S a r * 
1.50. Rajfog -zacskó frt 2—4.90. Herefögó kaUtka,1* 
Méhlak-kaparó Sejt lekupoló. Kerctfbgó. Anyazal*2 
liika. Etető és itató készülék. Halineua»nt«-««* rAes. Rajreeakendd stb. stb. 

Ki >Aiiatris»SO Ab rAa Árjegyzéket b é r m e n t v e k n i d , meit n e m relelő t á r g y a k a t truatta n* 

IfERTÉSZ TÓDOEJSLS* 
" -za l lot l* t > - « m é k » n . « « » — • ' K - l l v " 

Franklin-Társulat nyomdáia. (Budapest, egyetem utcsa 4. szám 

_&— i -

*& *jfV^ 
Wl 

^ M Í A P T 
rjZ£. 
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SMftieteti feltételek: VASÁBKAPI UJSÁG és | egeBZ évre 1 2 frt 

POLITI1IAI ÚJDONSÁGOK együtt: f fél évre _. 6 • C«.pin a VASÁRNAPI UJSÁG \ <%™j"' | ',' a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK : ' ^ *"" f ""' 
[ félévre _. 3 • 

Külföldi előfizetésekhez a poetailag 
meghatározott viteldíj in csatolandó 

M I L Á N K I R Á L Y . 

A PÜSPÖKI zsinat, irja egy belgrádi lap — mely 
Milán királynak Natália királyné ellen in
dított válópörében huzamosan tanácsko

zott, tagadó értelemben intézte el azt az ügyet, 
melynek tárgyalására összehivatott. 

Ez annyit jelentene, hogy az egyházi fórum, 
mely előtt a válópör megindíttatott, visszaveti a 
királynak azt a megkeresését, melyben a házas
sági kötelék fölbontását kérelmezte. 

Fölötte érdekes egy eset, mely sok elmélke
désre szolgáltathat alkalmat a jog- és államtudó
soknak ugy, mint a politikusoknak. 

Lapunk iránya azonban kirekeszti az ily szel
lemű fejtegetést s minket inkább a trónuson 
végbemenő dráma érdekel, mely igényt tart
hatna a világ érdeklődésére akkor is, ha nem 
vegyülne bele politika. 

Milán király mint ember és uralkodó egyaránt 
kimagasló tulajdonokkal fölruházott férfiú, s 
Szerbiánál nagyobb állam trónusán is számot 
tenne szellemi tehetségeivel. Bir a meggyőződés 
bátorságával, szívós és erélyes, politikai ítélete 
józan, lelkületében álnokság nem lakozik. Annak 
a politikának, melyet koronájára, országára, 
népeire helyesnek Í3mert föl, ő a legszilárdabb, 
legállhatatosabb képviselője. Belátta azt, hogy 
országa orosz szövetségben ki volna szolgáltatva 
annak a befolyásnak, melynek végczélja a szláv 
népek önállóságának megsemmisítésében, hazá
juk elnyelésében áll, — erélyes kézzel fordított 
az előbb követett politikán s monarkhiánkkal 
kezdett ápolni szorosabb viszonyt, mint a mely
től Szerbia függetlenségét, területének épségét, 
népének szabadságát nem kell féltenie, mivel 
mindezek megóvása mi nekünk is elsőrendű ér
dekünk a Balkánfélszigeten. 

A hatalmas czár neheztel is reá ezért s hálát
lanságot emleget, míg a pánszlávok renegátnak 
nevezik, a ki hütelennó vált a szláv ügy iránt. 
De ez csak egygyel több ok arra, hogy a hazájokat 
szabadnak, függetlennek akaró szerb hazafiak 
pártja, mely meg tudja becsülni az alkotmányos
ság és szabad fejlődhetés kincseit, annál inkább 
ragaszkodjék királyához. Szerbia belügyeit maga 
intézi ma, az orosz követ nem parancsol Belgrád
ban, mint az előtt. S ha a szerb nemzeti öntudat 
egyszer áthatotta a lakosság minden rétegét, nem 
kell többé tartani tőle, hogy a kancsuka alá vá
gyakozzék s eloroszosodjék. 

Mi, kiknek életérdeke az, hogy a folytonos 
terjeszkedésre törekvő orosz se közvetetten, se 

közvetett szomszédunk ne legyen, csak rokon
szenvvel tekinthetjük azt a politikát, melyet 
Szerbiában Milán király kezdeményezett s erős 
kezekkel vezet, Obrenovics Mihály igazi utódját 
látja benne hazánk s óhajtaná, hogy boldog 
népnek legyen boldog fejedelme. 

Ez óhajtás megvalósításába kegyetlen kézzel 
markolt bele az a házi viszály, melyről már la

punk múlt heti száma is megemlékezett. Hogyan 
keletkezett, hogyan mérgesedett el ennyire, azt 
csak a házi titkok ismerői tudhatják s mi azokat 
nem kutatjuk. 

Annyi világosnak látszik előttünk, hogy két 
szempontból lehet szólni a dologhoz: a tiszta 
emberiség és a politika szempontjából. 

Ez utóbbiból tekintve, Milán királyt pusztán 

Ifj. Divald Károly tátrafüredi fényképe után. 

M I L Á N K I R Á L Y É S F I A . 
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személyi és házi okokon kivül dynasztikus érde
kek is sarkalhatták, hogy válópört indítson neje 
ellen, a ki ép oly nagyravágyó, a milyen szép, 
ép olyan szeszélyes, a milyen jó lelkületű asz-
szonynak mutatta be magát. 

A férj és nő közti benső egyetértésnek, fájda
lom, talán örökre történt földulása után Milán 
király alig remélheti többé, hogy Sándor trón
örökösön kivül még több gyermeke is legyen ; 
egyetlenegy családfentartó pedig egy uralkodó
házban mindig aggasztó a dynasztia fönmara-
dására, kivált egy oly államban, melynek viszo
nyai még teljesen meg nem állapodtak s melynek 
biztonságát minden lépten-nyomon veszélyek 
fenyegethetik. Ha Sándor trónörökös el találna 
halni, mielőtt még családot alapíthatna s utó
dokat hagyna hátra, az Obrenovics-dynasz-
tiának vége — Szerbia újra a legnagyobb zava
roknak lesz eléje vetve s az orosz befolyás újra 
bevonul a Karagyorgyevicsekkel, a czár által 
rezervában tartott e trónkövetelőkkel. 

Milán még fiatal, erőteljes ember, abban a kor
ban van, hogy egy uj, boldogabb házassággal, me
lyen isten áldása volna, elejét vehetné az országát 
fenyegethető bizonytalan végzetnek. Hányszor, 
de hányszor tették hasonló tekintetek elkerül
hetetlenné, hogy koronás fejedelmek fölbontsák 
korábbi házasságukat s más házasságra lépjenek. 
S a történelem megbocsátotta azt nekik. 

Natália királyné, mint nő és anya, igaz, soha 
az elválásra okot nem adott. Házas élete tiszta 
volt és kifogástalan. De vájjon Beauharnais Jo
zefináé és még annyié nem az volt-e szintén? 
S a fejedelmi mártirnők emiékenek kegyelettel 
adózik az emberiség, mint a kik önhibájukon 
kívül, de egy nagy érdekért önként áldozták 
föl boldogságukat s ez által millióknak lettek jói-
tevői. 

Natália királyné is biztosítaná a maga szá
mára a história rokonszenvét s Szerbia népének 
háláját, ha ily áldozatra szánná el magát. 

Csakhogy Natália szintoly büszke és hajtha
tatlan jellem, mint királyi férje. Vonakodásának 
nem is pusztán női hiúság az oka, mely a koro
náról, a királynéi czimről való lemondást lehetet
lenség színében tüntetné föl lelke előtt. 

Nem. Őt is meggyőződés vezeti, mint Milánt. 
Érzelmei őt hazájához, Oroszországhoz fűzik s az 
oroszokkal rokonszenvező radikális párt embereit 
tünteti ki bizalmával. Azt hiszi, hogy Szerbia 
csak az orosz barátság által biztosíthatja jöven
dőjét s hogy az veszedelmes politika, melyet 
férje követ. A czár neheztelése ő neki elviselhe
tetlen valami s nagy veszedelmek csiráját sejti 
benne. Eagaszkodik tehát királynéi rangjához, 
remélve, hogy így a szerinte tévelygőket még he
lyes útra terelhetnie alkalma lesz. Ha Milánnal 
valami emberi dolog esnék, itt van ő, a ki fia 
nevében tovább vezethetné az ország ügyeit s 
támaszkodva a czár jóindulatára, biztosíthatná 
Szerbia boldogulását. 

Ép oly jogos meggyőződés, akár az uráé. Csak 
az a különbség a kettő között, hogy most a ki
rály személyéhez vannak kötve a souverain 
jogok, s annak politikája mellett minden, ezzel 
ellenkező politika törvénytelen, jogtalan és kár-
hozatos. Két ellenkező politika egy államban 
nem érvényesülhet egy időben, egyiknek engedni 
kell, természetesen annak, mely nélkülözi az 
alkotmányszerű jelleget. 

Bármi igaza lenne tehát ez esetben Natáliának, 
mint nőnek: mint királynőnek nincs igaza. 

Múlt heti számunkban bemutattuk a szép ki
rályné s a szerb trónörökös arczképét. Ezúttal Mi
lán királyét mutatjuk be fiával, azon fényképi föl
vétel után, melyet a király tavaly nyáron a Kárpá
tok tövében készíttetett, midőn magyarországi 
tartózkodása alatt Tátrafüredet is meglátogatta. 

DALOK, 
i. 

Mint a hárfa, vígan zendül, 
Mosolyogva nyílik ajkad; 
De ha szó van szerelemrül, 
Mért hogy olyan félve hallgat ? 

Édes bűbáj tartja fogva, 
Vagy valami rejtett bánat ? 
Nem tudom, csak álmodozva 
Újra érzem azt a vágyat: 

Bajta csüggni hosszan, szótlan, 
Mint a harmat a virágon, 
— Rálehellni édes csókban 
Hű szerelmi vallomásom'. 

H. 
Hasztalan rejted, mit érzesz, 
Eám ragyogja szép szemed; 
Nem tud az a tettetéshez, 
A ki mint te, úgy szeret. 

Óh a sziv, az el nem hallgat, 
Mint bántott hangyaboly, 
S elárul — bár szótlan ajkad — 
Egy tekintet, egy mosoly. 

Hl. 
Nem lelek addig nyugalmat 
Míg e vágy ég lelkemen, 
Oh, ne vond el édes ajkad', 
Szép mosolygó kedvesem. 

Nézd, leszállt a bűvös alkony, 
Súgó lombok árnya int, 
Jöjj, a mig a szomjas ajkon 
Összeforrnak vágyaink. 

Esti szellő szárnyra kelve 
Halkan súgja el dalát, 
S szivünkben a múlt keserve 
Üdvösségre olvad át! 

SAJÓ SÁNDOR. 

A BERNADOTTE-HAZ. 
Minden bitorló, ha a politikai és katonai ál

lamcsíny sikerülte után a trónt elfoglalta, azon 
van, hogy a trónt ne csak a maga, hanem csa
ládja és utódai részére is biztosítsa. E nagyra
vágyástól I. Napóleon, a francziák nagy csá
szárja sem volt mentes; az a nagy szellem, kit a 
konvent rémuralmának tisztító tüzéből puritán 
szeplötlenségben Phönixként kiemelkedett nagy 
franczia köztársaság: liberté, égalité és fráter-
nité igéi és uj eszméi vetettek a felszínre, hogy 
demokrata hadseregének élén, hadvezéri pálczá-
jával megírja a franczia történelem legdicsőbb 
lapjait; az a Napóleon, ki a maga részéről min
den legitim jogot gyűlölt és lábbal tiport, de mi
dőn császár lett, oly következetlen volt, hogy 
követelte e jog respektálását családja számára 
ellenségeitől! Hogy trónját megerősítse, nem
csak a szereplés teréről visszavonult régi ne
messég helyén keletkezett s győzelmes táborno
kaiból szervezett uj arisztokrácziával vette ma
gát körül, hanem hogy a Napoleonidák franczia -
országi uralmának az európai dynasztiák körében 
is szerezzen híveket és pártfogókat, világszerte 
rettegett hatalmát és befolyását arra használta 
fel, hogy az üresedésbe jött európai trónokat ro
konaival és kedvencz marsalljaival töltötte be. 
Csupán e czélból történt a csak néhány évig tar
tott "rajnai szövetség* létrejövetele s Vesztfália 
királyságának megalapítása, melynek trónjára a 
hatalmas császár vérrokonát, a hírhedt Jerome 
Napóleon herczeget ültette, kit a vesztfáliai nép 
szennyes orgiái és kicsapongó életmódja miatt 
csakhamar elkergetett. A boldogtalan Murát Já
nos király, ki mint a nagy császár sógora, annak 
kegyelméből egyszerre csak olasz király lett s ki 
később jóltevőjétől elpártolva, mint áruló, egy 
sánczárokban agyonlövetett; a spanyol trónra 

emelt Beauharnais József berezeg, ki a spanyo
loknak szintén nem kellett s nemsokára ha
sonlóan elűzetett: mindannyian Napóleon te
remtményei voltak, pünkösdi királyok, mint a 
minő a XVHI. században, az osztrák örökösö
dési háború idejében a bajor házból való « VII. 
Károly» császár volt, kinek dicsősége is csak 
addig tartott, míg a Mária Terézia jogainak vé
delmére talpra állított magyar inszurrekezió a 
német «Reichsarmee»-t szét nem ugrasztotta. 

I. Napóleon hadseregében a közmondás szerint 
minden közkatona «hátibőröndjében hordta a 
tábornagyi pálezát", győztes tábornagyai pedig 
— okulva a naponta látott példákon — királyi 
koronára, vagy legalább egy kis souverain her-
czegség után vágyakoztak. És ez lassanként oly 
közönséges dologgá vált, hogy akkor, ha egy ily 
fényes rangemelés az uj császári dinasztia egyik 
vagy másik kipróbált hívével tényleg megtörtént, 
senki sem csodálkozott többé rajta. 

Mikor Bernadotte tábornagy, egy nápolyi hen
tesmesternek a fia, Napóleon ajánlatára svéd 
király lett, katonái egyszerűen azt mondták: 
ni est passé roi», ugy a mint esetleg egy elő
léptetett káplárról mondták: «il est passé ser-
geanU (őrmesternek avanzsérozott), az egyik 
esetet épen oly közönséges dolognak tekintvén, 
mint a másikat. 

Azon uj dynasztiák melyeket a nagy franczia 
császár kegyelme teremtett, egynek kivételével 
mind letűntek a szereplés teréről, és pedig 
épen oly rohamosan, mint a mily váratlan 
és véletlen volt fölbukkanásuk. A nemzetekre 
fölerőszakolt trónusok összeroskadtak, többnyire 
akkor, a mikor az első császárság még hatalmá
nak tetőpontján állott, a népek akarata ellenére 
tovább tengődő része pedig egyidejűleg bukott 
I. Napóleonnak fényes meteorként lehullott sze
rencsecsillagával. 

Az az egyetlen uj uralkodóház, mely a nagy 
korzikainak parancsszavára egy idegen ország
ban foglalt el egy legitim ős királyi trónt s azon 
a megváltozott viszonyok közepette is, körülvéve 
a nép minden osztályának tisztelete és szeretete 
által, mai napig is uralkodik s idegen származása 
daczára teljesen egygyé válva nemzetével, a dy
nasztia és nép kölcsönös ragaszkodásának meg
ható példájául áll a világ előtt: a Bernadotte 
svéd és norvég királyi ház, mely e század eleje 
óta uralkodik a két egyesült éjszaki királyság 
fölött. 

Az a derék Bernadotte Carolo polgári hentes
mester, ki a múlt század utolsó felében Nápoly 
városában, a Strada Capucino-ban mérte a 
birka- és sertéshúst, Valóban aligha álmodozott 
arról, hogy kedves János fia, kit a mészáros-mes
terségre nevelt, de ki egy szép nap reggelén a 
szülői háztól megszökött s egy éppen átvonuló 
franczia gránátos ezredbe közlegénynek beállott, 
néhány évtized múlva Európa egyik legrégibb 
királyi trónjára fog majd lépni, melyet egy 
büszke hagyományú s a világtörténelemben dicső 
szerepet játszott ősi dynasztia részint egyes tag
jainak kormányképtelensége, részint pedig jelen
téktelen belpolitikai forrongások miatt örökké 
kénytelen lesz elhagyni s hogy a hentes-mester 
egyenes leszármazottjai még 100 év múlva is 
mint elismert legitim uralkodók fogják e trónt 
birtokolni! 

A 30 éves háborúban Svéd- és Francziaország 
közt fennállott véd- es daezszövetség óta az 
előbbi hozzá volt szokva, hogy a franczia nem
zetben természetes szövetségesét lássa. A mint 
Francziaország Elzász megszerzését a svéd ki
rálynak köszönheté, épen úgy köszönhették 30 
évvel később a svédek a már elvesztett Pomme-
ránia visszahódítását a franczia beavatkozásnak. 
A vitéz XLL Károly svéd király halála óta a 
stockholmi franczia követ volt tulajdonképeni 
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uralkodója Svédországnak egészen az 1773-iki 
forradalomig, mely idő Svédország legszégyenle-
tesebb korszakát képezi. A svéd nemesség, mely 
az akkori alkotmányban vezérszerepet játszott, 
két részre oszlott: a franczia és az angol-orosz 
pártra, de a louisdorokkal kellőleg támogatott 
franczia befolyás maradt a győztes. E szomorú 
korszak hagyományai vezették a királygyilkos 
Ankcrström, volt tengerésztiszt karját, midőn egy 
álarezos bálon III. Gusztáv királyt orvul meg
ölte s e korszakra való visszaemlékezés szülte az 
1809-iki palotaforradalmat is, mely az erélyte-
telén IV. Gusztáv királyt a koronától megfosz
totta, nagybátyját, Sudcrmanlund herczeget, 
mint Xni. Károlyt emelvén a trónra. A svédek 
Francziaország iránti rokonszenve volt okozója, 
hogy e király gyermektelensége folytán 1809-ben, 
midőn trónutódról kellett gondoskodni, ismét 
Francziaország felé tekintettek s elhatározták, 
hogy a nagy franczia császár babérkoszorúzta 
hadvezérei sorából választják az elárvult ország 
számára az új dynasztia megalapítóját. 

A választás Jean Baptiste Bernadotte, ponte-
corvói herczegre esett, kit Napóleon az ő kívána
tára Parisba jött svéd nemzeti küldöttségnek 
ajánlott. De hogy a választás épen Bernadotte 
tábornagyra esett, nemcsak annak volt tulajdo
nítható, hogy ő a császárnak egyik kedvencz 
marsallja volt, hanem ez érdemben a svédek 
által a hires tábornagy személye iránt táplált 
hálaérzet és rokonszenv is játszott szerepet. 
Bernadotte tábornagy már akkor is igen kedvelt 
ember, a bámulat és hódolat tárgya volt a svéd 
hadsereg tisztikara előtt, és pedig különösen az 
ő szelid és lovagias magavisele folytán, melyet 
ama svéd tisztek irányában tanúsított, kik Lü
beck ostrománál franczia hadifogságba jutottak. 
Egy évvel később pedig ama franczia sereg ve
zére volt, mely Kopenhága leégése alkalmával a 
dán fővárosnak segítségére sietett s akkor a 
franczia tábornagy leereszkedő és nyájas maga
viseletével, melylyel Kopenhága kétségbeesett 
lakosságát vigasztalta és segélyezte, egész Dánia 
és Svédország rokonszenvét és szeretetét vívta 
ki magának. Tudták továbbá Svédországban azt 
is, hogy Bernadotte császárrá lett régi bajtársá
val szemben sohasem tagadta meg demokrata és 
republikánus meggyőződését. 

Azonban Bernadotte sem maradt következetes 
magához s mihelyt a királyi koronát fején érezte, 
az ő személyéhez e tekintetben kötött remények 
csakhamar hiu ábrándoknak bizonyultak. A své
dek azt hitték, hogy egy oly kiválóan köztársasági 
ember, mint a minőnek a franczia marsallt a világ 
ismerte, bizonyára hű őre és a leglelkiismeretesebb 
szószólója leend a XIV. század óta fennálló svéd 
rendi-alkotmánynak s hogy a nép szabadságát 
inkább bővíteni, mintsem csökkenteni fogja. De 
a jó svédek csalódtak, mert Bernadotte csakha
mar észrevette, hogy uj hazájában a rendi
alkotmányban döntő szerepet játszó nemesség 
nélkül nem uralkodhatik s azért minden igye
kezetét arra irányította, hogy annak rokonszen
vét magának biztosítsa, mit azáltal ért el, hogy 
szabadalmait és jogait szaporította, az alkotmány 
több oly pontozatait pedig, melyek e czélnak meg 
nem feleltek, megnyirbálta. 

A legsötétebb pont azonban az első Berna
dotte király eletében ama hálátlanság volt, me
lyet 1812-ben egykori bajtársa, ura és jóltevője, 
Napóleon császárral szemben tanúsított, a mi
dőn őt a szerencsétlen orosz hadjáratban, mikor 
a világhódító imperátor szerencsecsillaga ha
nyatlani kezdett, Ígéretének daczára nemcsak 
cserben hagyta Oroszország hólapályain, hanem 
még sereget is állított fel ellene, s a következő 
évben tényleg háborúba is küldte hadseregét a 
minden oldalról megtámadott franczia császár 
ellen, mely önző és hálátlan politika persze üd

vösnek bizonyult Svédországra nézve, a meny
nyiben jutalma Norvégiának 1814-ben Svédor
szággal történt egyesítése lett, mely áron Anglia 
és Oroszország Svédország szövetségét megvásá
rolták. 

Bernadotte 1809-ben lépett a svéd földre. A 
magtalanul maradt XIII. Károly (Wáza) király 
fiának fogadta és regens-koronaherczeggé nevezte 
ki, mely naptól kezdve ő uralkodott az agg ki
rály helyett, mígnem 1818 február 5-én, mint 
Károly János király a svéd-norvég trónt név-
szerint is elfoglalta. 

Bernadotte Jean Baptiste pontecorvói herczeg, 
franczia tábornagy, Károly János név alatt a 
Bernadotte-házbeli első svéd király, Oszkár her
czeg szópatyja, 1703-ban született. Édes atyja, 
mint említők, Nápolyban hentesmester volt és 
fiából is mészárost akart nevelni. De a sors más
ként határozott. A 20 éves, tüzes vérű legény egy 
korcsmai verekedésnél, melybe egy rendőr csilla-
pítólag akart beleavatkozni, azt késsel megtá
madta és leszúrta. A büntetéstől való féltében 
másnap megszökött és fölcsapott franczia kato
nának. A franczia forradalom első hadjáratában 
tiszt lett, s ezentúl gyorsan haladt előre a katonai 
rangfokozatok lajtorjáján. Olaszországban, a Lo-
dinál vívott csatában legelőször vonta magára 
Bonaparte Napóleon első konzul-tábornok figyel
mét, midőn lováról leszállva, egy gránátos-ezred 
zászlótartójának a kezéből kivette a zászlót s egy 
égő hidon át ostromra vezette a csapatokat a 
csakhamar visszanyomott osztrákok ellen.* Az 
eylau-i csatában, midőn a heves gyalogsági tűzbe 
került Napóleon császárt hátrálásra kérte, nehogy 
golyó találja, utóbbi ő hozzá intézte hires hisz-
torikus szavait: «A golyó, mely engem eltalál, 
még nincsen megöntve!» 

Bernadotte magas, délezeg alak volt, meg
nyerő finom modorral, nyájas, leereszkedő ma
gaviselettel, és különösen a nők kedvencze. 
1839-ben, mikor a parlamentet személyesen 
nyitotta meg, szép eredményre tekinthetett 
vissza, melyet 30 évi uralkodása alatt országa 
és népe kormányzatában elért. Büszkén hivat
kozott is reá a parlament megm'itásakor tartott 
beszédében, azt mondván, hogy fényes emlék
köveket hagy hátra halála után népének, melyeket 
országlása egyes fázisaiban emelt. «Ezen emlék
kövek") — igy monda az akkor 76 éves «parvenu-
király» — a ti államadósságtoknak teljes tör
lesztése, a bevételeknél évenként mutatkozó 
700,000 tallér többlet, a csatornák kiépítése, 
folyamaitoknak hajózhatóvá tétele, országutak 
és töltések építése, kikötők ós várak alapítása, 
telt raktárak és hadi arzenálok, egy 100,000 
emberből álló hadsereg, 250 ágyúnaszád ós szá
mos hadihajót számláló flotta, a földmivelés és 
nemzetgazdászat folyton emelkedő fejlődése, az 
adók csökkenése s a lakosság lélekszámának je
lentékeny emelése és a mi a legfőbb, ama néppel 
való egyesülésetek, a melylyel a történelem kez
dete óta majdnem szüntelenül ellenségeskedés
ben álltatok." És az agg király ezen öntömjé-
nező szavai valóban igazak, a tényeknek megfe
lelők voltak. 

Bernadotte fia, Oszkár koronaherczeg ismét 
felelevenítette a Napoleonidákkal való barátság 
hagyományait, nőül vévén a Bonaparte-házból 
sarjazott Leuchtenberg herczegi család egyik nö-
ivadékját, a bájos Jozefina herczegnőt. 

A Wáza királyi ház ama herczegei és herczeg-
női, kik nem egyenes vonalon tarthattak igényt 
a svéd-norvég trónra, elkeseredve távoztak kül
földre ősi hazájukból, mely őket egy idegen és 
alacsony származású család kedvéért megtagadta. 
Wáza Gusztáv herczeg osztrák katonai szolgá
latba lépett s mint cs. k. táborszernagy évtize-

* Ugyanezt tette előtte Bonaparte Napóleon az ar-
colei csatában. 

deken keresztül tulajdonosa volt a róla nevezett 
60-ik (egri) magyar sorgyalogezrednek. 1881-ben 
elhalálozván, vele a hajdan oly dicső Wáza-dy-
nasztia utolsó sarja szállott sirba. Bécsi palotá
jának, melyben hosszú évek óta lakott, sokak 
által megszemlélt «kabinet-darabja» egy ócska, 
mintegy V« ölnyi hosszú, 1 lábnyi széles czég-
tábla volt, melyen kék alapon, két sertésfej által 
környezve, Bernadotte Carolo, a svéd trónra 
jutott franczia marsall édes atyjának neve volt 
olvasható, hentesmestersége kitüntetésével. A 
Bernadotte-ház leszármazását előtüntető eme 
táblát Wáza Gusztáv herczeg a húszas években 
szerezte meg jócska összeg pénzen egy londoni 
árverésen s azóta kuriózum gyanánt őrizte pa
lotájában. 

Talán érdemes e helyen egy víziónak a felem
lítése is, melyet a XVII. század utolsó felében 
az akkor uralkodott király állítólag látott, s 
melyben mintegy előzetesen jelezve lett a svéd 
trónon másfél század múlva bekövetkezendő dy-
nasztiaváltozás és az idegen Bernadotte-család 
wtyjelenése a világ színpadán. 

E látomány a legenda szerint a következő volt: 
A király egy este hálószobájába térve, a mint 

apródja kíséretében a folyosón haladt, a nagy 
négyszögletes udvar túlsó oldalán fekvő koroná
zási terem ablakait kivilágítva látta. Kíváncsi
ságból a nagy ajtóhoz lépve, ennek kulcslyukán 
át benézett a terem belsejébe, de a következő 
pillanatban ijedten tántorodott vissza: a terem, 
melynek falait vörös bársonykárpit díszítette, 
most egészen fekete posztóval volt bevonva, az 
aranyozott piros bársonyszékek helyett feketével 
bevont karosszékek állottak a falak mentén, úgy
szintén a trón is fekete szövettel volt borítva. 
A trónon egy fiatal nő állott a Wáza-család 
tipikus arczvonásaival, korona díszlett a fején, 
kezében a jogart tartotta. A király apródját 
szólitá fel, hogy nézzen ő is a kulcslyukon át a 
terembe s mondja meg neki, hogy mit lát. 

Az apród remegve erösíté meg, hogy ő is 
ugyanazt látta, a mit a király, ki most a ki
rályi lakosztály szomszédságában lakó udvari 
lelkészért küldött, ki szintén a király vízióját a. 
maga részéről is látni vélte. Most felváltva mind
hárman beletekintettek a terembe, hol sajátsá
gos jelenetek folytak le. A királynő egy intésére 
a testőrök több embert vezettek elő, kiknek 
arezvonásait a király ismerni vélte, kiket a ki
rálynő kézintésóre egy pirosba öltözött hóhér a 
trón közelében bárddal lefejezett. (E jelenet 70 
év múlva tényleg megvalósult, a midőn Mária 
Krisztina királynő az ellene tervezett palotafor
radalmat, melybe több országnagy is belekeve
redett, a leirt módon erőszakkal elfojtotta.) A 
királynő távoztával egymás után több koronás 

I férfi ült le a trónra és tűnt el ismét, kik közül 
: egyet egy orgyilkos tőrrel leszúrt (IH. Gusztáv 

meggyilkolása Ankerström által). E véres jele
netek után a trón egyszerre üresen állott, mig 
hirtelen a terem idegen öltözetű katonákkal telt 
meg, kiknek vezére, egy nyájas mosolyú, daliás 
alak, a trón felé közeledett s azt elfoglalta. 
E pillanatban koromsötét lett ismét a teremben; 
a király összehivatta a cselédséget s az örtálló 
testőröket, felnyittatta az ajtót s az egész gyüle
kezet egő fáklyák világa mellett lépett a terembe, 
mely a víziót látott három férfi nagy meglepe
tésére most már ismét rendes, mindennapi kül
sejét mutatta: a vörös kárpit ismét ott diszlett 
a falakon, ott voltak az aranyozott bútorok és a 
trón is szokott fényes pompájában, a teremben 
egy lélek sem volt látható, sőt nyoma sem lát
szott, hogy itt legközelebb ember járt volna. 
A király e látományról jegyzőkönyvet vétetett 
fel az udvari lelkészszel, mindhárman aláírták, 
s e jegyzőkönyv állítólag ma is őriztetik a stock
holmi királyi palota ereklyéi között. 

* 

Oszkár svéd királyfinak f. évi márczius hó 
15-én Bornem outhban végbement esküvője a 
kiráyné egy udvarhölgyével, Munck Onno svéd 
ezredes leányával, Munck Ebba kisasszonynyal, 
tanúságot tesz arról, hogy a Bernadotte-család-
ban a szabadelvű demokrata vér még ma is úgy 
pezseg, mint 80—100 év előtt, mikor ősei még 
Nápolyban laktak és a fiatal Jean Baptiste a 
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franczia hadseregbe lépett. Ezen esküvő, a mely
hez hasonlóra olyan ritkán indulnak a trón lép
csőjéről, különben nem épen olyan égbekiáltó 
«mesalliance», mint a minőnek néhány lap hí
resztelte, a mennyiben Műnek Ebba régi és 
előkelő ősnemes finn családból származik, mely 
— nem tekintve a vőlegénynek úgy társadal
milag, mint hivatalosan kétségtelenül igen ma
gas rangját, tisztán nemesi tekintetben véve a 
a dolgot, eléje helyezendő a csak pár évtized előtt 
nemesített Bernadotte-nemzettsógnek. Munck 
Ebba kisasszony 1858-ban született, tehát épen 
30 éves, egy évvel idősebb, mint férje, a svéd 
király másodszülött fia, Oszkár herczeg. 

A kisasszony esküvője ez ősnemes skandiná
viai nemzetség egyik nőtagjával hajdanában 
előfordult esetre emlékeztet. Munck 
Krisztina ugyanis benső barátnője 
volt IV. Keresztéi}/ dán és norvég 
királynak, kinek egy alkalommal 
életét is megmenté. A 30 éves há
borúban Wallenstein, a friedlandi 
herczeg, egy napon nagyot szoron
gatta csapatjaival Keresztóly ki
rályt, ki is Glüeksstadtból Dithmar-
schenbe hajón akart kíséretével 
menekülni. De midőn a diekhu-
zeni kikötőbe érkezett, a dithmar-
siak rá nem ismertek urukra, s azt 
hitték, hogy ellenség akar partra 
szállani. Félre verték a harangokat, 
a nép fegyveresen csődült össze s 
megtámadta a király kíséretét. A 
király a legnagyobb életveszélyben, 
forgott s a tolongásban egyszerre 
két paraszt rontott rá, az egyik 
pisztolyt szegzett a mellére, a másik 
lándzsával fenyegette. Ekkor Munck 
Krisztina, ki királyi szeretőjét a 
háborúba is követte, villámgyor
san a két támadó és a király közé 
vetette magát, s arczul ütve a pa
rasztokat, így kiáltott: «Ne lőjj, ne 
szúrj, ez a dán király!" mire a két 
paraszt elvété fegyverét és a király 
előtt térdre borult. 

A jelenleg uralkodó svéd király
nak büszkesége sokáig hallani sem 
akart arról, hogy Oszkár fia mor-
ganatikus házasságra lépjen. De 
neje, az angyalszivű Zsófia, kit jó
sága és szelídsége folytán a nép 
«szent»-néknevez, közbenjárt és az 
ő kérelmeinek végre engedett a ki
rály makacssága is. 

Oszkár herczeg tudvalevőleg le
mondott a svéd-norvég trónra jövő
ben esetleg érvényesíthető jogairól, 
letette a svéd alkotmány értelmé
ben a "királyi fenség* és az általa 
eddig viselt «upszalai herczeg* czí-
mets ezentúl csak «Commodore Bernadotte»* 
lett ismét. Tehát újból azt a dicső nevet vette fel, 
melyet szépapja a nagy franczia császár alatt, 
életpályájának legfényesebb napjaiban, hadi ba
bérral koszorúzva, viselt. Önként ismét ahhoz a 
néphez tér vissza, melytől a sors által szédítő 
magasba emelt őse elszakadt, mikor a szerencsés 
véletlen királyi koronát nyomott homlokára. 

* 

Az uralkodóházakban kötött morganatikus 
házasságokat rendesen nagy családi viharok és 
meghasonlások szokták megelőzni és követni. 
Ha az, a ki ily házasságra lép, maga a családfő: 
az uralkodó, a ház tagjai természetesen csak 
szenvedőleges tiltakozással élhetnek a tervezett 

* Oszkár herczeg a svéd hadi tengerészet egyik főbb 
tisztje és «commodore» (sorhajó-parancsnok) rangot 
visel. 

vagy megkötött frigygyei szemben, a mint azt 
pl. IV. Frigyes Vilmosnál, ki a későbbi Lindán 
bárónővel lépett morganatikus házasságra, vagy 
Viktor Emánuel király esetében, mikor Miraftori 
grófnőt tette hitvesévé, úgyszintén II. Sándor czár-
nál láttuk, midőn Dolgorucka herczegnőt vezette 
oltárhoz. De ha az uralkodóházaknak nem tró
non ülő tagjai merészelnek ily házasságot kötni, 
rendesen a legnagyobb, legkíméletlenebb üldöz
tetéseknek vannak kitéve ; kénytelenek rangjuk
ról, az apanage-ról s összes dynasztikus jogaik
ról lemondani s a világ valami félreeső zugába 
szerényen visszavonulni, a mint tette János fő-
herczeg, midőn a tiroli postamesterleányt, Plo-
chel Annát, a későbbi Meran grófnőt elvette és 
Henrik főherczeg, ki egy linczi színésznőt, Hof-

ÓRIÁS FA KALIFORNIÁBAN. 

mann kisasszonyt, vezetett oltárhoz, a kit az ural
kodó később Botzen grófnővé emelt, és legújab
ban Oszkár svéd királyi herczeg is. 

Oroszországban a morganatikus házasságok 
ügye szintén igen szigorú elbánásban részesül. 
III. Sándor czár azonban legújabban egy bi
zottságot hívott egybe, melynek feladata a czári 
ház nagyherczegeinek és nagyherczegnőinek há
zasságkötéséről szóló törvény módosításából álL 
Ezentúl az orosz császári család tagjai morga
natikus házasságokra is fognak léphetni, ha bi
zonyos előjogaikról és jövedelmük egy részéről 
a családi kincstár javára lemondanak. Ezen el
határozásra Mihály nagyherczeg esete adott 
okot, ki néhány hét előtt Ignatiev grófnővel akart 
morganatikus házasságra lépni, mit azonban a 
czár nem engedett meg. 

MARCZIÁNYI GYÖRGY. 

KALIFORNIA ÓRIÁSI FÁI. 
Nem egy rövid czikk keretébe tartoznék felso

rolni az Amerika nyugoti erdőségeiben előfor
duló faóriásokat, melyek némelyike oly nagy, 
hogy a legmagasabb gúlát is képes volna beár
nyékolni. Jelenleg csak e fák egyik csoportjából, 
a Mariposa völgyben élőkből mutatunk be képet, 
s azon azt a nem érdektelen jelenetet, midőn az 
egyik, 93 láb kerületnyi faóriásban mestersége
sen alakított diadalív alól egy tourista-csoport 
vágtat ki hatlovas hintójában. 

A legnagyobb a faóriások között a Calavera 
völgyben van; kerülete 112 láb s mintegy 200 
láb magasságban nyúlik ki törzséből az első 
oldalág, mely nálunk önmagában is nagy fa 
volna. Ez óriás fa, melyet az «erdő atyjának" 
neveztek el, ma már nagyon megviselt állapotban 
van, de látható rajta, hogy mintegy 450 láb ma

gas lehetett. Közel hozzá van egy 
második óriás fa, melyben az ötve
nes évek elején egy vállalkozó yankee 
táncztermet alakitott,hol 32 pár ké
nyelmesen eljárhatta a füzér-tán-
czot. Ugyanitt vott egykor nyom
da, is, melyben «Big-tree-bulletin» 
(Oriásfa-hirlap) czímű heti lapot 
nyomattak. Még van itt egy harma
dik óriás is, melynek törzsében tűz 
által oly nagy üreg támadt, hogy 16 
lovas kényelmes helyet találhat 
benne, de azért a fa még szépen 
zöldéi. Egészben véve ezekből a 
faóriásokból, melyeket mind Sequoia 
gigantea botanikus névvel s Mam-
muth-fa köznévvel jelölnek, kilenez 
csoport van, mintegy 1000 darab. 
Whitney tanár számítása szerint 
egy ily óriási fából 537,000, egy láb 
vastagságú deszkát lehetne készí
teni, a mi 25,000 dollár értéknek 
felelne meg. A fák korát még pon
tosan nem állapították meg, azon
ban tekintve a sequoiák lassú nö
vekvését, biztosan feltehető, hogy ez 
óriások legalább másfél évezredet 
láttak s igen soknak kora meg
előzi a mi időszámlálásunkat. 

Az amerikai kormány 1871-ben, 
midőn a világhírű Yellowstone-par
kot nemzeti tulajdonul foglalta le, 
gondoskodott arról is, hogy a kali
forniai óriásfák, különösen a Yose-
mite-völgyben, menten maradjanak 
s ezért közelökben állandóan lete
lepedni nem lehet. 

ÉLETKÉPEK. 
II. * 

M á s é . 
Faluhelyt nagy keserűsége az a gazd-

asszonynak, ha az elválasztó kerítés 
alatt nyílást kaparva a szomszédos ba
romfiság, eljár a-tilalmasba, a gyenge 
palánták vagy, a. magra érett hagy
mák közé, s ott kegyetlen földhá
nyást kezd, vagy a pirosra vált pa
radicsom-almát kezdi ki, vagy bele 
vágja csőrét a féltett «harmat' ubor
kába, tökbe, vagy pusztít egyébként. 
«Hess másé!» így nógatja el onnan 

az asszony, s az ijesztő szózat hármas s-ének sűrű 
sziszegésétől meg is szalad a «másé». 

A nagyvárosban ilyesmi elő nem fordul, a hol 
piaczról szerzik be a drága zöldséget, a kártevő 
csirke pedig vagv gúzsba kötött lábbal, vagy szűk 
ketrecznek rácsos börtönében várja korai halálát. 

De a lakó felek váltakozó nagymosása a közös 
konyhán, még inkább az egymástól rozogára szöge
zett deszkafallal elkülönített szárító padlás, a ha
sonlókép szerkesztett pinczék, melyekben a tüzelő 
fa, gyökér, bor van elzárva : folyton szülik a rekla-
mácziót egy eltévedt zsebkendő, a megszedett fa-ra
kás, vagy egy elmászott sárgarépa-csomó miatt. Hát 
még reggeli poroláskor, a midőn egymás mellé ke
rül az én párnám, a te paplanod, s az ő nadrágja ! 
Főkép, ha két lakás párnája, paplanja s nadrágja 
közt még hasonlatosság is van ! *Hesé mdsé.'» 

Ez a háborús állapot, mely végződik békével. 
* Az I. «Circenses» cziinmel lapunk f. évi 28-ik 

számában jelent meg. 
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De van aztán békés állapot is, mely — magasabb 

minták nyomán — végződik háborúval. 
A drága lakás szoros volta csak a hétköznapi da

rabok elhelyezését engedi meg. A kicsi «partájnak» 
nincs helye a fényűzésre. Mégis, néha napján, egyik-
nél-másiknál ünnepség esik: eljegyzés, keresztelő, 
névnap. Ilyenkor nagyban járja a kölcsön kéregetés 

még egy kis tczitromszaftért* is. Kendre beván
dorol a szomszédból az idegen szék, az idegen csé
sze, mert teát is fognak inni. Sógoroktól is van ott 
egy halom csemegés tányér, komáéktól is egy sereg 
evő eszköz. 

Másnap aztán haza vándorol a kölcsön vett holmi 
s nem egy szék, pohár, kanál, findzsa kerül oda, a 
hová nem való. 

A mi jó anyókánk is megütközve látja, hogy az ő 
régi szép csészéinek hija 
van : három helyett kettőt 
kapott vissza, abból is az 
egyik megcsorbult, a másik 
meg idegen. «Hess másé .'r> 

FORGÓ JÁNOS. ,/$?' 

AZ OROSZOK KERESZTÉNY 
HITRE T É R É S E M 900-DIK 

ÉVFORDULÓJA. 
Az ős Kijev, a búgó 

Deneper partján fekvő 
város, fényes ünnepek 
színhelye: a kisoroszok 
székvárosában nagyoro
szok ülik az orosz nép 
keresztény hitre térésé
nek 900-ik évfordulóját. 
Sok idő, hatalmas esemé
nyek folyama hullám
zott el a város fölött, 
mely a krónikás szerint 
úgy kapta nevét, hogy 
élt három testvér, Kij, 
Scsek és Chorev; a De
neper jobb partján levő 
magaslatokon váracská-
kat építettek és a legidösb 
nevéről aztán Kijevnek 
keresztelték a várost. A 
testvérek elhalván, utó
daik a kazároknak fizet
tek adót. 

Az oroszokról tudvale
vő, hogy azzal állítottak 
be Skandináviába, hogy 
földjük nagy és gazdag, 
de nincs benne rend: vál
lalkozzék valaki és ural
kodjék rajtok. Három 
testvér, Burik, Szineusz 
és Truvor volt a vállal
kozó. Burik a Ladoga-tó 
partján várost épített, és 
ott uralkodott kezdetben; 
aztán, hogy testvérei el
haltak, felhajózott a Vol-
chov-folyón, az Ilmen ta
vától nem messze meg
alapította Novgorodot, 
és innét kezdte ránczba 
szedni az oroszokat, akár 
csak a mesebeli gólya a 
békahadat. Burikkal sok 
ember nem volt mege
légedve. Aszkold és Dir is ezek közé tartozott; 
ez a kettő engedelmet kért Buriktól, hogy 
Konstantinápoly ellen rabló-kalandra indul
jon. Burik megengedte. Oroszország vizi utjai 
alkalmatosak voltak erre. A Balti-tengert kevés 
térség kivételével (a folyók közti tért az oro
szok «volok»-nak nevezik) vízi ut köti össze 
a fekete-tengerrel. Aszkold és Dir áthajózván 
az Bmen taván, betért a Lovát-folyóba, innét 
kis-volokon át a Drinába, majd ismét kis-
volokon át a Dnyeperbe és rajta lehajózhatott 
a Fekete-tengerbe. Ők pillantották meg Kije
vet, ők szállták meg és vették birtokba. Bu
rik 86!)-ben meghalt. Az uralom kiskorú fiára, 
Igorra maradt, a kinek gyámja Oleg vala. 
Oleg csak három évig maradt Novgoródban, 
aztán délnek indult; megszállta Szmolenszket, 
Lynbecset, végre Kijevhez ért. Aszkoldot és Dirt 
csalfán megölte, mondván: «ti nem vagytok fe
jedelmek, sem fejedelmi vérből valók, ón pedig 

fejedelmi vér vagyok.» a várost hatalmába kerí
tette, és székvárosának, az «orosz városok any
jának* tette meg. Innét hadjáratot indit Kon
stantinápoly ellen ós szerződést köt a görögökkel. 
Oleg 912. évben halt meg. Ekkor kezdett ön
állóan uralkodni Igor, a görögökkel hadakozni, 
és velők uj szerződéseket kötni. Igor hadakozik 
még a pecsenyégekkel (bessenyőkkel) és a drev-
lyánokkal, de az utóbbiak 94G-ban Koroszten 
városa mellett megölik. 

A fejedelem haláláért véres boszut esküszik 
felesége, Olga. Bászedi, leitatja a drevlyánokat, 
közülök mintegy ötezerét felkonczoltat, és súlyos 
adót vet rajok. Olga keresztény hitre tér Kon
stantinápolyban, hol a kezét kérő császárt ki-
játszsza azzal, hogy keresztapjának kéri fel, 
már pedig az orthodox vallás szerint a kereszt
apa nem veheti feleségül keresztlányát, de még 
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a keresztszülők gyermekei sem léphetnek házas
ságra. Mikor Olga visszatért Kijevbe, kérte fiát, 
Szvjátoszlávot, hogy keresztelkedjék meg; ez 
azonban hallani sem akart róla. Különben a ki 
akart, megkeresztelkedhetett; nem bántották, 
legfeljebb kinevették. 

Mikor Szvjátoszláv nagykorú lett, kezébe vette 
az uralkodást és a Volga mellékén lakó bolgáro
kat, kazárokat, jászokat és kaszogokat támadván 
meg, Kazeran, Itü és Szemender városokat fel
dúlta: ekkor hódította meg Tmutarakan városát 
is. Mig idegen földön jár, a pecsenyégek majd 
hogy be nem vettek Kijevet, a pecsenyégeket a 
pusztába kergette ugyan, de Kijevet odahagyta 
és a Duna mellett fekvő Perejaszlaveczben tele
pedett le, ősi birtokát két fiára, Járopolkra és 
Olegre hagyván. Ezek északra, azaz Novgorodba 
vonulni nem akarnak; ekkor a novgorodiak ké
rik Szvjátoszlávot, hogy Vladimírt adja nekik 
fejedelmül. Vladimír Szvjátoszláv harmadik fia | 

volt; születésére nézve alatta állt testvéreinek, 
mert Olga kulcsárnéja, tehát rabnő volt az édes 
anyja. Vladimírnak eszes ós tapasztalt mentorja 
akadt nagybátyjában Dobrynyában, a kinek ta
nácsát mindenha követte. 

Szvjátoszláv megosztván fiai közt ősi birtokát, 
uj hónába, a dunai bolgárokhoz ment; hadako
zott velők és a görögökkel, szerződést is kötött a 
görögökkel; hazájába visszatérőben útját állták 
a pecsenyégek, megölték és koponyájából ivó 
poharat csináltattak. 

Szvjátoszláv két fia, Járopolk és Oleg közt vi
szály tör ki, mely Oleg halálával végződik. Járo
polk Vladimír ellen is hadat küld, de ez idejében 
megszalad és a skandinávokhoz menekül. Há
rom év múlva visszatér a varégekkel, Novgo-
rodból elkergeti Járopolk embereit; aztán bátyja 
ellen indul, a poloczki fejedelmet megöli, leányát, 

Bognyédát, bátyja meny
asszonyát feleségül veszi 
csak azért, hogy boszut 
álljon a nőn, a ki, midőn 
Vladimír megkérte, azt 
felelte, hogy rabasszony 
fiának nem lesz a neje. 
Vladimír Bognyéda test
véreinek és atyjának meg
ölésével felelt anyja meg
sértéseért és a nőt felesé
gévé tevén, teljesen elha
nyagolta. Vladimír Po-
loczkból bátyja ellen for
dult, Kijevet ostromolta és 
bátyját orozva megöleti. 
Vladimír diadala egyút
tal a pogányság diadala is 
volt, mert élete végével 
apja, Szvjátoszláv is tűrte 
a kereszténységet, bátyja 
pedig szelid erkölcsű lé
vén, bár nem vette fel 
hivatalosan a keresztény 
vallást, de híveit sem bán
talmazta s nem üldözte. 

Vladimírnak első dolga 
volt, hogy a halmon a 
királyi palota előtt bál
ványokat állított fel. Ott 
állt a főbálványnak, Pe
runnak faszobra, melynek 
feje ezüst, bajusza arany 
volt, körülötte álltak 
Chorsz-Dazsbog, Sztri-
bog, Szimargl és Mokos 
szobrai. Tudnunk kell, 
hogy a pogány szlávok 
főistene volt a Perun; a 
villámlás istene ez, a ki 
ugyanazt a szerepet töl
tötte be, a mit előtte a 
Zeus vagy a Jupiter vé
gezett. Perun az éltető, 
mert a mit a többi iste 
nek elrontanak, mindazt 
jóvá teszi. A napégő suga
rai felperzselik a füvet; 
Perun jótékony esőt küld, 
hogy ismét kizöldüljön a 
mező. Perunt még Szva-
rognak is mondják. Két 
fia van, úgymint: a nap 
és a tűz. A napimádás erő
sen el volt terjedve a szlá
vok közt. A nap istené
nek sok neve volt, ilyenek: 

Lado, Dazsbog, Chorsz, Szura, Túra és Volosz. 
Különösen az utóbbi fontos egyéniség volt az 
istenek sorában. Szvjátoszláv a görögökkel kö
tött szerződésében a következőket fogadja: 

•Ha pedig a fentebb mondottakat meg nem 
tartanok, én, s azok a kik velem és alattam van
nak, legyünk megátkozva az istentől, a kiben hi
szünk, Perunban és Voloszban, a barmok istené
ben és legyünk verve mint az arany, és tulaj
don fegyverünkkel lekaszabolva.* Minthogy a 
szlávok életében a baromtenyésztés kiváló fon
tosságú volt, azért a barmok istene, a Volosz is 
kiváló tiszteletben részesült, mind a magán, mind 
pedig a közéletben. 

A szlávok tehát a természet jelenségeit 
imádták. Első ünnepük uj év körül esett, mi
kor a nap ismét gyarapodni kezdett erőben, 
a második ünnepet tavaszkor, a természet ébre
dósének idejében ülték, a harmadikat akkor tar
tották, mikor leghosszabb volt a nappal (emléke 
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ma is fenntartotta magát a szent Iván napi ün
nepben) ; ekkor füvet gyűjtöttek, fürödtek és égő 
máglyákat ugráltak át. — A szlávok soknej üek 
voltak. 

Vladimír megvetvén lábát Kijevben, a pogány 
istenek tiszteletén kivül a kicsapongásokban ke
reste gyönyörűségét. Volt öt törvényes felesége, 
továbbá 300 ágyasa Bjelgorodon, 300 Vysgoro-
don és 200 Beresztovon. Még ennyivel Bem érte 
be, hanem a kijevi asszonyok és lányok körében 
is gyűjtötte tapasztalatait, hogy egykoron bölcs 
Salamonnal elmondhassa ő is, hogy minden 
hiábavalóság a földön. 

A bálványimádás azonban csakhamar lehetet
lenné vált; több esemény adódott elő, mely az 
uj hit iránti kedvet csak élesztette. Azután 
Kijevben erős, nagyon erős volt a keresztény 
Olga emléke. A krónikás igy adja elő a dolgok 
mivoltát. 

Világ teremtésének 6495 (987) évében ösz-
szehivá Vladimír bojárjait és a város véneit és 
monda nekik : «Ime, bolgárok jártak nálam és 
mondották: fogadd el vallásunkat; azután né
metek* jöttek és szintén dicsérték hitöket; utána 
a zsidók jövének. Legutoljára jöttek a görögök, 
kik minden vallást gyaláztak, a magukét pedig 
dicsérték, és sokat beszéltek a világ teremtéséről 
és létéről, okosan beszélnek, csodálat és öröm 
hallgatni őket, mert egy más világról is beszél
nek : ha valaki, mondják, hitünkre tért át, és ha 
meghalt, feltámad és nem hal meg örökre; ha 
pedig más hitet fogad el, örökkön örökké égni fog 
a tűzben. Mit tanácsoltok? Mit szóltok a do
loghoz ? 

És felelék a bojárok és vének. «Tudod, feje
delmünk, hogy senki sem ócsárolja, hanem di
cséri a magáét; ha meg akarod vizsgálni a dol
got, vannak férfiaid: küldd el őket, vizsgálják 
meg mindegyikök vallását, hogyan tisztelik iste-
nöket.* Tetszett a beszéd a fejedelmeknek és 
az embereknek; választanak jó és eszes férfiakat 
szám szerint tizet, es mondák nekik: "Menjetek 
először a bolgárokhoz és vizsgáljátok meg hitö
ket.* Ők pedig elmenének és odaérkezvén, látá-
nak ocsmány dolgokat és hajlongásokat a tem
plomban ; és visszatérének földjükre. Es szóla 
így hozzájuk Vladimír : "Menjetek a németekhez, 
nézzetek meg mindent, és onnét a görögökhöz. 
(A görög császár értesült, hogy a szlávok mi já
ratban vannak, eleve kiadta a rendeletet, hogv a 
lehető legnagyobb pompát fejtsenek ki az isteni 
tisztelet körül.) 

Visszatérvén a követek monda Vladimír: «Ime 
megérkezének küldötteink, halljuk, hogy mit 
láttak. Mondjátok a Druzsina előtt!» Ok pedig 
felelék: «Mikor a bolgároknál járánk, láttuk, 
hogyan hajlongnak a templomban, melyet ro-
patnak neveznek, öv nélkül állva; a ki egyszer 
meghajtotta magát, leül, ide-oda tekint, mintha 
veszett volna, nincs náluk öröm, hanem nagy 
szomorkodás és bűz; nem jó az ő vallásuk. 
És elmenénk a németekhez és láttuk, hogy sokat 
tisztelegnek templomaikban, de semmi szépséget 
sem láttunk. Es elmenénk a görögökhöz is, beve
zettek minket, a hol istenöknek szolgálnak, és 
nem tudtuk, égben vagyunk-e vagy földön, nincs 
a földön ilyen kép, nincs ilyen szépség és nem 
is tudjuk elmondani, csak azt tudjuk, hogy isten 
van ott az emberekkel és hogy az ő szertartásuk 
felette van minden ország isteni tiszteletének. 
Nem is feledhetjük el azt a szépséget; vala
mint minden ember, ha egyszer édesbe harapott, 
nem veszi be utána a keserűt, úgy mi sem bí
runk itt maradni.» És mondják a bojárok: «Ha 
rossz volna a görög hit, nem fogadta volna 
el nagyanyád, Olga, a ki pedig okosabb volt min
den embernél.» 

Feleié Vladimír: «Hol vegyük fel a kereszt
ségét!* s ők válaszolták: «a hol neked tetszik.* 

Vladimír végre is abban állapodott meg, hogy 
vár egy kicsicskét. Egy év múlva hadat indított 
Cherson ellen, mely a mai Szebasztopoltól alig 
fél órányira feküdt, és fogadást tett, hogy meg
keresztelkedik, ha a várost beveszi. Bevevén a 
várost, Bazüius és Konstantin császároknak azt 
üzenteti, hogy szép testvéröket, Annát, adják 
neki feleségül, különben az ő városuk is Cherson 
sorsára jut. A válasz az volt, hogy nőül veszed 
Annát, ha megkeresztelkedel. Vladimír azt fe
lelte, hogy nem bánja, kereszteljék meg azok a 
papok, a kik Annával fognak jönni. Ebben meg
egyeztek és Anna, testvérei unszolására, Cher-
zonba hajózott. Azt tartja a hagyomány, hogy 

* T. i. latin szertartású ak. 
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Vladimírnak erős szembaja támadt ekkor; a 
császár lánya értésére adatta, hogy keresztel-

; kedjék meg minél előbb, különben elveszti szeme 
világát. Vladimír végre beleegyezett. Keresztelés 
közben visszanyerte látását. Ezt látva, harczosai 
közül is sokan megkeresztelkedtek. Keresztelő 
után Ghersonban megtartották a császár lányával 
a lakzit. 

Vladimir ezután visszadta a várost a görögök
nek, felszedelödött es Kijevbe ment, hol első 
dolga volt fiait és a hozzá közel állókat megke
reszteltetni. A bálványokra rossz napok követ-

j keztek; irgalmatlanul szétrombolták őket. Sze-
! gény Perunt lófarkra kötötték s a hegyekbe 

vitték, miközben tizenkét ember botozta, po
fozta. Mikor a Deneperbe taszították Perunt, a 
nép sírt; embereket állítottak a partra, hogy a 
főbálványt ne engedjék partra úszni, mig a sellö-
kön át nem haladt. 

Kezdődött a keresztelés munkája; sokan fel-
I vették a keresztény hitet jószántukból, sokan 

• muszájból*, és sokan a pusztába menekültek 
előle. 

A Konstantinápolyból küldött metropolita, a 
püspökökkel, Annával és Vladimírral, meg Vla
dimir nagybátyjával, Dobrynyával a nagy vizi 
ut mentén keresztelve a népet, eljutott Novgo-
rodba, hol az ellenállás a legnagyobb volt, s 
hol inkább karddal mint szentelt vizzel keresz
teltek. Mihálynak hivták az első metropolitát, 
a ki megkeresztelvén a rosztoviakat, 991-ben 
meghalt. 

Vladimir alatt a terjedelmes orosz föld még 
nem lett kereszténynyé, a vjátkaiakat és a merie-
ket a kijevi barlangos zárda (pecserszkaja lavra) 
szerzetesei térítették meg, vértanúságot szen
vedvén. Vladimir érdeme, hogy a Denepertől 
nyugotra is terjesztette a hitet; 992-ben Veres
oroszországban térítette meg a népet, Vladimir 
nevű várost alapított és benne a boldogasszony
nak fatemplomot emeltetett. 

Nem írjuk meg Vladimir további uralmának 
folyását, czélunk úgyis csak az volt, hogy tájé
koztassuk az olvasót arról az ünnepélyességről, 
melyet az oroszok közelebb, de különösen július 
27-én tartottak. A figyelmes olvasó bizonyára 
észre veszi, hogy mi, magyarok, Géza fejedelem 
idejében voltunk olyan, ha ugyan nem különb ke
resztények, mint az oroszok, az ő «szent és nagy» 
Vladimírjuk megkeresztelkedésenek korában. 

CSOPEY LÁSZLÓ. 

DRENTELEN ALEXANDER ROMANOVICS. 
1881 június közepe táján Odeszába értem. 

Már Bécsben annyi nehézséget gördítettek elembe 
útlevelem láttamozásánál, hogy minden kedvem 
elment a szent országban való utazástól. Galatz-
ból az dAlacrityi) nevű angol ágyunaszádon, 
melynek parancsnokával Triesztben megismer
kedtem, — érkeztem a híres orosz városba. Alig 
hogy a «Hotel Richelieu»-ben átöltözködtem, 
franczia nyelven kiállított meghívót kaptam a 
«Gouvernement Génórai»-tói. Útlevelemet még 

I a kikötőben az «Alacrity» födélzetén vették el 
tőlem elismervény mellett, a kormányzósági 
rendőrségnél pedig, hová megidéztettem, valami 
húsz kérdést is intéztek hozzám utazásom czél-
járól, tartózkodásom idejéről, stb. és mindezek
ről formális jegyzőkönyvet vettek fel. Kövid vá
rakozás után, a különben udvarias csinovnik 
tudtomra adta, hogy 48 óránál további tartóz
kodás végett a kormányzó ur Ö Exczelleneziájá-
tól személyesen kell engedélyt kérni. 

Már régen tudtam, hogy Drentelen, az orosz 
tábornoki kar egyik legkiválóbb alakja, 1849-ben 
Büdiger hadtestében mint alezredes ellenünk 
harczolt, s így csupa kíváncsiságból arra szántam 
el magamat, miszerint a különben roppant 
unalmas Odesszában nem 48 órát, hanem három 
napot fogok tölteni, csakhogy a híres tábornokot 
láthassam. 

Kérésemre egy csendőrt adtak mellém, ki a 
kormányzósági palotába kisért, melynek kapuja 
előtt két krimiai tatár lóháton őrt állott. Kísérőm 
az egyúttal velem küldött hivatalos levelet egy 
ronda irodában átadta, mire elég csinos márvány 
lépcsőkön az első emeletbe mentem. Az előte
remben kívülem még egy drezdai gyáros szintén 
hasonló járatban várakozott. Két parancsőrtiszt 
teljes szolgálati díszben igen udvariasan fo
gadott. 

— Ö Exellencziája — monda az egyik elég jó 
franczia kiejtéssel — még a fürdőben van, de 
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tíz perez múlva visszajő, addig is tessék helyet 
foglalni. 

A tíz perczből ugyan egy becsületes óra lett, 
mire a kormányzó a tenger partján lévő fürdő-
házából lóháton megjött. 

A dobok peregtek, az őrség fegyverbe állott, s a 
czár altér egója Odesszában, valamely hátulsó 
lépcsőn feljött a nélkül, hogy láthattam volna. 

Előttem a német gyárost bocsájtották be, ki 
néhány perez múlva vidám képpel jött ki. Most 

• reám került a sor. 
— Kit jelentsek be ? — kérdé az egyik parancs

őrtiszt. 
— Ha megengedi — viszonzám — névjegyem

mel szolgálhatok. 
Midőn a tiszt a névjegyről olvasta, hogy ka

tona vagyok, egészen megváltozott arczkifejezése 
s feszesen meghajolva, jegyemet bevitte a kor
mányzónak. 

— Entrez Monsieur, — monda néhány pilla
nat múlva visszatérve. 

Drentelen altábornagy szikár, de izmos ember 
volt, őszbe vegyült hajjal s orosz módra leberet
vált szakállal. 

Egyszerű tábornoki egyenruhát viselt minden 
rendjel nélkül. Midőn beléptem, a velem fel
vett jegyzőkönyvet és névjegyemet tartá ke
zében. 

— Foglaljon helyet százados ur — monda 
franczia nyelven — sajnálom, hogy nem tudok 
magyarul, de a mint hallom, kegyed beszél fran-
cziául. Mindjárt szolgalatjára állok. 

— No, — folytatá a tábornok — midőn a 
jegyzőkönyv olvasását befejezte — egy napi to
vább tartózkodás miatt nem kellett volna kegye
det ide fárasztani. Különben igen szívesen lát
juk Odessában. Kegyed született magyar, a mint 
látom. 

— Igenis tábornok ur. 
— En is voltam Magyarországon ezelőtt har-

minczkét évvel. Ah, akkor még fiatal, erőteljes 
ember voltam. 

— Excellencziádon — felelém — nem lát
szik meg, mintha azóta sokat változott volna. 

— Ön még fiatal ember — folytatá a tábor
nok — s igy nem tapasztalhatta, hogy ama iz
galmas időkben hamar megérett az ember. 

— Bocsánatot, tábornok ur, én 1849-ben már 
katona voltam. 

Drentelen, mintha állításomat el nem hitte 
volna, a jegyzőkönyvbe nézett, s miután látta, 
hogy 1829-jk évben születtem, mosolyogva kezet 
nyújtott. 

•— Soha se fogom elfelejteni a szép Magyaror
szágot, vitéz katonáit, szép asszonyait, és kitűnő 
borát (la belle Hongrie, ses braves guerriers, 
ses belles femmes et son vin délieieux). Isten 
önnel. 

Ezzel vége volt a kihallgatásnak. 
A mint Odesszából Galacz felé visszautaztam 

•— mert csakugyan felhagytam abbeli szándé
kommal, hogy Szent-Pétervárt és Moszkvát 
megnézzem, olvastam a lapokból, hogy merény
letet követtek el Drentelen ellen. A golyó széles 
tányérforma sapkáján ment keresztül. 

Drentelen a merénylőt elfogta, és az oda siető 
kozákőrjáratnak oly utasítással adta át, hogy ne 
bántalmazzák. — Nemsokára Kijevbe lön áthe
lyezve, mint kormányzó. Az ottan kiütött anti
szemita zavargások alatt sokáig nem fogta a 
zsidók pártját, és a katonaság nevezetes módon 
mindig későn vonult ki, midőn éjjel a kijevi cső
cselék a zsidókat fosztogatta és mészárolta, sőt 

i az orosz katonák együtt raboltak a zavargókkal. 
Végre aztán Drentelen erélyesen lépett fel, s a 
tömeg közé lövetett, mire a rend ismét helyre 
állott. 

Drentelen Szent-Pétervárott a híres III. osz-
| tály, vagyis a birodalmi titkos rendőrség főnöke 

volt, s szívesen vált meg azon állástól az 1880 
február 17-iki merénylet után, midőn kevésbe 

I múlt, hogy a czárt a télipalotában családostól 
í együtt a légbe nem röpítették. A tábornok nem 

tartozott a közönséges magas rangú orosz csi-
í novnikok közé, kik állásukat többnyire tulajdon 

érdekeik előmozdítására szokták fölhasználni. 
Az orosz hadseregben 1838 óta szolgált, s mint 
a hadsereg újjászervezésére alakult bizottság 
elnöke, tevékeny részt vett annak messzeható 
munkáiban. 

Mióta Oroszország, háborúba készülve, hadse
regének két harmadát a nyugati határszélek felé 
előretolta, a kijevikormányzóság jelentősége min
den tekintetben szaporodott, és csakis Drentelen 
tábornok zseniális intézkedéseinek köszönheti a 
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«zár, hogy roppant csapattömegei minden fenn
akadás nélkül jutottak állodásaikba. 

Kétséget nem szenved, hogy háború esetére 
Drentelen lett volna a Galiczia ellen működő 
hadsereg főparancsnoka, mig a varsói kor
mányzó, Gurko altábornagy Németország ellen 
működött volna. 

Most már Nikolajev nyugalmazott altábornagy 
kivételével a Magyarország ellen kivonult orosz 
badsereg tábornokai mind meghaltak. 

Drentelenben az orosz hadsereg legjobb tábor
nokát vesztette el, s alig hiszszük, hogy helyét 
könnyen pótolhatnák. 

A kijevi ünnepélyek alkalmával, midőn a ki
vonult csapatok szemléjére indult, szélhűdés 
•érte a 68 éves erőteljes férfiút s holtan esett le . 
lováról. j 

Az orosz hadsereg mostani hadászati felállí- [ 
-tása az ő terve szerint eszközöltetett, s minden '• 
szakértő katona el kell hogy ismerje, miszerint 
az a legkisebb részletekig kifogástalan és czél-
szerü. C—s 

RAJZOK LENGYELORSZÁG TÖRTÉNETÉBŐL. 
vn. 

Pszonka és a babini köztársaság. 

Zsigmond-Ágost uralkodása alatt egy sajátsá
gos irodalmi és erkölcsi köztársaság, vagy inkább 
satyrikus akadémia emlékét őrzi a lengyel mű
velődéstörténet, mely feladatául tűzte volt az 
az erkölcsök javítását s a kormányzati visszaélé
sek ostorozását s bizonyos tekintetben páratla
nul áll a krónikák évlapjain. E köztársaság, 
melynek jelszava volt: Ridtndo castigo móres — 
«gymaga híven jellemzi a XVI-ik századbeli len
gyel társadalmi életet. 

íme az érdekes intézmény eredete röviden elő
adva: 

' Lublin városa, a hasonnevű mai orosz-lengyel 
kormányzóság székhelye, s Lengyelországnak 
Varsó után legszebb városa, már a XVE-ik szá
zadban élénk virágzásnak örvendett, s a többek 
közt itt folyt le Zsigmond-Ágost alatt az az 
egész éven át tartó országgyűlés, melyen Len
gyelország és Litvánia egyesítése végrehajtatott. 
A város már a Jagellók alatt több mint 40,000 
lakossal birt, s az egész podoliai, volhyniai és 
vörös-oroszországi kereskedelem csomópontja 
volt. Természetes, hogy ennek következtében a 
társadalmi élet is szép fejlődésnek indult, s 
Lublin székhelye lön a lengyel intelligencziának 
s a lengyel irodalmi mozgalmaknak is. 

Pszonka Szaniszló, lublini törvényszéki biró, 
s egy Babin nevezetű falu földesura, egy saty
rikus irodalmi társaságot szervezett itt, többnyire 
becsületességük és derült kedélyük által kiváló 
barátjai köréből. Köztük volt Pszonka maga és 
Kaszovszky Péter, szintén lublini törvényszéki 
biró. Mindketten annyira keresettek voltak, hogy 
semmi családi ünnep, vagy összejövetel nem 
történt meg a nélkül, hogy őket is meg ne hív
ták volna. Már Babin falu neve is elég volt, 
hogy elűzze a bánatot és unalmat, eszébe juttatva 
mindenkinek Pszonkát, kinek vidám kedélye 
számtalan barátot szerzett neki. 

E társaságnak, mely Babinban jött össze, 
czélja volt előkelő egyéniségek minden gáncsolni 
való cselekedetét nevetségessé tenni. Pszonka 
volt az is, a ki indítványozta, hogy a társaság a 
babini köztársaság nevet vegye fel, s Lengyelor
szág mintájára szervezkedjék, mihez képest vá
lasztottak magok közül egy királyt, több pala
tínust, várnagyot, érseket, püspököt, starostát, 
fővezért, kanczellárt, marsallt, kincstárnokot, 
szóval az egész lengyel államszervezetet kiparo-
diázták. 

Hivatal annyi volt, hogy mindenkinek jutott 
valami czím és méltóság. Maga Pszonka meg
elégedett a praefektus czimmel, mig Kaszovszky 
nagy kanczellárnak hivatta magát. Hogy a kri
tikában több legyen a bors, később a czímzetes 

PSZONEA SZANISZLÓ. 

méltóságokat olyan egyéneknek adományozták, 
kiket gúnyolódásaik czélpontjául választottak, s 
kik így a társaság körén kivül estek. Ez esetben 
mindig tekintettel voltak az illető fogyatkozá
saira, s a czím rendesen ellenkezője volt annak, 
a melyet az életben viselt, vagy tényleges jelle
mével állt ellentétben. 

Ha valaki például az országgyűlésen erejét 
túlhaladó, vagy rá nem tartozó dolgokban emelt 
szót, megkapta a babini köztársaság érseke czi-
mét ünnepélyes diplomában, melyet a vig tár
saság látott el pecséttel és aláírással. Ha pedig 
egy szónok a követi kamrában hihetetlen dolgot 
beszélt el, ráruházták a babini kanczellár vagy 
szónok diplomáját. Az a ki roszkor kérkedett 
bátorságával, Babin lovagja vagy fővezére nevet 
nyert, s ha tiszteletleuül nyilatkozott a vallásról, 
ugyanazon köztársaság prédikátorának, vagy 
szent inkvizitorának nevezték ki. 

A szövetség tagjai annyira nyilvántartották 
mind azt, a mi Lengyelországban történt, hogy 
egy kiválóbb szereplője a közéletnek sem von
hatta ki magát a köztársaság gúnyos tréfái alól. 
Kritikájában mindig a legnagyobb részrehajlat-
lanságot gyakorolta, és soha sem fordította élét 
másra, mint a ki megérdemelte. Viszont az, a 
ki tárgya volt, nem merte magát sértve érezni, 
nehogy nevetségessé váljék. Nagy erkölcsi hatása 

volt az emberi gyarlóságok ellen indított emez 
irtó hadjáratnak, mert ha nem is javított rajtok 
mindig, de legalább lappangásra kényszerítette. 

Hires volt a társaság arról az ügyességéről, a 
mint nevetségessé tudta tenni mindazt, a mi a 
hazára nézve káros lehetett volna, s ennek da
czára soha sem használta a rágalom fegyverét. 
Tagjaiul csak olyanokat vett föl, kik tapintatos
ságukról, müveit elméjökről és helyes ítéletük
ről ismeretesek voltak. Maga köré gyűjtötte az 
ország legkiválóbb egyéniségeit, minisztereket, 
püspököket, azért, hogy ha a gúny nyilaira mél
tót kellett sújtani, ne érezze az sértve magát, 
ha diplomáját olyanok kezéből nyerte, kik nem 
kevésbé tekintélyes polezot foglaltak el Len
gyelországban, mint Babin köztársaságában, 
s hogy a korholás annál is üdvösebb hatású 
legyen. 

Zsigmond Ágost, kinek uralkodása alatt a 
köztársaság virágzása tetőpontját érte el, szel
lemes, felvilágosult, szabadelvű ós türelmes volt 
s ellensége a szomorkodásnak. Szeretett hal
lani a babini köztársaságról s egy napon, 
mikor ennek több tagja vette körül, köztük 
Pszonka, megkérdezte, hogy van-e király közöt
tük? «Nincs felség — felelt Pszonka — míg 
felséged él, addig nem választunk mást. Ural
kodjék akkép a babini köztársaságban, mint 
Lengyelországban.* A király nevetve fogadta e 
feleletet s megelégedését nyilvánította Pszon-
kának, megnyugtatva azáltal másokat is, kik 
rossz néven vették a babini köztársaság utján 
kapott diplomáikat. 

Nagy befolyást gyakorolt e kör a nemzeti 
szellemre, s a XVI. század erkölcseire is. Az 
ifjak, kik először léptek a világba, reszkettek 
fóruma előtt, nehogy megrovásának tegyék ki 
magokat. Igy háromlott haszon a satyra ez íté
lőszéke által az egész államéletre is, javítva a 
hibákat azáltal, hogy kíméletlenül leleplezte, 
királyban, papságban, követekben ós miniszte-
terekben. 

Pszonka Szaniszló 1590-ben halt meg, utó
dai sokáig fenntartották még kezdeményét, a 
babini köztársaságot, de mint minden intézmény 
a világon, végre ez is lejárta magát. Lengyelor
szág háborúi és hanyatlása meggyengítették a 
babini köztársaság erkölcsi befolyását is, míg 
végre egészen megsemmisítették, s a nevezetes és 
sajátságos szövetkezet ma már csak egykori 
hírében él. 

LUBLIN. 
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A VASÚTI KÖZLEKEDÉS A JÖVŐBEN. 
Dr. Engel Eduárdnak egy Jenában nemrég 

megjelent röpirata, melyben a vasúti közle
kedés olcsóbbá és egyszerűbbé tételét fejte
geti a levélposta történetéből vett tapasztala
tok és statisztikai adatok alapján, nagyban fog
lalkoztatja Németországban a közvéleményt. 
Egyik német lap érdekes képet nyújt, minőnek 
képzeli az utazást 1893-ban, midőn véleménye 
szerint ez a reform már megvalósulna. 

A kép eredménye az, hogy az utazás a villám
vonat első osztályán, tehát a legdrágább helyen, 
Lipcsétől Bázelig (Svájczba) 1 2 márkába kerül, 
holott jelenleg 70Va márkába jő. Az Engel által 

* Arczkijavitó intézetek alakultak több „ 
világvfírosban s állítólag csodákat hoznak létre. A 
bőrt kiegyenesítik és fényessé teszik, a hajat meg
festik, a termetet kiegyenesítik, egy szóval egy 
60 éves matróna olyanná lesz, habár csak egy p4r 
iinpra is, mintha 18 éves volna. Sajnos, hogy e • szé
pítő szalonok» látogatói igen nagy számmal vannak. 
Hiteles adatok s?erint Londonban mintegy 10 ezer 
New-Yorkban 8000, Parisban 6000 nő van, kik az ily 

TEHERHAJÓK A RAKPARTON. Góró Eajos rajza. 

ajánlott reform idején összesen csak kilencz-
féle vasúti jegy adatnék ki és pedig: 

1. Az első övre (az indulási helytől 25 kilo
méternyire bármely irányban egy napi érvény
nyel) első helyen 2 márka, második helyen 
50 fillér, harmadik helyen 25 fillér. 

2. A második övre (az indulási helytől szá
mítva 26—50 kilométer távolságra bármely 
irányban egy napi érvénynyel) első helyen 
4 márka, második helyen 1 márka, harmadik 
helyen 50 fillér. 

3. A harmadik övre (50 kilométer távolságon 
tül bármely irányban s háromnapi érvénynyel) 
első helyen 6 márka, második helyen 2 márka, 
harmadik helyen 1 márka. 

A villámvonat használatánál mindenkor két-
két jegyet kell váltani a megfelelő osztály s 
távolság szerint. 

A legnagyobb díj tehát egyszerű személy-vo
naton csak 6 márka (3 forint), mely összegért 
az egész német birodalmon keresztül lehet 
utazni pótfizetés kötelezettsége nélkül. Az egy
szerű jegykezelés folytán nagyobb vasúti pénz
tárakra nincs szükség, kalauzok absolute nem 
léteznek, csak egy-egy ellenőr jön be időről
időre a vonatokba, mint most a lóvasutaknál 
történik. 

A podgyász-kezelés is igen egyszerű és olcsó 
lesz. Ötven kiló súlyon tul az első és második övön 
25 fillért, a harmadik övön 50 fillért s a villám
vonaton is csak egy márkát kell fizetni, ötvenen 
alul pedig a felét. Mivel a sulymérésen kivül 
semmi számítás sem szükséges s a nyomtatott 
vevényekre egyszerűen csak az utazási pont 
határát jegyzik be, a málha-feladásnál az összes 
munkát egy hivatalnok játszva s fennakadás nél
kül végezheti el. 

Az utazó jegyét a perronra lépve lebélyegzik, 
az egyes vasúti szakaszok olyan színnel vannak 
befestve, mint a minő a jegy, a gépeken óriási 
betűkkel van felírva a vonat iránya s ezért a 
kalauz is felesleges. A jegyekkel való vissza
élést meggátolja az ellenőr s a szigorú sza
bályok. 

Ha hazánkban is érvénybe jönne ez a rend
szer, utasaink Budapest közvetlen környékén 
(Törökbálint, Péczel, Maglód, Haraszti stb.) az 
első osztályban 1 frtot, a másodikban 25 kraj-
czárt, a harmadikban 13 krt fizetnének. Bicske, 
Aszód, Nagy-Káta, Dömsöd, stb. s környékeik 
azután csak kétszer annyiba kerülnének, azontúl 
az ország határáig, tehát Kuttkáról Brassóig, vagy 
Munkácstól Fiúméig az egész hosszú utat meg 
lehetne tenni első helyen 3 forintért, második 

helyen 1 forintért s pláne a harmadik helyen e 
rengeteg utért csak 50 krajczárt kellene fizetni. 

Mondanunk sem kell, hogy ily nagy olcsóság 
mellett az ingyen jegyek s leszállított áru jegyek 
mind eltűnnének s velők együtt a vasutak igaz
gatóságánál egész osztályok, melyeknek tagjai 
jelenleg csak e komplikált jegyek kezelésével 
foglalkoznak. Az utazók száma természetesen 
még sokkal nagyobb lesz akkor, mint jelenleg 
is, de valószínűleg a vasutak jövedelme is. A 
penny-rendszer életbeléptetése a posta-szolgá
latban tanúsítja, hogy nem mindenki utazik 
rögtön széltére-hosszára, mert igen olcsó az 
utazás, de mutatja azt is, hogy a sok utazó által 
adott fillér jobb, mint a mai rendszer, midőn a 
vonatok egy része üres s a másik része jó nagy 
részben leszállított áru jegyekkel utazó közön
séget visz magával. 

EGYVELEG. 
* Az állatkínzás a konyhában lassankint meg

szűnik nálunk. Még a jelen század elején is elevenen 
forralták fel a rákot, a,z aogoJnAt„elevenen nyúzták 
meg s a malaczot szokás volt leöletése előtt sokáig 
pálczázni, hogy húsa lágyabb legyen. A khinaiak-
nál ellenben még most is divatosak ily kegyetlensé
gek : a tyúkot és kacsát elevenen teszik olvasztott 
vajban a tűzhöz, a bárányt és tekenősbékát is eleve
nen sütik meg. 

RÉSZLET A BUDAI KORZÓRÓL. 

intézetek rendes látogatói, ugy hogy bérletjegyeik is 
vannak. Hogy a sok szépítő szer között elég mérges 
anyag is van, nem szükség külön felemlítenünk. 

;: Az európai gyufákat Kelet-Ázsia nagy részé
ben csaknem teljesen kiszorítja a japáni gyufa. Ma
gában Japánban igen sokat fogyasztanak el, bár 
ezer doboz még körülbelül 30 írtba kerül. 

* 35,000 tonna kötél szükséges a «Scientific 
American» számítása szerint egy-egy aratásnál az 
Egyesült-Államokban. A leggyakoribb kötél manilla-
kenderl) lvan s egy hold termésnél mintegy két font 
szükséges belőle. 

* A férjhez nem ment leányokat is megadóz
tatta a zsarnok I. Frigyes Vilmos porosz király; 
minden 25—40 között levő hajadonnak évenkint 
két tallér külön adót kellett fizetnie. Agglegényadót 
azonban nem követelt. 

* A köztisztaság érdekében. New-yorki nők 
«Health protective society» (Egészségvédő társaság) 
czimű egyesületet alapítottak, melynek tagjai sze
mélyesen vizsgálják meg az egyes utczák és gyárak 
tisztán tartását s több reform közt egy szakértő nőt 
közköltséggel három hóra Európába küldtek, hogy 
az itteni nagy városokban az utczatisztogatás mód
szereit tanulmányozza. 

* Gyakorlati vizsga. A bécsi Gizela-nőegylet 
nőipar-iskolájában a ruhaszabási tanfolyam vizsgá
ján egyes növendékek a hallgatók jelenlétében vet
tek mértéket társnőikről, kiszabták s megvarrták a 
ruhát, ugy hogy két óra múlva már a helyszínén 
készített ruhát felpróbálva be is mutatták. 

A CSÁSZÁRFÜRDŐI 

A D U N A 
GŐZÖS FEDÉLZETÉN. 

P A R T R Ó L . 
Ctrfí Lajos rajza. 
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A D U N A P A R T I KORZÓN. 
Saison-tárcza. 

Mit nekem Begiomontanusnak minden tudo
mánya, melylyel a csillagok járását czirkalmazza 
ki horoskopja üveglencséjén át! Ha nem volna 
is kalendárium a világon, azt az egyet biztosan 
lehetne tudni, hogy a július és augusztus hóna
pok a főváros zodiacusában a Korzó jegy alatt 
állanak. A nélkül, hogy az egyenlőség nagy elve 
iránt tiszteletlenséggel viseltetnénk, miért ne val-
lanók be magunknak, hogy a liget frekvencziája 
kissé túlságosan is demokratikus elemekből áll, 
a kiknek hüselésében nem épen kellemesen lep 
meg az a fesztelenség, melylyel elterülve a sima 
gyepen, legelső gondjuk megszaba
dítani magokat a czivilizáczió ama 
felesleges attribútumától, melyet 
«csizmának neveznek az emberek 
idefenn, ott örökre névtelen.» De a 
korzó ? Egy kihalt nagy város élet
ereinek utolsó fellobbanása, együvé 
gyűlt minden vérének egyetlen fel-
pezsdülóse; az a Noe bárkája, mely 
a kánikula özöne elől biztos talajra 
viszi a menekülőket s honnan a ki
bocsátott galamb olajággal tér majd 
vissza, ha a saison uj termő föld
jére lelt. 

Budapest egykori nagyvilágának, 
mely volt és nincs, a korzóra szorul 
össze mindama része, mely meg 
akarja őrizni előkelőségét. Es ez az 
unatkozó főváros kénytelen odaadni 
magát játékszerül a vakáczióra új
donsült gavalléroknak, miniatűr-
nevezetességeknek, tegnapról mára 
felcseperedett nagyságoknak, kik 
nagy garral foglalják el az üresen 
maradt helyeket s élvezik rövid di
csőségüket. 

Nem rágalmazom Budapestet, de 
bármilyen élvezet legyen is lóvas-
utainkon járni-kelni, Polonyi inter-
pelláczióit hallgatni, Szimics-pört 
olvasni kétszáz sorjával napjában, 
melyből a lapok meg nem kegyel
meznének a legapróbb részletekkel 
sem (hogy is ne, hiszen pontosnak 
kell lenni, ha az ember történelmet 
ir) — végre is elérkezik egy psykho-
logiai pillanat, a midőn elfogja az 
embert a, vágy, kissé változtatni lát-
körén. Es akkor aztán csattannak a 
zárak, van lótás-futás a vasút-igaz
gatóságokhoz; mert mit akarnak? 
ingyen vagy féláron utazni csak van 
joga minden magyar embernek! — 
s egy szép nap, a mit hinni is alig 
mertünk volna, a gőz szárnyain re
pítve talál, kényelmesen elhelyez
kedve kupénkban. 

Igaz, hogy ezeknek a villeggiatu-
rázásoknak nálunk néha igen furcsa 
értelme van. Hányan emlegetik 
büszkén «nyaralójukat», mely kö
zelebbről megtekintve, valami ros
katag, földes szobáju paraszt viskó 
a somogyi homokparton, és hány 
kikopott gentry nevét, a ki a szep
tember első napjaiban diadallal 
tartja bevonulását a fővárosba, ke
resnők hiába a világ összes fürdőhe
lyei listájában, legfeljebb az ürögdi 
tiszteletes tartli-tábláján bukkan
nánk rá. A muszáj-nyaralók ily tí
pusait mindenki ismeri már s akár 
ujjal mutathatna rajok, a mint ne
vetséges pöffeszkedéssel beszélik ischli vagy emsi 
élményeiket. J3 még azt mondják, hogy a nevet
ségesség öl. Én úgy találom, hogy ezek az urak 
«a körülményekhez képest» kitűnően érzik ma
gokat. 

Beszéljünk másról. 
Sokkal tisztességesebb őszinteség benyomását 

teszik azok, a kik itthon maradva, egy hamis 
látszat hazugsága helyett a korzón óvják meg 
elegáncziájok érintetlen fölényét. Egy udvarlás 
a korzón — a szerelem recitativója s maga a 
korzó nem csupán egy interregnum, de egy nem
zetközi állomás leszálló helye mind azoknak, kik 
öt percznyi megállapodást keresnek abban a 
nagy népvándorlásban, mely keresztül űzi őket 
Budapesten.Ott kanalazza mr. Bonhomme.Prud-
homme vagy Delhomme, nancy-i tőkepénzes, 

jégbe hűtött punch-át a Hangli fái alatt, s czi-
nikus udvariassága alig bir kifejezést találni 
elragadtatásának a tapasztaltak felett. Csak a 
«tsigan»-t nélkülözte eddig, s kedélyes, lelkes 
szemei hiába keresik az aszfalton mindenfelé 
Pharao veres nadrágos népét, a mint ((hegedüjök 
húrján szilaj vad mámorral zeng fel a puszták 
exotikus költészete.* (NB. így irják ezt évről-
évre a párisi boulevard-lapok szeretetreméltó 
krónikái.) Bezzeg higgadtabban itéli meg a hely
zetet mr. Pepperbox — a londoni Soho nagy 
óragyárosa, a ki négy sugár fiával, kik imént 
tettek érettségit, most kerekedett fel a jó elő-
menetelökért megígért európai körútra, melylyel 
összeköttetésben időt vesz magának alkalmilag 

A PESTI KORZÓN. 

Erdély római kori aranybányászatáról is behatóbb 
tanulmányokat tenni. 

A hivatalos korzó csak a Petőfi-térig terjed; 
azontúl megszűnik a chic, a tónus birodalma 
s kezdetét veszi az apróvilág nyüzsgő zsivaja, a 
mint zörögve csörgetik futkosó lábaik alatt a 
kavicsszemeket, mint vergődő madarak föl-föl-
rebbenése a kalitban. 

Szánalomból csak, ha még egy-egy zöld haj
tást küldenek azok a száraz ágak s merő részvét
ből buj ki egy-egy félénk fűszál az ámytalan 
pázsitagyból. «Ne hagyjuk még, ne hagyjuk, a 
míg lehet» — suttogják összebújva; «mi lenne 
nélkülünk ezekből a vézna kis csemetékből, 
kik alattunk összefogózva olyan boldog nevet-
géléssel kerengenék az «Ispilángi» hangjára, 
s kikhez olyan távol van a derűs mosolyú 

kék ég, és mégis, vagy tán ép azért, olyan — 
közel.» 

Buta arczocskájával belebámulva a körülte 
nyüzsgő, kaczagó, sivító apró világba, egy ökölnyi 
kis legény hagyja magát a játék rythmusára ide-
oda igazgatni; gyenge dereka meg-megrokkan 
még a szaladásban, forgása olyan, mint egy 
tömzsi bugócsiga bukdácsoló pörgése, a mint az 
ügyetlen kéz, sutty! kiröpíti a fonálból; de 
töprengő nagy szemeiben már az élet mély ön
feledtsége csillog föl, s a kapaszkodó nagyobbra 
vágyásnak az a homályos ösztöne, mely emberi 
természetünk oly végzetes alapja, s melynek 
titokzatos deleje már most ellenállhatlanul 
vonzza az egy fővel nagyobbak közé, hogy ver

senyre nógassa piczi tanulatlan lá
bacskáit. Ma még csak a gyermek
csoport vidám kerengése, melynek 
füzérlánczából végre is szédelegve 
dől ki s esik négykézlábra, de hajh! 
mihamar az élet nagy és lázas kör-
táncza, melynek sebes forgataga jaj! 
ne szédítné meg soha. 

Hol vagy vitéz hadfi, kopogó két 
facsizmád kísérteties járásával, a 
mint marczona szakállad mögül 
olyan szelíd kedélyességgel ereget
ted a borgói pipa bodros füstjét! 
Mintha a Petőfi-tér nélküled nem 
is volna az többé, a ki volt. Mert 
ezt a jelentékeny kiegészítő vonását 
a Dunapart physionomiájának és 
utczai életének, az idő nedves szi
vacsa ez idén lemosta tarka palettá
járól. Pedig mennyire megszoktuk 
napról-napra ott látni, szokott pad
ján, a mint páros falábát kegyetlen 
humorral emelgette a levegőbe, él
vezve a reggeli verőfény sajgó bi-
zsergetését, mely ki tudja, hány 
csatán nyert sebekre tűzte oda szelíd 
uját, s évődve lányokkal, menyecs
kékkel, kik a nagy bajszos rokkant 
hős tóditásait sí itva, óbégatva hall
gatták. Hol van, hová lett, ki tud 
felőle ? Műit a kertész, mikor a hosz-
szú téli napok multával az első 
márcziusi nap enyhe sugarára gon
dos kezekkel bontja fel szalmás 
burkaik alól gyönge csemetéit, s 
vizsgáló szemei kémlelve nézik, me
lyiknél hol hagyott a rideg fagy 
pusztító nyomokat hátra; ugy van 
vele a tárczairó. midőn a fővárosi 
élet tavaszi kibontakozásában szem
lét tart rég őrizgetett, féltve ápolt 
kedvencz alakjai felett s szomorú 
szívvel kénytelen konstatálni, hogy: 
«elhulltanak legjobbjaink a hosz-
szu — tél alatt.» 

Hopp! Álljunk csak meg kissé: 
ezek a tipikus fővárosi alakok nem 
is olyan fontosság nélküli kerék
szögek egy nagyváros gépezetében, 
mint a hogy első tekintetre hinné 
az ember. Ha nem volnának meg 
valósággal, közköltséggel kellene 
betelepíteni őket s hivatalból állí
tani oda az utczasarkokra. Szeretem 
ez eredeti, jóizű speczialitásokat, 
ők képezik az eleven szint, a vidító 
elemet, a látványosságot abban a 
nagy szürkeségben, melylyel a 
munka hétköznapi versenye ru
házza fel a főváros képét, s Buda
pest amerikaia8 szintelenségének 
nagyon is sok szüksége van hasonló 
mulattató epizódokra. Fájdalom, 

a modern adminisztrácziónak nincs érzéke a 
nem hivatalos élet követelményei iránt, sze
rinte a génre — hiába — rendőrileg nem jogo
sult műfaj s irtó hadjáratában megannyi kész 
eszközei a Fortuna, a tolonczház, és a — temető. 

Milyen szomorú apropos! Messze, a Ferenez-
város felől gyászmenet közeleg némán, ünnepé
lyesen. Elől a budapesti aczélgombcsináló vagy 
czipőszíjfényező segédek kővágó utczai önképző, 
betegsegélyző és temetkezési egyletének zene
kara recsegteti a mulandóság felett vett kegyet
len diadallal harsogó szerszámait s az érzékeny 
kedélyű flügelhornista sipító tremolóira mérge
sen mordul fel a bombardó mélyhangú felese
lése : sz-ta-ta-ta, sz-ta-ta-ta. Tessék egy más sai-
son-kóp! Ah, mert a nyár hódító démona míg 
lábaihoz bűvöl bájai delejével, ügyeljetek, ezer-
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nyi bérenczkéz gyilkát tartja lesben, hogy or
vul ledöfjék a gyanútlant . Milyen könnyű el
könyvelni a rendőri jelentések széles rovataiban 
azokat az úgynevezett «hirtelen» vagy «gyanús» 
«lhalálozásokat. De hát hallott-e valaha valaki 
«gyanús» egészségről i s? Nem, az ember ép oly 
kevéssé halhat meg hirtelen, mint a hogy nem 
Bzülethetik ugy. 

Elnézem a modern paganismusnak ezt a sivár 
szertartását, a halott száz hókusz-pókusz czere-
moniája közt meghurczolt tehetetlenségét, a 
látványosság pellengéréhez kötve. — A kegyelet 
kegyeletlensége! — S a min* kocsi kocsi után vo
nu l tova, minő spektroskópja tárul fel az emberi 
sziv analysisének! Görcsösen síró, kétségbeeső 
alakok még az első kocsiban, de a gyász sűrű 
fellege nme könnyű páraköddó higul már a má
sodikban — míg a harmadik, negyedik és ötö
dikben kipattan belőle a mosoly és kaczaj derűje 
is, mely ott virít a jó rokon keblére tűzött piros 
rózsáján, hogy az utolsó fogaton végre helyet 
adjon két alkalmi kocsikázó hegyes kedvének az 
ingyen mulatság felett. Istenem, hát ez minden, 
a mit magunk után hagyunk, s a rokonszenv és 
hűség emléke még tiz lépésre sem követi kihűlt 
porainkat ? 

De hát miért is ? Voltaképen és jól felvéve a 
dolgot, a halál, mely kiszólít az élők sorából, 
semmi egyéb, mint kinek-kinek hivatása szerint 
egy utolsó kötelesség gépies teljesítése. Mi egy 
hordár-temetés? Utolsó komisszió, melyért nem 
jár borravaló. 8 egy végrehajtóé ?F ,oglalás igény
bejelentés nélkül. Az ügyvédé? Perbeli idézés, 
mely ellen nincs igazolásnak, kifogásnak és elő
terjesztésnek helye. A kereskedőé ? Lejárt váltó, 
melyre nincs prolongáczió. A képviselőé ? Egy 
örökkétartó «ülés», melyen nincs vita, nincs csön-
gettyü és nincs napidíj. És az iróé ? Az első pár 
sor a lapok nekrológjaiban, a melyért nem kér 
honoráriumot. 

Hagyjuk ezt. Vígabb élet foly amott a császár
fürdői gőzösök fedélzetein, melyek a mint jobbra-
balra, czik-czakkos menetben ődöngnek kikötő-
ről-kikötőre, egy képzelt madártávlatból olyan
formán vehetik ki magokat, mint valami támolygó 
becsípett óriás, a kinek széles kedvéhez szűk az 
utcza. Folyik be és omlik ki a zarándok-sereg 
minden állóhelynél, mint egy őrlő garat két nyí
lásán, s a lebocsátott palló megreng a belépők 
súlya alatt. Egy kedves szalon képe a fedélzet, 
köröskörül virító ifjú arczokkal, melyek közt a 
tabourette-ek törpe ülésein könnyüvórü uracsok 
fitogtatják hanyag poseban pettyes és csikós ha
risnyáikat. Most meginog az úszó alkotmány, s 
rezzenve ijed fel a hölgysereg . . . . nos, nem-e 
valódi tengeri utazás ez? Körül a testvér
város kettős látképe, lent a zajgó hullámok 
tajtékzó ágaskodása, melyből a fecsegő kere
kek forgása friss permetét hajt a kipirult ar-
czokba. 

De leszáll az est. Lágy szellő támad a hűs 
Duna felől, felgyúlnak a ragyogó lámpasorok, s 
a messziről közelgő propeller zakatoló kerekei 
csobogva hajtják a vizet. Most megzendül a 
nyugodt folyam csillagos tükre s a hajó lassan 
úszó fekete tömegen mintha dalos szirének, 
játszi nimfák himbálóznának. A Margitsziget 
utolsó hajója hozza födélzetén a kirándulók leg-
kitartóbb csoportját s velők a bevonuló zenekart, 
melynek felharsanó takarodója tisztán csendül 
az esti légben. Lassanként eloltják a fényes ká
véházak, vendéglők kioszkjaiban a lobogó gáz
nyelveket ; csak itt-ott világit egy-egy még egy 
pár nekihevült kávéházi vitázónak; álmos pin-
czérgyerekek bólingatnak a sutban, s kezde
tét veszi az az érdekes párharcz vendég és sze
mélyzet közt, melyet a budapesti nyilvános 
helyek késői látogatói «kinézés* néven is
mernek. 

Fent a Gellérthegy lejtős oldalában, a Eácz-
város apró háztömegei közt homályosan pislog 
még egy-két gyertyavilág; tompán dübörögve 
szalad át a gőzös az összekötő vasúti h idon; a 
pihenő halászbárkákban kialudt a bogrács tüze, 
s redves oldalaikon szerelmes sugdosással törnek 
meg a locscsanó hullámok. Hajtószárt eresztve, 
lassú baktatással hajt haza az omnibuszos, s 
mig vérvörös lámpája lomhán közéig a néma 
éjben, maga féloldalt dőlve a bakon, behunyt 
szemmel dúdolgatja, hogy azt mondja: 

A NAPSZURÁSRÓL. 

•Ej haj, ne feküdj a szénaboglya tövébe.» 

Korzó és szénaboglya? Nini, hova nem gon
dolok. 

Várnai S. 

Minden nyár megköveteli áldozatát a szegény 
munkások s menetelő katonák ezrei közül egy 
sajátságos halálnem alakjában, mely sokáig volt 
titokzatos homályba burkolva a nagy és laikus 
közönség előtt 8 ép azért felettébb alkalmasnak 
látszott arra, hogy a felizgatott képzelődés jár-
ványszerü tüneteket sejtsen benne. Ez az úgy
nevezett napszúrás, melynek hirtelen lefolyása 
még inkább megerősíteni látszik azok föltevését, 
kik könnyen hajlandók az ily halál okát khole-
rának tulajdonítani. Csak az utóbbi évtizedekben 
kezdtek tisztázódni a fogalmak e baj természete 
körül s kezdték fölismerni, hogy itt voltakép a 
test súlyos benső elváltozásairól van szó, melyek 
teljességgel nem hirtelen jönnek, hanem lassan
ként fejlődnek annyira, míg a halált előidézik. 
Főkép amerikai, angol és német katona-orvosok 
mérései a test hőmérsékéről, vetettek igazi vilá
got e betegség lényegére, melyekben hihetetlen 
hőmérsék-emelkedéseket állapítottak meg, nem 
ritkán 42—45 fok között is, a mi azelőtt soha 
lázbetegnél sem fordult elő. Tudvalevő ugyanis, 
hogy a test rendes hőmérséke 37 fok, s ez még 
a legerősebb lázbetegeknél is legfelebb 39—41 
fokra emelkedik. 

Kitetszik ebből, hogy a napszúrás veszélye és 
kórtünete a test hőmérsékének rendkívüli emel
kedésében áll, addig a pontig, a hol már az em
beri szervezet el nem viselheti. A hőmérsék fő
ként az idegrendszerre foly be károsan, & kez
detben lankadtságban, kimerülésben nyilatkozik, 
később az agy és a nyúlt agy idegei bénultságá
ban, a honnan a légzés és a szívműködés ered. 

Érdekesen észlelhetni ezt katonák menetelése 
közben a nyári hőség közepette. A katona erősen 
izzad s izzadsága cseppekben foly le arczán s 
kezein. Arcza a bőrerek erős kitágulása követ
keztében sötétpiros színt ölt ; kezei dagadtaknak 
látszanak, s a szemek is kivörösödnek. A tekin
tet önkónytelen a földre szegződik, a száj nyitva, 
a lélegzés gyorsuló. Ebben a stádiumban rendeli 
el a szabályzat, hogy a legénységnek engedély 
adassék nyakkötője levételére s a kabát részleges 
kigombolására. 

A második stádium mindezt fokozottabb mérv
ben tünteti fel. Kimerültség, érzéketlenség jelei 
mutatkoznak ekkor a legénységnél, a dal és vi
dám tréfa félbeszakad, a társalgás fennakad, csak 
néha hangzik egy-egy vezényszó; a csapat fel
bomlott rendben szótlanul lépdel előre, a test
tartás többé nem egyenes, a törzs előre hajlik; 
a katona láthatólag nehezen czepeli terhét, 
gépiesen mozog; nem érdeklődik többé semmi 
i ránt ; lélegzete sípolássá válik, arczkifejezése 
komoly. Ily helyzetekben tett mérések a test 
hőmérsékét már a láz magaslatán állónak, 38—40 
foknak tüntették fel. 

Fiatalabb, kevésbbé edzett vagy kicsapongások 
által megrongált szervezetű egyéneknél az ide
ges kimerültség már ezen a fokon is ájulást, 
vagy a sorból való kilépést vonhat maga után. 
Ez az úgynevezett kidőlés, vagy maródirozás, 
melyet nagyon hibásan tartanak a testi kime
rültség jelének, mert nem egyéb, mint a napszú
rás veszélyének elöhirnöke. a mit az is bizo
nyít, hogy melegebb napokon hamarabb bekö
vetkezik, s a test hőmérséke már ekkor nem 
ritkán a 40 fokot is felülhaladja. 

A tulajdonképeni napszúrás előtünetei még 
komolyabbak. Tűrhetetlen belső hőség érzete 
áll be, a mihez szédelgés, a látás elsötótülése 
járul. A fül zug, a lélegzés akadozó, az érverés 
alig érezhető. Nem ritkán az izzadtság kiválasz
tása is megszűnik már ilyenkor, a mi szerfölött 
aggasztó, mert ezzel az utolsó módja a test le
hűtésének is elenyészik. Most már a test hő
mérséke rohamosan emelkedik, az öntudat 
mindinkább eltűnik. A szenvedő teljes apathiá-
ban, majdnem eszméletét vesztve támolyog to
vább, hogy pár pillanat múlva összerogyjon, 
görcsök es izomrángások közt. Ha gyors segély 
nem érkezik, rendesen a halál is hamar bekö
vetkezik, pár óra alatt, a szív és légző működés 
megbénulása utján. Az ily összeesés nem mindig a 
menetelés közben áll be, hanem gyakran csak a 
czélhoz való megérkezés után, sőt órákkal ké
sőbben is, görcsök, lázas önkívület ós félrebe-
szélés között. 

Tévedés azt gondolni, hogy a napszúrás köz
vetlen oka a levegő hőmérséke volna, mert hisz 
ez ritkán, vagy épen sohasem emelkedik nálunk 
annyira, hogy a vér hőmérsékénél hidegebb ne 
volna. Még 22—28 fok mellett is 10—15 fokkal 

alacsonyabb ennél. Sőt inkább a napszúrás köz
vetlen oka a hadseregnél a katona czélszertitlen 
ruházata, mely téli időre van számítva, s nyáron 
gátolja a test lehűlését. Pontos számítások ki
mutatták, hogy a teljes felszereléssel való mene
telésnél a test hőképzése kétszerte akkora mint 
pihenő helyzetben, holott a test hőkiválasztását 
a katona-ruha még mérsékelt hőfoknál is há
romszorta teszi nehezebbé, mint meztelen álla
potban. 

Fokozza a kihűlés akadályait a nap sugara is, 
melyet az egyenruha sötét szövetei sóváran nyel
nek magokba. Egy órai napsütésnek kitett egyen
ruha-darabokban nem ritkán a test hőmérsékét 
messze felülmúló 38—44 Celsius-nyi hőfokot is 
észleltek. A napsugarak közvetlen behatása a 
test fedetlen részeire, s különösen a fejre is, ha
lált idézhet elő. Ezáltal a test illető részén 
könyű hólyag-képződések, pörsenések állnak elő, 
magán a fejen pedig gyuladások az agyban és 
agyhártyában, mely utóbbiak szédülés, görcsök, 
sőt téboly és delírium mellett pár óra vagy nap 
alatt a halált vonhatják magok után. És ez 
utóbbi neme a napszurásnak nemcsak a mene
telő katonákat, de a földműveseket és munkáso
kat is fenyegeti, kik délidőben szabadban alusz
nak, továbbá hegymászókat és úszómestereket, 
kik a nap közvetlen sugarai hatása mellett a 
víztükörről vagy kopár szirtfalakról vissza
verődő sugarak hatásának is órákon át ki van
nak téve. 

A napszúrás veszélyének kikerülésére e szerint 
nincs más mód, mint gondoskodni megfelelő 
mennyiségű víznek a testbe vezetéséről s ele
gendő könnyű ruházkodásról. Különösen a had
sereg ruházatának reformjára volna e tekintet
ben égető szükség. 

AZ ALKOTÓ ERŐ VIRÁGKORA. 
Merész, de rendkívül érdekes szellemi statisz

tikát kísérlett meg összeállítani egy szorgalmas 
német tudós, Hirsch Ferencz. Czélja: megálla
pítani, legalább hozzávetőleg, az ember életében 
azt a kort, midőn az emberi szellem a leghatal
masabb alkotó erőt birja kifejteni. A szellemi 
működés különböző nyilvánulásait hét csoportra 
osztva, mindeniknek 40 világhírű képviselőjét 
szemelte ki s e 280 hires embernél kijegyezte 
azt a kort, midőn legnevezetesebb müveiket 
alkották. A színészeket, énekeseket és zenei elő
adó művészeket, kik tulaj donképen csak mások 
szellemi termékeit reprodukálják, kihagyta a 
számításból, de egyúttal fölemlíti, hogy csak 
ezek között voltak gyermekkorukban is kitűnő
ségek, minők a 4 éves Mozart, a 8 éves Eubin-
stein és 9 éves Mendelssohn. 

I. A költők csoportjába a következők vannak 
felvéve öregedési sorozatban, azon életévük meg

jelölésével, melyben főművöket alkották. 
Beets (hires hollandi hu- Turgenjev 27. Vadász 

morista) 23. Camera naplója. 
obscura. Uhland 28. Költemények. 

Petó'fi 26. Talpra magyar. Heine 28. Dalok könyve. 
Scheffel 29. Ekkehardt. Schiller 44. Teli. 
Byron 29. Manfréd. Moliére 45. Tartuffe. 
Hugó Viktor 29. Notre- Herder 47. Eszmék a tör-

damei toronyőr. ténelem bölcsészetéhez. 
Andersen 30. Mesék. Wieland 47. Obeion. 
Tasso 31. Megszabadított Cervantes 47. Don Qui-

Jeruzsálem. chotte. 
Grillparzer 31. Arany Scott 48. Ivanhoe. 

gyapjú. Klopstock 49. Messiás. 
Conscience 31. Hoe men Freytag 49. B.író és ban-

schilder wordt. kár. 
Auerbach 31. Dorf- Lessing 50. Náthán. 

geschichten. Rousseau 50. Contrat so-
Rückert 32. Liebesfrüh- cial. 

ling. Seribe 51. Egy pohár 
Kleist 34. Hermanncsata. víz. 
Camoens 36. Luziádok. Beaumarchais 51. Figaro 
Keller 37. Seldwylaiak. lakodalma. 
Babelais 38. Gargantua. Reuter 54. Stromtid. 
Dickens 38. Copperfield. Dante 55 . Divina oe-
Shakespeare 39. Hamlet, média. 
Jean Paul 40. Titán. Sophokles 56. Antigoné. 
Gutzkow 40. Szellem lo- Milton 57. Elveszett para-

vagjai. dicsőm. 
Tegnér 43. Frithjof- Goethe 59. Faust első ré-

monda. szenek befejezése. 

H. A művészek (építészek, szobrászok ós zené
szek) csoportjában vannak a következők: 

Schubert 25. Erikönig és Holbein 29. Madonna. 
Wanderer. Murillo 30. Művészete te-

Mendelssohn 27. Paulus. tőpontján. 
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Mozart 31. Don Jüan. 
Van Dyck 33. Művészete 

tetőpontján. 
Schumann 34. Paradicsom 

és a peri. 
Weber 34. Bűvös vadász. 
Beethoven 35. Fidelio. 
Rafael 35. Sixtini Ma
donna. 

Rembrandt 36. Művészete 
tetőpontján. 

Correggio 36. Az éj. 
Titian 37. Afarizeus fillére. 
Cherubini 37. Medea. 
Rossini 37. Teli. 
Verdi 38. Troubadour. 
Menzel 38. Művészete te

tőpontján. 
Schlüter 39. A nagy vá

lasztó fejedelem. 
Schinkel 39. Berlini szín
ház. 

Gounod 41. Faust. 
Bach 44. Máté-passio. 
Leonardo da Vinci 44. 

Utolsó vacsora. 
Kaulbach 44. Lépcsőház 

festményei. 

Auber 46. A portiéi néma. 
Thorwaldsen 49. Művé

szete tetőpontján. 
Cellini 50. Perseus. 
Wagner 50. Niebelun-

gen. 
Boieldieu 50. Fehér nő. 
Rubens 52. Művészete te

tőpontján. 
Rietschel 54. Goethe-

Schiller szobor. 
Dürer 55. Négy vérmér
séklet. 

Handel 56. Messiás. 
Cornelius 57. Utolsó íté

let. 
Phidias 62. Olympi Zeus. 
Bramante 62. Pétertem

plom. 
Vischer Péter 64. Sebal-

dus sirja. 
Haydn 65. Teremtés. 
Gluck 65. Iphigenia Tau-
risban. 

Michelangelo 66. Utolsó 
Ítélet. 

Rauch 73 Frigyes-szo
bor. 

V. Hősök és uralkodók. 

III. A tudomány férfiai közül : 
Newton 24. A vonzás tör
vénye. 

Scheíling 24. Természet-
bölcsészét. 

Hartmann 27. Philoso-
phie des Unbewussten. 

Strauss 27. Jézus élete. 
Dubois Reymond 30. Ál
lati villamosság. 

Linné 30. Botanikai rend
szerének megállapítása. 

Helmholtz 30. Szemtük
rök. 

Schopenhauer 31. Főmű
ve : Welt als Wille und 
Vorstellung. 

Gauss 32. Theoria motus 
corporum celestium. 

Haeckel 34. Természetes 
teremtés történet. 

Kirchhoff 36. Fénykép
elemzés. 

Liebig 37. Organikus 
vegytan. 

Hegel 37. Phaenomeno-
logia. 

Buckle 38. Művelődéstör
ténelem. 

Virchow 38. Cellularpa-
thologie. 

Berzelius 38. Vegytani 
kézikönyv. 

Dove 54. Viharok törvé
nye. 

Macaulay 55. Angol for
radalom története. 

Niebuhr 56. Római törté
net. 

Ranke 39. Pápák törté
nete. 

Ritter 39. Földrajz. -
Mommsen 39. Rómaiak 

tört. 
Roch 40. Cholerabacillus. 
Spinoza 40 év körül. 
Ethika. 

Harvey 41. Vérkeringés 
felfedezése. 

Oersted 42. Electromag-
netismus. 

Bopp 42. Összehasonlító 
nyelvtan. 

Galvani 43. Galvanismus. 
Winckelmann 43. Ókori 

művészettörténet. 
Galilei 36. Napfoltok fel
fedezése. 

Cartesius 48. Principia 
philosophiae. 

Leibnitz 48. De prímáé 
philosophiae amenda-
tione. 

Bunsen 49. Fénykép
elemzés. 

Herbart 49. Lélektan. 
Darwin 50. Fajok ere

dete. 
Aristoteles 53. Peripate

tikus bölcsészet alapí
tása. 

Kopernikus 57. Fő műve. 
Kant 57. A tiszta ész bí

rálata. 
Grimm Jakab 63. A né

met nyelv története. 
Humboldt 76. Kosmos. 

IV. A felfedezők, feltalálók, mérnökök és iparo
sok közül: 

Böttger 21. Meisseni por-
czellán. 

Vaseo de Gama 29. Ke
letindiai ut felfed. 

Edison 30. Telefon. 
Watt Jakab 32. Gőzgép. 
Barth 34. Afrikai utjának 
vége. 

Speke 34. Nilforrások. 
Torricelli 35. Barome-

trum. 
Senefelder 35. Lithogra-
phia. 

König 36. Gyorsnyomda. 
Steinheil 36. Tü-táviró. 
Nachtigal 36. A Csád-tó
nál. 

Cortez 36. Mexico elfog
lalása. 

Arkwright 37. Gyapot
fonó gép. 

Livingstone 37. Felfede
zések Zambezinél. 

Kammerer 37. Gyufa. 
Stanley 37. Afrikán ke

resztül. 
Ericson 38. Propeller. 
Dreyse 41. Gyútűspuska. 
Mongolfier 42. Léghajó. 
Fulton 43. Gőzhajó. 
Idősb Stephenson 44. El
ső vasút. 

Gabelsbergw 45. Gyors-
írásrendszer. 

Nordenskjöld 46. Sarkex-
pediczió. 

Ifj. Stephenson 47. Bri-
tannia-hid. 

Franklin 47. Villámhá-
ritó. 

Guericke 48. Légszivaty-
tyú. 

Daguerre 49. Daguerre-
otypia. 

Jacquard 49. Szövő-gép. 
Cook 49. Csendes ten

ger. 
Schliemann 50. Trójai 

ásatások. 
Dollond 52. Achromati-

kus távcső. 
Morse 53. Táviró rend

szer. 
Krupp 53. Öntött aczél-

gyártás virágzása. 
Achard 53. Czukorrépa 

gyártás sikerülése. 
Borsig 54. Ezredik loco-

motiv. 
Kolumbus 56. Amerika 

felfedezése. 
Pizarro 57. Peru felfede

zése. 
Gutenberg 60 körül. 
Könyvnyomtatás. 

Lesseps 65. Suez-csatorna 
Brunnel 73. Themze-

alagut. 

I Nagy Sándor 25. Ganga-
mela. 

Wasa Gusztáv 27. Király 
lesz. 

Hannibál 31. Cannae. 
I Themistokles 34. Sala-

mis. 
Seydlitz 36. Roszbach. 
Gustav Adolf 37. Breiten-

feld. 
Károly főherczeg 38. As-

pern. 
Tegethoff 39. Lissa. 
H. József 40. Türelmi 

rendelet. 
I. Napóleon 40. Hatalma 

tetőpontján. 
Nelson 40. Abukir. 
Barbarossa 41. Milano el

foglalása. 
Grant 42. Főparancsnok 

lesz. 
Cromwell 54. Protector. 
Nagy választófejedelem 

55. Fehrbellin. 
Caesar 55. Hatalma tető

pontján. 
Marius 55. Aquae Sextiae. 
Madarász Henrik 57. Ma

gyarok legyőzése. 
Nagy Károly 58. Császári 

koronázás. 
Habsburgi Rudolf 50. 

Marchfeldi csata. 

Nagy Ottó 43. Augsburgi 
csata. 

IV. Henrik 45. Nantesi 
edictum. 

Oraniai Vilmos 46. Ut-
rechti egyezség. 

Wellington 46. Water
loo. 

Wallenstein 49. Hatalma 
tetőpontján. 

Nagy Péter 49. Czári czim 
felvétele. 

Washington 50. Függet
lenség. 

Nagy Frigyes 51. A hét 
éves háború vége. 

Scharnhorst 52. Általá
nos hadkötelezettség lé
tesítése. 

York 54. Wartenburg. 
Savoyai Eugén 54. Bel

grád. 
Bülow 58. Dennewitz. 
Ziethen 61. Torgau. 
Tilly 61. Csata a Fehér

hegven. 
Werder 62. Belfort. 
Suwaroff 65. Prága. 
Ruyter 66. Tengeri győ

zelmek a franczia-angol 
hajóhaddal szemben. 

Moltke 70. Szedan. 
Biticher 71. Katzbach. 
Radetzky 83. Novara. 

VI. Hitujitók, philanthropok és hazafiak. 
Zinzendorf 22. Hernhut-

tiak alapítása. 
Cavalier 23. Felkelés a 

Cevennes-ékben. 
Wichern 25. Árvaház. 
Beccaria 26. Halálbünte
tés ellen. 

Assisi Ferencz 27. Fer-
morand alapítása. 

Gracchus Tiberius 30. 
Gracchusi törvény. 

Cajus Gracchus 31. Nép-
tribun. 

Schleiermacher 31. Reden 
über die Religion. 

Lafayette 32. Nemzetgyű
lés. 

Calvin 32. Genfben meg
szilárdul. 

Schill33. Az 1809-iki fel
kelés. 

Melanchton 33. Augs
burgi hitvallás. 

Francke 35. Árvaház. 
Kempis Tamás 35. Krisz

tus követése. 
Hány 39. Vakok inté

zete. 
Jahn 39. Tornaintézet. 
Zwingli 39. Hitvallás. 
Húsz 40. Műve az egy

házról. 
Salzmann 40. Schnepfen-

thal alapítása.. 
Sponer 40. Pia deside-
ria. 

Blum 41. Nemzetgyűlés. 

Hofer 42. Tirol felszaba
dítása. 

Savonarola 43. Reform 
Florenczben. 

Loyola 47. Jezsuita-rend. 
Kossuth 47. Magyar sza-

badságharcz. 
Kosciuszko 48. 1794-iki 

felkelés. 
Wilberforce 48. Rabszol

gakereskedés megszün
tetése. 

Heinéké 49. Siketnéma
intézet. 

Benedek 49. Benczések 
rendje. 

Luther 51. Bibliafordítás 
befejezése. 

Basedov 51. Philanthro-
piai intézet. 

Bonifacius 52. Németek 
megtérítése. 

Pestalozzi 52. Rendszer
alapítás. 

Garibaldi 53. Bevonulás 
Nápolyba. 

Fröbel 55. Gyermekkert. 
Knox 55.Reformácio meg

szilárdítása Skóthonban. 
Mahommed 57. Medinai 

hitközség alapítása. 
Wicliffe 59. Bibliafordí

tás. 
Nettelbeck 69. Kolberg 
védelme. 

Cincinattus 80. Második 
diktatorság. 

VII. Államférfiak és szónokok. 
Hutten 31. Polémiái. 
Gambetta 32. Franczia-

ország diktátora. 
Demosthenes 33. Philip-
pika. 

Struensee 34. Hatalma 
tetőpontján. 

Danton 34. Konvent. 
Robespierre 35. Rém-kor
szak. 

Rienzi 35. Néptribun. 
Bolivár 38. Délamerika 

megszabadítása. 
Széchényi 39. Világ. 
Cicero 43. Catilina ellen 

tartott beszédek. 
Medici Kosmo 45. Flo-

rencz ura. 
Solon 45. Athéni törvény
hozás. 

Manin 45. Velencze dik
tátora. 

Rodbertus 46. Levelei. 
Fichte 46. Reden an die 

deutsche Nation. 
Oxenstjerne 49. Protes
táns politika vezére. 

Richelieu 50. Hatalma 
tetőpontján. 

Cavour 50. Olaszország 
egyesítése. 

Mazarin 51. Hatalma 
tetőpontján. 

Stein 51. Az 1808-iki re
form. 

Lincoln 51. Elnök. 
Lassalle 38. Elméleteinek 
befejezése. 

Mirabeau 40. Nemzetgyű
lés. 

Pitt 40. Hatalma tető
pontján. 

Castelar 42. Miniszterel
nök. 

Metternich 42. Hatalma 
tetőpontján. 

Schulze-Delitsch 42. Első 
előleg-egylet. 

Stephan 43. A világposta
egylet alapítása. 

Kapodistrias 51. Görög 
állam elnöke. 

Brougham 52. Lordkan-
czellár. 

Liszt 52. A politikai nem
zetgazdaság nemzeti 
rendszere. 

Talleyrand 52. Hatalma 
tetőpontján. 

Kaunitz 52. Hatalma 
tetőpontján. 

Bismarck 56. Az uj Né
metország megalapítása. 

Juarez 50. Hatalma tetó'-
pontján. 

Deák 64. Kiegyezés. 
Gorcsakoff 65. Hatalma 

tetőpontján. 
Thiers 74. Végrehajtó ha

talom feje. 
Beacons&eld 74. Hatalma 

tetőpontján. 

A közlött névsor — bármily hiányos is — vi
lágosan mutatja, hogy a német tudós nagy gond
dal készítette azt és a saját nemzete iránt sem 
volt túlságosan elfogult. A névsorból vonható 
következtetések ennélfogva némi valószínűséggel 
is bírhatnak, de mindenesetre nem érdekte
lenek. 

A költői alkotás virágkorának átlagos magas
sága lenne tehát a 40-ik év. Hogy az alkotó erő 
mily sok ideig marad meg teljes mértékében, ta
núsítja az, hogy a felhozott sorozatban a legutolsó 
helyen Goethe Faustjának, tehát egy kétségtele
nül nagy mestermünek, befejezéseként szerepel. 
Nevezetes az is, hogy első helyen egy kiváló hu
morista áll, holott a humor rendesen érettebb 
korban mutatkozik. Részletesebben vizsgálva a 
dolgot, látjuk, hogy fiatal korban a lyrai, később 
a bölcsészeti vagy szatirikus szemlélődés ural
kodik a költőknél, 40 éves kora előtt csak Rabe-
lais irt nagyobb szabású satyrikus müvet, 40 
éven tul már nevezetes lyrikus nem lépett fel, 
csak 26—32 év között. A verses hősköltemény 
31—57, a regény 29—54 év között virágzó, a 
dráma 29—59 között, de 45 év előtt e sorozat
ban nincs vígjáték. 

A művészi alkotás virágkora a 45-ik életév; 
szorosabban véve a zenészeknél 42, a képzőmű
vészeknél 47. Schubert lyrai zenéje legkorábban 
mutatkozik, az opera 31—65, az oratórium 
27—65 évek között. A zene általában valamivel 
hamarább virágzik, mint a költészet, melyben 
az érzelmen kívül a gondolkozás is jelentéke
nyen szerepel. Nevezetes, hogy a német opera-
irók főbb műveiket előbb irták, mint a francziák 
vagy olaszok. A festők virágkora 29—66 között 
ingadozik, az utolsó év Michel Angelo utolsó 
Ítéletét i l leti; gazdagabb tartalmú képek a 44-ik 
évben fordulnak elő először, a legkorábban tűn
nek ki az arczképfestők, kiknél a tekhnika na
gyobb szerepet játszik, mint a gondolat. A szob
rászok alkotásainak virágkora a 39—73-ik év, 
tehát későbben kezdődik s későbben végződik, 
mint a festészeké, hasonlóan a drámaírókéhoz, 
a lyrikusokéval szemben. Az építészek virágkora 
39—62 év, de megjegyezzük, hogy a középkori 
építészek élet- és alkotási adatai hiányoznak. 
Mindenesetre itt későbbi korban lesz nagygyá 
az alkotó erő. 

A tudomány fórfiai között az anthropologiai 
és természeti csoportba tartozó tudományok 
egyenlő számmal vannak képviselve. Az előbbi
eknél az alkotó erő maximumának átlaga 41'75, 
az utóbbiaknál 41'25. A történelem 38—56, a 
bölcsészet 24—57. A kutató természettudósok 
(Du Bois Reymond, Helmholtz, Kirchhoff) 
előbb alkotják meg főbb műveiket, mint a rend
szeralkotók (Darvin, Dove, Kopernikus), de a ter
mészettudósok alkotó erejének magassága mesz-
szebb terjed, mint az anthropologiai tudomá
nyokkal foglalkozóké. 

A feltalálók és felfedezők középszáma a 44-ik 
év, de köztük feltűnő öregek is fordulnak elő. 
A felfedezők között vannak nagy számmal fiata
lok, a mi életveszélylyel járó hivatásukból ma
gyarázható ; a feltalálók közt a veszélyes léghajó 
feltalálója (Mongolfier) szintén aránylag fiatal 
ember. 

Feltűnően magas korban érik el alkotó erejük 
maximumát a hősök és uralkodók, átlag véve az 
50-ik évben, bár Nagy Sándor és Hannibál már 
kora ifjúságukban nagy hadvezérek voltak, s 
Salamis, Lissa, Abukir diadalait is aránylag 
fiatal emberek nyerték meg. Radetzky 83 éves 
korában győzött Novaránál s ez a legmagasabb 
életkor, mely jegyzékünkben előfordul. 

A hitalkotók és hazafiak, kiknél az értelem 
mellett az érzelem is nagy szerepet játszik, je
lentékenyen korábban, 42—43 év között érik el 
alkotó erejük maximumát. A hitalkotók 22—59, 
a hazafiak 23—80, az emberbarátok 25—55 év 
között szerepelnek főkép. Figyelemre méltó, 
hogy Luther, Bonifacius és Mohamed nagy al
kotásai az 50-ik életév után következtek be. 

Az államférfiak és szónokok átlagos száma a 
47-ik év, azaz legközelebb áll a hősökéhez 
és uralkodókéhoz. A államférfiaknál a számok 
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32—74, a szónokoknál 31 —64 év között inga
doznak. A parlamenti életben szereplők nagy 
része azonban már a 30-as években jelentékeny 
erőt mutat. Cavour, Stein, Lincoln, Bismarck 
épen úgy mint a hitalkotók és hadvezérek, leg
főbb alkotásaikat az 50-ik éven túl hozták létre. 

Az átlagos számok tehát a hét csoportnál ily 
sorrendben fordulnak e lő : költőknél 40, tudó
soknál 42, hitalkotóknál 43, felfedezőknél 44, 
művészeknél 45, államférfiaknál 47, hősöknél 
50-ik életév. A sorozatban legtöbbször előforduló 
számok a költőknél 31 (ötször), a tudósoknál 38 
és 39 (háromszor), a hitalkotóknál 39 (három
szor), a feltalálóknál 36 (négyszer), a művészek
nél 37, 44, 50 (3—3 esetben), az államférfiaknál 
51 . és 52. (négyszer), hősöknél 40, 54, 55 (3—3 
esetben). 

Általános szabályul tehát az az eredmény jön 
ki, hogy a 40-ik életév elérése előtt még geniális 
emberek is csak kivételesen alkothatnak mara
dandó nagyot, s hogy az emberi alkotó erő maxi
muma a 40—50 évek közé esik, tehát körülbe-
lől ugyanazon korra, midőn a férfiak testi ereje 
s munkaképessége is a legnagyobb. De az alkotó 
erőhatalom nagyon messze korig terjed, hiszen 
a felsorolt jegyzékben látjuk, hogy 83 éves em
ber is képes volt élete legfőbb tettét megalkotni. 
8 hogy nagy szellemek, minők Goethe 83, Mi-
chel Angelo 89, Humboldt 90, Banké 91 éves 
korukban bekövetkezett halálukig munkaképe
sek voltak, köztudomású tény.  

BOULANGER ÉS FLOQUET PÁRBAJA. 
Zajos ülése volt a franczia képviselő kamará

nak múlt hó 12-én. Ekkor terjesztette be Boulan-
qer, a hires franczia Bum-Bum generális és 
volt hadügyminiszter a képviselőház föloszlatá-
sára vonatkozó indítványát, melyet fölolvasván, 
többszörös közbekiáltásokkal félbeszakított be
széddel kisért. 

A beszédre Floquet miniszterelnök válaszolt, 
keményen és elesén, fölhányva Boulangernek, 
hogy azóta tart mindenkit a kormányra képte
lennek, a mióta ő maga nincs tárcza birtokában 
s hogy republikánus ember létére nem szégyenli 
a kamarát gyalázni és a köztársaságiakat meg
támadni, ő, a ki folyton papok és herczegek 
előszobáiban settenkedett. 

Er re Boulanger ismét fölrohant a szószékre s 
oda kiáltá a miniszterelnöknek: «Ön szemtele
nül hazudik.» 

Nagy zaj támadt e kifakadásra, mire az elnök 
kérdésére a kamara kimondta Boulangerra a 
czenzurát, az pedig beadta a ház elnökének a 
képviselői mandátumról való lemondását. 

Az ülés után Floquet miniszterelnök lovagias 
elégtételt követelt Éoulangertól sértő szavaiért. 
Perrin és Clemenceau képviselők voltak segédei, 
a mi rendkívül jellemző körülmény, mert Cle
menceau, a radikális köztársaságiak vezére volt 
az, a ki Boulangert nagy emberré s annak idején 
hadügyminiszterré tette. A tábornok segédei La 
Herisse és Laisant urak voltak. 

A párbaj másnap ment végbe Dillon gróf 
neuillyi parkjában. A segédek vivó tőrben álla
podtak meg. A párbaj mindössze néhány perczig 
tartott , mialatt a felek kétszer csaptak össze 
nagy hévvel. Bögtön meglátszott, hogy a már 
60 éves polgár-miniszter határozottan jobb vivó 
mint a deli katona. Az első ütközésnél ugyan 
Floquet kapott néhány jelentéktelen karczolást, 
míg Boulangernak csak jobb kezén esett egy kis 
szúrás ; de a másik összecsapásnál Floquet gyors 
szúrással hárította el ellenfelének egy fenyegető 
mozdulatát s e pillanatban vivó tőre a Boulan
ger nyakába fúródott. A sebből patakkal ömlött 
a ver s a segédek kijelentették, hogy az ügy 
lovagiasan el van intézve. 

A megsebesült tábornokot rögtön a gróf kas
télyába vitték és ágyba fektették, kötésekkel 
igyekezvén csillapítani az erős vérzést. Boulan
ger nem tudott szólni s nehezen lélekzett. Akkor 
hire járt , hogy nehezen épül ki sebéből. A seb 
azonban, korábban mint hitték, begyógyult s 
Boulanger, noha a polgári kéztől kapott vereség 
nagyon megcsökkentette tekintélyét, ismét foly
tatni készül előbbi szerepét s bár azóta kétszer 
megbukott, most ismét pályázik képviselői man
dátumért . 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A pécsi res taurál t székesegyház külseje czimű 

füzet jelent meg Pécsett, mint külön lenyomat az 
ottani főreáliskola 1887—88-iki • Értesítő•-jébőL A 

BOULANGER ÉS FLOQUET PÁRBAJA A NEUILLY-I PARKBAN. 

pécsi országos kiállításból is alkalomszerű, azonkí
vül, hogy a bazilika restaurálásáról oly sokszor van 
szó. í r la Gereeze Péter főreáliskolai tanár. Adja 
benne a bazilika építésének történetét, az archeolo-
goknak az építés idejére vonatkozó különböző véle
ményével ; leírja részletesen a nevezetes műemlé
ket, a Pollák pesti műépítész által e század elején 
végzett, szerencsésnek épen nem mondható restau
rálást, Kiss György szobrász műveit s általában a 
restaurálás folyását. Végül pedig közli a Schmidt 
Frigyes építő, Kiss György képfaragó és Dulánszky 
Nándor püspök életrajzát. Sikerült phototyp-képek-
ben mutatja a dom nyugati, déli és keleti oldalait, 
az alaprajzot és Kiss Györgynek tizenkét apostol
szobrát, és «Magyarország szentéi hódolnak Máriá
nak » czimű domborművét, melyeket a pécsi székes
egyház déli homlokzata számára faragott. E képeket 
múlt számunkban mi is bemutattuk. A kiállításkor 
sokan fölkeresik Pécset, s akkor a látoga'ók jó hasz
nát vehetik a füzetnek, melynek ára 1 forint 20 
kr, s kapható a szerionéi, vagy Budapesten Bévai 
Leónál. 

A Budapesti Szemle augusztusi kötetének dús 
tartalmát Földes Béla dolgozata nyitja meg «A 
munkás-kérdés elméletéhez* czim alatt, fejtegetve 
korunk e nagy kérdését több oldalról. Hunfalvy Pál 
pedig befejezi Görgey Istvánnak «1848 és 1849 ből» 
czimű munkája ismertetését, egyszersmind maga is 
közölvén adatokat azokból az időkből, mikor mint 
képviselő számos, érdekes megfigyelést és jegyzetet 
tehetett. Csopey László végét adja a Báthory István 
lengyel király életéhez nyújtott adalékoknak, közöl
vén a nagy fejedelem végrendeleteit is. Pálffy Albert 
regényének: «Egy leány mint özvegy asszony* 
ujabb részletét veszi az olvasó. Hermann Antal a 
• Szilágyi és Hajmási» czimű népballadát és rokon
ságait ismerteti. Csorba Ferenez «A vallásalapról» s 
ennek kapcsán a szegényebb papok fizetése javításá
nak kérdéséről szól. Az Ertesítő-hen három mű van 
ismertetve: József főherczeg «Czigány nyelvtan*-a 
nagy móltánylattal; az elhalt Scherer Vilmos-berlini 
tanár «Poetik» czimű posthumus munkája; s Beizner 
János «Eégi Szeged*-jenek második kötete. A iBuda
pesti Szemle* előfizetési ára egész évre 12 frt, fél
évre 6 frt. 

Az Osztrák-Magyar monarchia írásban és kép
ben nagy mű 65-ik füzete hagyta el a sajtót, mely 
a Felső-Ausztriát és Salzburgot ismertető rész 7-ik 
füzetét teszi. Mayr Sebestyén folytatja benne a 
• Házak és helységek* imertetését (fordította Lehr 
Albert). Huemer György «A zenéről Felső-Ausztriá
ban* ; Lambel János pedig a felső-ausztriai iroda
lomról ir es czikkét Király Pál fordította magyarra. 
A közleményekhez számos illusztráczió járul. E 
füzetben kezdődik János főherczeg tanulmánya: 
• Építés, szobrászat és festészet Felső-Ausztriában*, 
Pasteiner Gyula fordításában. A fejedelmi szerző 
gazdag adatokkal rendelkezik a legrégibb időktől 
kezdve, s érdekesen adja elő a kolostorok és tem
plomok építésének történetét, kiemelve a benczések 
érdemét, kik őrei voltak a műveltségnek és tudo
mánynak. Jellemzi az egyes korszakok építészeti 
styljét, a nevezetesb építményeket. A főherczeg 
czikkének még csak bevezető része van e füzetben. 
Megrendelhető a Bévai-testvérek utján; egy füzet 
á r a 3 0 k r . 

A kolozsvári athletikai klub évkönyve. Érde
kes tartalmú évkönyvet adott ki a kolozsvári athle
tikai klub 1886—1888. évről. 

Első közleménye «Ki a gentleman ?», melyben a 
gentleman álláspontját a klub elnöke, a 83 éves 
főúr : báró Jósika Lajos fejtegeti, nemes Ízléssel, a 
szív és szellem tisztult álláspontjáról. A beszámoló 
közgyűlésen mondta. Méltó visszhangja ennek dr. 
Felméri Lajosnak •Athletika és demokráczia* tár
gyú beszéde, melyben az athletikai kluboknak a 
társadalmi életben a testre és lélekre fontos befolyá
sát magyarázza. A könyv továbbá a klub beléletéből 
tárgyalja a hivatalos adatokat; útmutatásokat ad az 
athletikai gyakorlatok különféle ágainak s verse
nyeinek vezetésére; s áttekinthető táblázatokban 
tünteti elő a klub eddigi versenyeinek eredményét. 
A könyv 120 lapon vázlatos uti-rajzot is közöl, egyik 
bajnokának, Borbély György tanárnak gyalog kör
útjáról, melyet Kolozsvártól a lomniczi csúcsig és 
vissza 30 megyén és 260 községen át a múlt évben 
tett meg. Föl van továbbá véve a klub alapszabály
zata, a becsületbirósági szabályzat, a gyakorlatok és 
versenyek szabályai s az idei őszi versenyek teljes 
programmja. Három fénynyomatu sportkép is dí
szíti a 272 lapra terjedő kötetet, a klub elnökének 
és bajnokának arczképei. E munka a klub • Ép test
ben ép lélek* jelmondatának érvényesítéséhez igyek
szik irányt adni, s az érdekesen megirt uti levelek 
szórakoztató olvasmányt képeznek. Testgyakorló 
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egyesületek szervezésénél, versenyek rendezésénél 
pedig jól használható segédkönyv. Ara az évkönyv
nek 1 frt, diszkötésben 1 frt 25 kr. Megszerezhető a 
kolozsvári athletikai klubtól közvetlenül, vagy na
gyobb könyvkereskedések utján. 

Az erdélyi ref. egyházkerület törvényeinek 
és szabályrendeleteinek tára czímen az erdélyi 
egyházkerület hivatalos kiadást rendez statútumai
ból, s azokból az első füzet most hagyta el a sajtót 
Kolozsvárit, közölvén az egyházkerület törvényeit. 
Ara 4-5 kr. 

Kamat-táblázatokat állított össze Fekete Károly 
Ügyvéd és az egri takarékpénztár könyvelője. E táb
lázatok segélyével 1 írttól 999,999 frtig terjidő tő
kének "s—10%-os kamata 1—184 napra, % és egy 
évre összeadás által kiszámítható. A mű egy bevezető 
és 20 kamatszámítási táblázatokat tartalmazó füzet
ből áll. Minden füzet 31 lapra terjed és együtt csi
nos kemény vászonborítékkal van ellátva. A könyv 
különösen bankokban és pénzintézetekben tehet 
hasz-nos szolgálatot, ^ra 5 frt. 

Sárosy-album. Sárosy Gyula régi jó költőnk 
születési házát emléktáblával fogják megjelölni 
szeptemberben Boros-Sebesen. A leleplezési ünne
pélyre emlékalbum is jelenik meg, a Sárosy éle 
téré vonatkozó adatokkal és műveinek ismertetésé
vel. Az album szerkesztője, Náményi Lajos, közre
működésre több oly régi irót is felszólított, kik 
Sárosy Gyulának személyes ismerősei voltak. 

Eegék és tündérmesék czimű kötet jelenik meg 
Milesz Bélától, ki a nép és ifjúság számára szokott 
irni elbeszéléseket. A kötet erkölcsi irányn, mulat
tató meséket tartalmaz, az ifjúságnak és népnek 
való, s megrendelhető Karczagon Sződi S. nyomda
tulajdonosnál 50 krjával. 

Kalotaszegi divatlapok czimű füzetes vállalatot 
indítanak Szentgyörgyi Lajos és Pentsy József bánffi-
hunyadi rajztanítók. Havonkint megjelenő füzetek
ben lerajzolják a kalotaszegi magyar népnél haszná
latban levő varrottasakat. A minták a varró anyag 
szineinek eredeti feltüntetésével, a varrás mikéntjé
nek részletes és mindenki által érthető leírásával 
jelennek meg s igy lehetséges lesz messze földön 
kalotaszegi varrottast készíteni. A kiadók most jár
ják be Kalotaszeget s lerajzolják, leírják, kutatják a 
varrottas származását és idejét. A készülő vállalat a 
magyar nőket, a házi ipart terjesztő egyleteket, az 
ipariskolákat, népiskolákat és kézimunka-tanítónőket 
érdekelheti különösen. 

Magyar festők külföldön. A müncheni nemzet
közi kiállításon a magyar festők csoportja nagy elis
meréssel találkozik. Az «Allgemeine Zeitung* köze
lebb az arczképfestőkkel foglalkozott, és fok dicsére
test jegyzett föl. 

Munkácsy Mihályt, kinek Liszt-arczképe van 
kiállítva, nemben nem tartja oly jelentékeny 
művésznek, mint a történeti festészet terén. Ben
czúr Gyula és Horovitz Lipót műveiről azonban 
nagy méltánylással ir, s többek között igy szól: 
•Valóban kitűnőek a Münchenben jól ismert Ben
czúrnak mágnásképei, valamint Horovitznak, a bécsi 
festő-akadémia volt növendékének arczkép-festmé-
nyei. Benczúrnak általános ismert Tisza-arczképe 
ezen a téren bizonyára a legkiválóbb műalkotás, 
melyet a modern Magyarország fölmutathat. Uj mű 
tőle a Nádasdy gróf arczképe, mely méltón sorako
zik a Károlyi- és Szapáry-arczképekhez, melyekkel 
a művész első nagy sikereit aratta. Meleg színezés, 
természetes magatartás, biztos jellemzés tüntetik ki 
e művet. Horovitz az öreg Sapieha herczegnő ismert 
előkelő arczképének méltó párját nyújtja az ifjú 
Sapieha herczeg arczképében. A világos színeket 
kedvelő művész gyöngéd koloritja, melynek azon
ban a férfiúi arczkép meg tudja adni a kellő erélyt, 
szépen érvényesül a lengyel nemzeti viselet és jelleg 
poétikus visszaadásában.* A müncheni kiállítási 
sorsjáték nyereménytárgyául válogatott festmények 
közt van Peske Gézától egy életkép, Vastagh Gézá
tól tyúkokat ábrázoló kép, Kovács Józseftől pedig 
csendéleti kép. 

Munkácsy festményei Amerikában. A hirneves 
magyar festő legjelesebb alkotásai Amerikába jutot
tak. «Krisztus a Kálvárián* is oda kerül. A müvet 
szintén Vanamaker filadelfiai lakos vette meg, ki 
tudvalevőleg a «Krisztus Pilátus előtt* czimü fest
ménynek is birtokosa. Vanamaker e második Krisz
tus-képért is 500,000 frankot adott. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A magyar orvosok és természetvizsgálók ván

dorgyűlése érdekében dr. Gerlóczy Gyula pénztár
nok értesíti a tátrafüredi gyűlésben résztvenni kí
vánókat, hogy aug. hó 1-től kezdve, 6 forint tagdíj 
beküldése mellett, a tagjegyeket az általuk ponto
san kijelölendő vasúti igazolványokkal együtt ki
szolgáltatja. A magyar kür. állami, osztrák-magyar-
áUami, kassa-oderbergi, északkeleti, észak-nyugati, 
budapest-pécsi és déli vasutak vonalain a viteldíjból 
f. évi aug. hó 15-től egy harmad leengedést nyújt; 
a dunagőzhajózó társaság pedig megengedte, hogy 
a másodosztályú utijegygyel az első-, a harmadosz-

VASÁENAPI UJSÁG. _ 

tályuval pedig a másodosztályon utazhatnak a ta
gok, a tagjegy előmutatása mellett. A tagjegyek és 
vasúti igazolványok kiszolgáltatásáért jelentkező ta
gok f. évi aug. hó 20-ig intézhetik megkeresésöket 
Gerlóczyhoz (Budapest, műegyetem), vagy augusz
tus 4-ikétől kezdve, ugyancsak neve alatt Poprád-
Felkára is küldhetik. Mindkét helyről postafordul
tával a tagjegy s a két igazolvány a pontosan meg
jelölt tartózkodási helyre meg fog küldetni. Mint
hogy a három Tátra-Füred által fölajánlott lakások 
a vándorgyűlés összes, netán nagyszámban jelent
kező tagjainak nem lesznek elegendők, szíveskedje
nek a tagjegyet váltók az iránt nyilatkozni, vájjon e 
rendkívüli esetben a szomszédságban levő Nagy-
Szalókon, Felkán, Poprádon, Szepes-Szombaton, 
Gánóczon, vagy Lucsivnán kivánuak-e elszállásol-
tatni ? 

Fehér-kereszt-egylet. Haynald Lajos bibornok 
kétszáz forinttal a fehér-kereszt-egylet alapító tag
jai közé lépett. Emsből gróf Szapáry Istvánnéhoz 
irt levelében kiemeli azt a fontos hivatást, melyet 
az egyesület tölt be a szegény beteg gyermekek és 
szülék ingyenes ápolása által, a hazánkban nagy
mérvű gyermekhalandóság ellen küzdő nemes igye
kezetével, nemzetünk szaporodása c's jóléte érde
kében. 

MI UJSÁG? 
Királynénk szülői e hó végén ülik menyegzőjök 

60-ik évfordulóját, mely fényes családi ünnep lesz 
a bajorországi possenhofeni kastélyban.Királyunk és 
neje, a trónörököspár, Gizella (s Mária Valéria fö-
herczegnők aug. 27-ikén mennek oda. Ott lesznek 
továbbá a nápolyi királyi pár, özv. Trani grófné, az 
Alencon berezegi pár, hg. Thurn-Taxis Helén, a 
thurn-taxisi trónörökös. Luitpold regens-herczeg s 
a bajor királyi család összes tagjai, szintén Possen-
hofenbe rándulnak e ritka családi ünnepélyhez. 

Stefánia trónörökösné július utolsó napján 
Münchenbe utazott Gizella herczegnő látogatására. 
Nyolcz napot tölt Bajorországban, meglátogatván 
Lindaut és Schaffhausent is. 

A trónörökös galicziai szemlentjáról jövet, e 
hó 2-ikán Kassára érkezett, és szemlét tartott a 
gyalogság fölött. 

A nemzeti Pantheon. A fővárosi képzőművészeti 
bizottság felkérte Ybl Miklós műépítészt, adna véle
ményt, mikép volna létesíthető nemzeti Pantheon a 
jelesek szobraival a budai várkert bazárjában. Ybl 
első véleményében arra a következtetésre jutott, 
hogy a várkert-bazár pavillonjai és csarnokai szer
kezetüknél fogva nem alkalmasak nagyobb számú 
szobor elhelyezésére. Legfeljebb négy kisebb szobor
csoport volna előnyösen elhelyezhető bennük. Ujab
ban Ybl a kérdést már más kombináczióval is 
megoldhatónak tartja s mint Gerlóczy alpolgármes- I 
terhez intézett, tervekkel is kisért véleményében 
mondja, e czélra a bazár két oldalszárnyát összekötő 
fal erkélypilléreit lehetne felhasználni. Az erkély
pillérek már magokban alapzatul szolgálnak s ezek 
fölé 2.21 méter magas szobrok helyezhetők. Tekintve 
a szép háttért és a szobrok szabad állását, e helye
ken a szobrok imponáló alakjai leginkább érvényre 
jutnak. Ekkép hely volna mintegy tizennégy szo
borra, s benn a pavillonok nyilt előrészeiben is 4 
szoborcsoportra. Azt hiszi a jeles műépítész, hogy a 
terv kiviteléhez ő felsége a király is kegyes lesz 
beleegyezését adni. Ybl két fényképet csatolt véle
ményéhez. E fényképeken a kertfial erkélypilléreire 
a szobrok fel vannak rajzolva s a benyomás, a mit 
keltenek, igen tetszetó's. 

Mátyás király szülőházán szeptember közepén 
leplezik le Kolozsvárit az emléktáblát. Az ünnepélyt 
rendező bizottság arra törekszik, hogy országos jel
legű ünnepély legyen, méltó a nagy király emléké
hez. Föliratot intéznek ő felségéhez is, hogy kép
viseltesse magát az ünnepélyen. E kérést támogatni 
fogják azzal is, hogy az emléktábla létrejötte az ő 
felsége kezdeményező adományának köszönhető. 
Meghívják a főrendiházat, képviselőházat, egyeteme- i 
ket, akadémiát, egyházi s világi hatóságokat, sat. 
Ünnepi misét Lönhardt Ferenez erdélyi püspök 
mond, emlékbeszédet Hegedűs Sándor képviselő; 
az ünnepély után díszebéd lesz. Délután a sétatéren 
karusszel, melyet báró Bánffy György rendez az 
erdélyi arisztokráczia férfi s nő-tagjainak közre-
működésével. Este a redoutban bál lesz, melynek 
jövedelmét a Mátyás-szobor alapjára szánták. 

Petőfi emlékezete. Július utolsó napján Székely-
kereszturon a segesvári csata harm in czküenczedik 
évfordulója alkalmából, különösen Petőfi emlékeért 
gyászmise volt a katholikus templomban, mely zsú
folva volt intelligencziával. Számos román pap is 
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jelen volt a vidékről az isteni tiszteleten. A szent
erzsébeti román lelkész segédkezett i s ; majd Oláh 
Antal katholikus pap beszentelte a hadi jelvényekkel 
és zászlóval díszített ravatalt. Istentisztelet után a 
templom előtti téren Haller József mondott hazafias 
beszédet. Mozgalom indult meg egy Petőfi-kisdedóvó 
felállítása érdekében. 

A Jó-szív Szent-Istvánnapi népünnepe. A «Jó-
ÍZÍV* ünnepély rendező bizottsága Gerlóczy Károly 
polgármester elnöklete alatt közelebb tartott ülésén 
megállapította az augusztus 20-iki nagy népünnep 
programmját és serényon folytatja az előkészü
leteket. 

Az ünnep a városligetben lesz, melyet csak be
lépti díj mellett lehet meglátogatni. Gondoskodnak 
mindenféle mulatságról, látványról, zenekarokról, s 
rendeznek történeti jelmezekben nagy menetet, este 
pedig ttízjátékot. A tavon allegorikus csoportokban 
a jó szív és rossz szív harczát is bemutatják. Az 
állatkertből alkalmasint lóghHJó száll föl, az isme
retes bécsi léghajóssal, Silberer Viktorral. Nyomda 
fog működni, melyen az ez alkalomra irt emléksoro
kat s Várady Antal alkalmi költeményét nyomják 
ki, s ingyen osztják ki a közönség között. A aép-
mulatságok és versenyek rendezése végett az athle-
tikai-klub közreműködését veszik igénybe. A város
liget körülzárása rendőrséggel és katonasággal tör
ténik. Emlékül kis email-szívek és melltűk készíté
sére és árusítására magánvállalkozót kérnek föl. 
Vagy 20,000 plakát fogja az ország minden részében 
hirdetni a ni'juinni'pet. A ligetben s külön a keres
kedelmi múzeumban is katonazenekarok játszanak s 
ezek szerződtetése iránt az előkészületek megtétet
tek. A rendező bizottság fölkérte a honvédelmi 
minisztert, hogy a nemzeti bandériumhoz engedje 
át a megfelelő számú lovakat és legénységet. A kato
nák azonban korhű jelmezekben fognak felvonulni 
a város utczáin. A városligetben, az Andrássy-ut 
torkolatánál már a napokban fölállítanak egy Ízlé
ses kis épületet, Roskovics Ignácz tervei után. Ez 
épület belsejében camera obseura lesz felállítva, 
kivül pedig a népünnepély jegyeit árusítják 25 kraj-
czáros elővételi áron. A ki jegyet vált, egyúttal meg
tekintheti a camera obseurát. E jegyárusító csar
nokra jövő hirdetéseket most lehet kibérelni. A 
bizottság ez idő szerint adja ki az engedélyeket 
korcsmák, kávéházak, elárusító helyek fölállítására, 
s berendezésére. E részben, valamint a népünne
pélyre vonatkozó ügyekben, Goreczky Zsigmond 
bizottsági jegyző intézkedik az uj városház I. em. 
17. sz. a. hivatalos helyiségben. Az ünnepély nagy 
némaképletót, Odry Lehel rendezi. Az augusztus 
19-re kitűzött nagy hangverseny rendezését SeUei 
Gyula karmester vállalta el s abban a budai dalár
dán kivül még tíz budapesti dalegyosület működik 
közre. 

A szerb királyi pár válása. Belgrádból sokféle 
hír érkezik naponkint a szerb királyi pár válásáról, 
főkép pedig arról, hogy a szerb klérus mily maga
tartást tanúsít e kényes ügyben. Mig egy pár nap 
előtt egész határozottan jelentették, hogy a püspöki 
synódus, mely első sorban hivatott eldönteni, hogy 
a válási pör hová tartozik — illetéktelennek jelen
tette ki magát: a legújabb hirek azt mondják, hogy 
még nem határozott. A király a trónörökössel a leg
közelebbi napokban a bajor alpesekbe, Berchtesga-
denbe utazik nyaralni. Natália királyné még mindig 
Hágában időzik, egészen visszavonultan. 

Egy régi generális emléke. Mária Terézia bécsi 
szobrának leleplezése alkalmából a király br. Kray 
Pálnak, Mária Terézia néhai generálisának nevét 
adta örök időkre a 67-ik gyalogezrednek. Az ezred 
Eperjesen állomásoz, egy része pedig Késmárkon, 
ott, a hol Kray született. Itt pár nap előtt ünnepé
lyesen leplezték le a szülőházat jelölő márványtáb
lát. A ház a fő-uteza 102. száma alatt van. A barna 
márvány táblát a homlokzatba illesztették. A katona
ság az ezred zenekarával délelőtti 9 órakor vonult a 
házhoz, mely előtt a város képviselő testülete, a pap
ság, a tűzoltók és a lövészegylet állottak. Krausz 
ezredes beszédet mondott, melyben Kray báró érde
meit méltatta és arra buzdította a katonaságot, 
hogy az ünnepelt férfin életét követendő minta
képnek tekintse. Erre a katonaság tisztelgése és a 
zene hangjai mellett lehullott a táblát borító lepel. 
Ezután Krausz ezredes átadta az emléktáblát a vá
rosi képviselőtestületnek. Beszédére Cserépi Nándor 
ügyvéd előbb német, majd magyarnyelven válaszolt 
és megígérte, hogy a várost díszítő emléktáblát 
gondosan fogják megőrizni. Délben díszebédet, este 
pedig a katonai zenekar közreműködésével táncz-
mulatságot rendeztek 

Kiásott ágyúgolyók. A budai Lánczhid-utczában, 
a var tövében, Széchenyi Béla gróf telkén istállókat 
építenek, s alapozás közben érdekes leletre buk
kantak. Több mint hatvan darab kisebb-nagyobb 
kőgolyót találtak teljes épségben, többet pedig dara
bokra törve és az előbbi falakba beleépítve. A golyók 
jó nagyok. A kisebbek átmérője is 70—80 centim. 
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A nagyobbaké pedig az egy métert is túlhaladja. 
A golyókból öt darabot Szabó József egyetemi tanár
nak adtak át, ki azokat megvizsgálta és ugy találta, 
hogy a nagyobbak fehérvár-könyéki gránitból, a töb
biek budakeszi homokkőből és budai édesvízi mész
kőből vannak faragva. Kétségkívül a vár védelmére 
szolgáltak és az ostromlókat pusztították a nagy 
sulyu golyókkal. Valószínűleg a törökök harczesz-
közeül szolgált. Szabó a belgrádi várban látott ha
sonló kőgolyókat, melyeket ott mint hadtörténeti 
emlékeket bizonyos kegyelettel őriznek. Az öt darab 
golyót a műegyetem melletti természetrajzi múzeum 
udvarán helyezték el. 

Verseny postagalambokkal. A budapesti «Co
lumbia* galambtenyésztő egyesület július 29-ikén 
versenyt rendezett postagalambokkal, Budapest és 
Eassa közt. 

Az egylet megbízottja előtte való nap vitte Kas
sára a galambokat, s vasárnap, július 29-ikén reggel 
7 órakor fölröpítette. Délben az első galamb már 
Budapesten volt; tehát gyorsabban járt a vasút 
gyorsvonatánál is. Pedig az időjárás épen nem volt 
kedvező, az erős szél olykor ugyancsak megnehezíté 
a galambok röpülését. Énnek tulajdonítható az is, 
hogy az egyéves galambok által felmutatott ered
mény gyöngébb volt a tavalyinál. Mert mig tavaly 
a 222 kilométer távolságot a galambok négy óra 
alatt tették meg, az idén öt negyed órával több kel
lett hozzá. Az első galamb 12 óra 18 perczkor érke
zett meg, a második 10 perczczel később. Az első 
díj 50 frank volt, a második 30. Összesen öt djj volt. 
Az első dijat Holczer Ede, a másodikat Sturczen-
baum János, a harmadikat és a többit Gasperecz 
Géza, Dirner és ismét Sturezenbaum galambjai 
nyerték. A «Columbián rendez ez idén még egy ha
sonló versenyt, Przemysl és Budapest közt, két éves 
galambokkal. Négy galambkedvelőnek Budapesten 
80 postagalambja van. 

A somodi barlang. Említettük már, hogy Torna 
és-Sepsi közt, a somodi határban cseppkő barlangot 
fedeztek föl. Még nagyon nehéz hozzá férni. Jó 
darabon vizben, iszapban kell gázolni, mig a barlang 
belsejébe jut az ember. Mintegy hetven méternyire 
benn, tűnik föl az első cseppkő-alakzat, mely csillár 
formájú. Kétezáz méternyire pompás vízesés van, 
melynél a víz három méternyi magasságból zuhog 
alá. I t t a barlag is kipzélesül 6— 9 méternyire, magas
sága pedig tíz méter. Egy távolabbi csarnokban két 
tó terül el. A nagyobb alakzatok csak 320 méternyi 
vonalon kezdődnek. De háromnegyed kilométernyi
nél továbbra a kutató sem haladhatott, mert ott 
hatalmas mészfal zárja el az utat. A barlang minden
esetre igen érdekes látványt nyújt; de az első tudó-
sitás, mely az aggtelekivel egyenrangúnak mondta, 
túlzott. A legérdekesebb az, hogy e barlangot vala
mikor embereknek kellett lakniok, mert néhány 
tűzhely, hamu, szénmaradvány s cserépdarab is 
látható. Ehhez majd a régészek is hozzá fognak 
szólani. A barlang körüli telek tulajdonosa a rozs
nyói püspök, a ki már el is rendelte, hogy lehetőleg 
tegyék a barlangot járhatóvá. 

Stanley expedicziója. A híres afrikai utazóról 
még mindig nincs semmi bizonyos hir, de épen az 
az aggasztó, hogy a honnan várják a tudósításokat, 
onnan nem érkeznek. Stanley sorsa már régen nyug
talanítja barátait. A Kongó állam kormányzója, 
Janssen orvos, ki a napokban Brüsszelbe érkezett, 
szomorú értesüléseket hozott magával. E szerint a 
merész utazót megtámadták a bennszülöttek és em
bereit szétverték. Ez a kaland az Aruvimi és a Nyanza 
között érte az espedicziót. Azt még nem tudják, hogy 
Stanley életben van-e ? 

A megvadult elefántok. Münchenben jul. 31-ikén 
nagy fénynyel ülték meg I. Lajos bajor király szüle
tésének századik évfordulóját. Az ünnepély végét 
azonban nagy baleset tette emlékezetessé. 

Az ünnepi menetben tevéket és elefántokat is 
alkalmaztak a Hagenbeck-féle állatseregletbó'l. Az 
elefántok azonban megriadtak a vasipart ábrázoló 
csoportban volt zakatoló és sípoló géptől, és a nagy 
sárkánytól, mely tűzszikrát lövelt. Az exotikus bar
mok ugyanis nem régiben átéltek egy nagy czirkusz-
égést. s a tűz és füst láttára ugy látszik föltámadt 
bennök ismét a veszély ösztöne, s nekivadultan tör
tek a tömeg közé, mely rémülten menekült, egymást 
gázolva. Több haláleset és sok sebesülés történt. 
Iszonyú jelenet volt ez. Két csoportban négy négy 
elefánt volt, összelánczolva. A tarka ruhás vezetők 
hiába ragadták meg a lánczokat, hiába vágták a vas
kampót az állatok húsába. Az elefántok a Hofgra-
benen végig rohanva, betörték a pénzverő intézet 
kapuját, s berohantak a házba. I t t a megvadult álla
tok fel akartak menni a lépcsőkön, de nem tudtak. 
A zárt udvaron végre megfékezték a vadállatokat. 
Másik négy elefánt ezalatt a Baumgassén át a Gárt-
ner-téri színház elé érkezett; itt egy kis házat a szó 
szoros értelmében romba döntöttek. Az ajtószárfákat 
kitépték, a falakat, a tűzhelyet bedöntötték, a búto
rokat összezúzták. Az egyik elefánt leszakította a 
ház födelét, s a hátán vitte a súlyos terhet, egy má

sik rugdosással keresztül szakította a padlót, s lezu-
hant a pinczébe. így aztán az. egymáshoz lánczolt 
négy állat fogva volt. A pinczéből csak több fal le
bontása után tudták a lezuhant elefántot kiszabadí- I 
tani. A vak ijedelem rémült kiáltásai megvadították 
"Wagner műlovarnő lovát, a mely ágaskodva leve
tette lovasát. A fiatal leány oly szerencsétlenül bu
kott a földre, hogy két oldalbordáját bezúzta. Igen 
nagy azoknak a száma, a kik zuzódásokat és csont
töréseket szenvedtek. Egy férfinak mindkét lábát 
szétmorzsolták az elefántok, egy gyermeket teljesen 

; agyontiportak, egy másiknak mellét taposták össze. 
A Mária-téren, hol különben a rengeteg néptömeg-

I hez viszonyítva kevés baleset történt, egy ügyész 
j nején a nehézkor tört ki s oly szerencsétlenül bu

kott a kövezetre, hogy halálos sérülést szenvedett a 
fején. Két asszony is halálát lelte : az egyiket az ele
fántok felismerhetetlen hustömeggé tiporták össze, 
a másikat az ijedelem következtében szélhűdés érte. 
A veszélyesen sebesültek száma tízre rug, a köny-
nyebben sérültek száma azonban meghaladja a szá
zat. A mentők 23 sebesültet vittek a kórházba. 

A föld leghidegebb városa. A mennyire tudo
mányos észleletekkel megállapítani lehet, a kerek 
föld leghidegebb városa a Kelet-Szibériában levő 
Verchojanszk, a Jana folyó völgyében, a hol átlagos 
számítással január havában évről-évre 53° C. hideg 
uralkodik, mig a legnagyobb meleg július havában 
13°-ot tesz ki. 

H A L Á L O Z Á S O K . 
, Elhunytak a közelebbi napok alatt: dr. AZABY 

ÁKOS, a budapesti állatgyógyintézet jeles képzett
ségű tanára, ki szakmájabeli több tudományos dol
gozat által is kitűnt, s kinek tevékeny munkássága 
is nagy bizalmat keltett iránta, 38 éves, Szobbon. — 
SZTBAKA TAMÁS, alesperes, Cziffer szeretett plébánosa, 
82 éves, ki Czifferen félszázad óta viselte a lelki
pásztori tisztet, s az egész környék tiszteletét birta. 
— MOLNÁR JÁNOS, a fejérmegyei Szabad-Battyán 
plébánosa, 74 éves. — HÜSZÁB PÁL, a negyvenes 
években Tolnamegye szolgabirája, legutóbb a gróf 
Styrum-féle alapítványi intézet gondnoka, Kossuth 
Lajos sógora, a nagy hazafi nejének nővére, Meszlé-
nyi Irén lévén első felesége ; 78 éves, gróf Apponyi 
Sándornak rácz-egresi birtokán. — GHYKA GYÖRGY, 
romániai herczeg, ki tíz év óta élt Kolozsvárit, egé
szen visszavonultan, még az utczán is ritkán látták, 
s hamvait Romániába szállították. — Dr. SCHWIMMEIV 
MÖB, 1848—49-iki honvédtörzsorvos, Torontálmegye 
tiszteletbeli főorvosa, 87 éves, ki az 1830-iki kholera 
alatt is kitüntette magát. — TÓTH DEZSŐ, ügyvéd, 
35 éves, Budapesten ; ugyanitt: THUBY ALADÁB, fő
városi tisztviselő, 28 éves ; GBULICH VINCZE, nyűg. 
pénzügyi tanácsos, 62 éves. — POY ZSIGMOND, a 
hunyadmegyei puji járás főszolgabírója, 53 éves. — 
LESZCZINSZKY LAJOS, nyűg. honvédőrnagy, Debre-
czenben. — Beneschaui SCHEIDL ADOLF, nyűg. cs. 
kir. őrnagy, Gyöngyösön, 56 éves.— GULÁCSY ISTVÁN, 
a budapesti főpostahivatal tisztviselője, 24 éves, 
Szobránczon. — VEBOSAY GYULA, törvényszéki al
jegyző, 40 éves, Nagy-Kikindán. — Kiss SÁMUEL, 
kereskedő, Nagy-Várad egyik legtekintélyesebb és 
köztiszteletű polgára, 66 éves, Budapesten. — MARESS 
LÁSZLÓ, közös hadseregbeli nyűg. ezredes és kis-
sallói birtokos, Basmegye egyik tisztelt férfia, 78 
éves, a szklenói fürdőben. — SZABÓ ALAJOS, nyűg. 
aljárásbiró, egykor Esztergommegye főügyésze, 67 
éves, Esztergomban. — FEKETE FEBENCZ, régi hon-

! véd, Kolozsmegye volt főügyésze, 73 éves, Szolno-
kon. — VEBTÁN LAJOS, 56 éves, Szombatságon. — 

: BÉKÁSSY NÁNDOR, ki negyvenegy évet töltött katonai 
i szolgálatban, s mint nyugalmazott őrmester most is 
i a katonák közt élt legszívesebben, 79 éves, Nagy-
' Váradon, és ezer forintot meghaladó összeget ha

gyott jótékony czélokra. — Dr. EPSTEIN ADOLF, Ba
ján. — ANTHONY FEBENCZ, az osztrák-magyar állam
vasút tisztviselője, N.-Kikindán. — BECXEB JÓZSEF, 
kereskedő, 63 éves, Oraviczán. — LÁNG DÁVID, 
temesvári papnövendék, kit egy barátja véletlenül 
meglőtt, Verseczen. — MÉSZÖLY IVÁN, gymnasiumi 

| tanuló, 17 éves, Halason. 

POLGÁR IGNÁCZNÉ, szül. Guda Mária, kir.-itélő 
; táblai tanácselnök neje, 56 éves Budapesten. — 
; HOMICSKÓ SÁNDOBNÉ, nyűg. pénzügyi titkár neje, 

52 éves, Békás-Megyeren. — Özv. KETZEB TAMÁSNÉ, 
szül. Eadvánszky Lujza, Ketzer Miklós kamarás és 

\ volt képviselő édes anyja ; 76 éves, a ránk-herlányi 
fürdőben. — CZEHENTEB JÓZSEFNÉ, a jászberényi 

j nőegylet pénztárnoka, 47 éves. — GÁSPÁB GIZELLA, 
Gáspár Imrének, a «Debreczen» szerkesztőjének nő-

; vére, ki önkezűleg vetett véget életének, Hajnikon, 
i 28 éves. — MÓBICZ JÁNOSNÉ, szül. Molnár Erzsébet, 
j a kenései ref. lelkész neje, 64 éves. — TOLNAY MÁRIA, 
I az angolkisasszonyok egri intézetének tagja, 24 
! éves. — MÁNICH ANNA, oki. tanítónő, Szabadkán. 

21 éves. — WOLF MÁBIA, dr. Wolf Vilmos főv. ügy-
1 védés az .Ügyvédek Lapja, szerkesztőjének édes 

anyja Török-Kanizsán. — SABKADY ANGÉLA, Sarkady 
János nyugalmazott törvényszéki biró leánya, 15 
éves, Miskolczon. — BBAÜN SÁMDELNÉ, szül. Be'rger 
Lina, 28. éves, Harasztiban. — HOMOKAI LÁSZLÓNÉ, 
szül. Barna Mária, színigazgató neje, 43 éves,' 

Szamosujvártt. — Özv. HÉJJÁ ANDBÁSNÉ szül. Bán 
Mari, Héjjá Endre főreáliskolai igazgató édes anyja, 
Székely-Udvarhelytt. — REND DOMOKOSNÉ, szül. 
Daczó Katalin, 41 éves. N.-Váradon. — Özv. DBA-
TSAY ISTVÁNNÉ, szül. Gásza Borbála, 66 éves, Ara
don. — OLAJOS KÁROLYNÉ, szül. Zengei Lenke 
Gizella, 29 éves, Vörösváron. — RÖSSEL ÖDÖNNÉ, 
szül. Kovács Hona, 24 éves, Budapesten. 

SAKKJÁTÉK. 
1504. sz. feladvány Ehrenstein M.-tóL 
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Világos indul s a negyedik lépésre matot mond. 

Az 1 4 9 8 . sz. f e l a d v á n y megfe j tése . 
Kohtz és Kockelkorntól. 

M e g f e j t é s . 
Világos. Sötét. Világos. b. Sötét. 

1. Vb6—a7 Hf4—e6f(a) 1. Ke8—f8 (c) 
2. Kc7—c6 . . . H e 6 — i i -j- 2. Kc7—d6 . . . Fg6—e8 
3. Kc6—b6- t. sz. 3. Va7—f7 + Fe8—f7: 
4. Hd8—e6 mat. 4. Hd8—e6 mat. 

1. . _ Bh8—h7+(b) 1. .'*. f2—HV (d> 
2. Kc7—d6 . . . Bh7—a7: 2. K c 7 - d 6 . Vfl—a6 f 
3 . Hd8—e6 f — Ke8—f7 3. Hd8—c6 f ___ Va6—c8 : 
4. Bc8—f8 mat. 4. Va7—e7 mat. 

Világos. 
1. 

Sötét. 
. . Kc8—e7 

Ke7—f6 
. . Kf6—e5 

2. Kc7—b8 t — 
3. Bc8—c6f 
4. Va7—e3 mat. 

H e l y e s e n f e j t e t t é k m e g : Budapesten: K. J. és F. H. — 
Andorfi S. — Kovács J. — Az Erkel-sakktársaság nevében: 
Exner Kornél. — Tarnóczon: Németh Péter. — A pesti 

sakk-kör. 
R ö v i d é r t e s í t é s e k . Tarnócz: N. P. Az 1498. sz. f. ön á l 

tal megkisérlett mellékfejtése nem válik be, mert: 

Világos. Sötét. 
1. K c 7 - d 6 . . . Hh5—f6 
•1. Vb6—c7 . H£6—e4 f 
3. Kd6—c6 . . . He4—d6 1 
4. hol a mat? 

SZEBKESZTŐI MONDANIVALÓ. 
O. F . Népdalban áloáról venni hasonlatot! vegyen 

a rózsáról, vagy a búzavirágról, de ne az áloéról, mit 
a nép nem ismer. A F.-hoz ozimű költemény, némi 
igazítással: közölhető volna, igen csinos, érzelmes, 
hangulatos. Javítandó hibáit röviden megjelöljük. A 
második strófa két első sora döczögős, lapos; a másik 
kejttő trochaeus-lejtésével kirí a költemény jambusos 
menetéből. A "frtegysaífc*' Strófa két végsora dagályos-
bombast, a mi a költemény csöndes, elégikus hangjá
ból kirí; a rím, «szikrá«oíí — az ott» sem járja. Végre 
az utolsó versszak első sorában az igen erős svigad-
nod» helyett szelídebb kifejezés: örülnöd, mosolygnod, 
vagy ilyesmi kell. — Javítsa ki s küldje be újra. 

V. F . Szíves tudósítását és küldeményét annak 
idejében köszönettel vettük, s kérjük a levélben emlí
tett tárgy megszerzését, ha nagyobb nehézség nélkül 
eszközölhető. 

Pász tó . P—i. Az aug. 19-iki számban közöljük. 
Zslbó. P. Sz. K. A mi még itt maradt, azt is el

küldöttük. Várjuk alkalmilag az Ígérteket, s ujabb ér
dekes dolgokat is. Levelünket most hová intézzük ? 

Sz.-Csütörtökhely. G. A. Kajzolónk még nem. 
készítette el a képet; megsürgettük s a közlés nem 
késik már sokáig. 

HETI NAPTÁR. Augusztus hó. 
Ifap Katholiktts es protestáns I Görög- Orosz Izraelita 

5V. SllHaviBol.A. 
6H. Urunk szinváltj 
7K. Kajetán hv. 
S S. Czirjék vt. 
9C. Román vt. 

10 P. Lörincz vt. 
11 S. Zsuzsanna sz. . 

Holdfáltozásai: $, 

fi 10 Oszvald 
Urunk szinvál. 
Afra 
Czirjék 
Román 
Lőrincz 
Annin 
Első negyed 14-én 6 éra d. u. 

24 B 6 Krisztina 28 
25 Anna 29 
26 Hermol. 30Ro.-Ch. 
27 Pantelemon lElul 
28 Nikánor 2 
29 Kallinik 3A40n i-
40 Szila ISab.Soít 

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

39. SZÁM. 1 8 8 8 . XIXV. ÉVFOLYAM. VASÁENAPI UJSÁG. 535 
ccr hatszor hasAbzott petit sor, vagy annak helye 
«mu,eri igtatásnál 15 kr.; többszöri igtatáanál 
10 kr. Bélyegd{j külön minden igtatas után 30 kr HIRDETÉSEK. Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad 

BÉCSBEN: Dnkes K. Biemergasse IS, Sehale* 
Henrik Wollzeile 18, és Oppelik A. Stnbenbastei S 

Nyaralóba, fürdőbe utazóknak. 

wz 

t g v O k k M ss fy ss»>s>ar»» 4.60, 8.60.10 írtig, nagyobb 
lacscsel kifeszíthető frt IC, 14, SO frtig. J a p á n i l i n p . 
• raj -ó 1.20—3 frtig. Kert i leicj<n<Sk 10 krtól 
t Í S f . Virigasztal frt 6—10 frtig. E r ő n g y e n r . e k -
fcoesi frt 7—16 frtig. Gyermek-kocsi egyszesmind 
bölcsó frt 13—18 frtig. 

As egéssseg fenntartásához tista üdito 
szódavizet nyerünk könnyű báaáímóddal a 
d r . F e v r c p á r i s i tnrtdM a r A t l a v i s -
k é a a l t C g é p p e l 

t 4 ti 8 10 btittelles 
1.— 1 0 — II .— 14.50 17.— Egy cso

mag borkíes szóda 1 frt. F a s r y l a l r . k é -
n z i t ö reczeptekkel 3 6 lx adagra 

7.60 11.60 18.50. 
Vajkcsihog.—, 13 — T y ú k a l a k d v a j -
tartrt 70 kr. E c s e t - é s o l a j - t a r t o 

(jt I—10 frtig. Villa és kanál salátához 40 Ijtol i frti,-. 
Sodrony-ttelboritó legyek ellen 50 krtól 1.60 krig K é s i 
jryt lHlol i «- T T j f I . é l c m e n t e K P l i . l l z A r h a t d 

p r é s 1.80. * ^ J 4 b e M t t e s - ü t e s r e k / ' / j — z l ú e r g 
| g 85 krig. Sár.a pengdjű gyümölcs-kések 12 darab 
irt 3—8 frtig. K4vé l ' eJs« - s ; ép 5.60—II frtig. Palaczk-
dagsazok 10—60 krig. Wischín szobapadlómiz 70 kr. 
Sörös készletek tálc/án frt 10—30 frtig. Fogkefék. 
Mouson kitűnő kézi szappan 1 doboz 70 kr. Ame
rikai é b r é s s t ő - t f r a írt 4.70. Szinráltoztató ido-jósló 
i S J k é p e k 70 kr. Zacherl rovsiirto»por 50 krtól I frtig 
Kézi Tírág-fecskendó 1.20, ».—, S—. V i r a i r - h a r i i i a -
to s l t c i 40 kr. T a n i w T a m s a vendégek ö-szehivá-
sara frt 20—40 frtig. Accordban hango t uy.-lj-tto* 
t o m p 8.—, 7.—, I.—. Kerti útsornyírc-olló 4.z0. 
Vészjelző hangfuvó erős hangja tárolta hallatszik 15 frt. 
K é s d ú t i t á s k a frt 4—20 frtig. Kézi táska az útra 
szükséges toüette eszközökkel berendezve frt 18—60 frtig. 
K é s i k o f f e r frt 8—3 i frtig. Váll táska 3.50—15 ínig. 
Cxélszerfien berendezett uti-iekercs frt 6—9 frtig. l l o -
r o t v a - k é s z l e t John Heifford kérsel 7.—. Angol 
borotva 1 20—3.50. Pneuma ikus gyertya-tartó ablakra 
1.80. Hajfodoritó-Iámpa vassal 80 kr. Spárga fonat u t i . 
é s s / a d a s s - k n l a e s o k , az italt melegben is hűsen 
tartják frt 3—3.60-ig. Berendewrtt p i i i czetok 
6.76—16 frtig Universalis uti tükcr 75—3.50 kiig. 
Kefével könnyen mosható takarék g a l l é r o k éft k é s -
e l S k , gallér 16, 36 kr., színes 40 kr., kézelő 65 kr., 
színes 1 frt. MentÖ-boxer a meliényzs;bben 1 frt. Erős 
lövési kis tömör formája bulldog-revolver 7.50—9 50. 
Pontosan járó schweizi erős nickel remontoir t n e b o r a 
6.60—8 frtig Uti sapka 1.50. F U r d A - s s i v a c s I — , 
I.— . Szivacs-zacskó 60—1.60 krig. Frotiei -k-ztyü 40 kr. 
F t t r d G - h é v n i é r © ' 60 krtól I frtig. Lapos ivópohár 
—.40—1 frtig. Fürdő-papucsok 1.40. Villanyozó készülék 
izom gyengeségnél 6.—, 10.—. 
GUMMI-czikkek személyes oltalomra stb Bet-g4polásra 
aliövet-fecsk ndő frt3—5 frtig. Anyaméh-'ecskendŐ frt2— 
6 frtig. Krómé Closettpapir frt 1.30 kr. sri imtlkiMln' 
s s o p t a t o ttveg 1 frt. ösmert angol foggyöngy frt. 
CnriFtB-n/íOűlnlr figyelmébe ansrol dt»stiobfir-
OrWri&BllIClUA n a - r r e g 15—35 frtig. Ktttősszáru 
kantár 4.80—8 frtig Zabla 1.80—8.50. Izzasztó 2 7 — 
6 frtig. Nyercg-lrrkötí 3.50—8 rrtig. Kengyelsz'jjak 
frt 3—8.75. Kengyel vasak 1.80—3.50. Sarkantyú feless 
tolható 1.— Lóidomítóveatző rínocerosborbSl—.80—2 50-
Lóhiló legyek ellen egész lóra, párja 16 — I . o s s A r -
• J l r o - O I K Í 4 10. A l k a l m i v i t e l v a d A - z - l e i t y . 
v e r e k l e n z a i l l t o i t á r o n . H o r o i t b a l A s s a t 
I s s s e s k e l l é k e . Összetolható halász-bot frt l—15 
énig. 12 darab horog mesterséges legyekkel 60 kr. r A e s . R a l f e c a k e n < l o " stb stb 
K l v A n a t r a 8 < M > a b r S a s a r t e i t y z e k e t b é r m e n t v e k n l d . m e i c • • e m l e l e l ó ( A r í j a k a t i 

BÜD&PEST, 
Dorottya-ntos* 1. , 

11—« „ i n ^ S a \ . - " • - - A S , , , , 

Zsnorral ellátói horog - . 1 0 - 2 frtig. Tottrksat4áta 
vállra s o t l - i c frtig ^amasn i 4 60. Botszék irt 4 -
8 fnig. Kés, kan.1, v i la egyben 1.80—4,60. Zsebbeivé 
pohár — . 4 0 - 1 frtig. Lapos zseb-napóra iránytűvel 1.—. 
Törosbot 1.50—10 fitig. Egész lapos s s e b l S s a p a I.—. 

fendéglősöinek UmmmSSSSS& *"* 
* "/s '" i"1/, 11 11'/, M l l i ^ i l 1 8 i / , a » « t s t . 

1.16 1.30 1.50 1.70 120 3.16 2 301.50 2.70 I.I5 
t g y készlet szokásos nagyságn kemény
fából tartós k U K l i s o - b A b o k 2.60. 
P a p l r - l e s t h a j é k —.60—1.60 krisj. 
N í l l k u s r l i z ö egész szűk udvaron u 
felállítható, egy készlet bábok, golyó, 
zsinórral és kapcsokkal frt 8.16. A r i s 
t ó l ! zenélő-szekrény 16.80, egy zene
darab 60 kr. Kerti flobert-poakst 
frt »— 20 frtig. Vasczéltábla kiugró 
bohóczczal frt í—8 frtig. Nai ues pap lr l zunplanak 
kertek k vilígositisa és dissitésére l l—60 krig. Err t s 
dnsraastauzo —.80—2 frtig. P a l a r s k dtssrassolé 
1.40 Biztonsági borlehuzó gunimical 1.70—3.30 krig. 
Kulcscsal elzírliató hord csap 1.60—1 frtig. Hydrauiikua 
h o r d ó s z « d szeszr-s italok nsegrstaUas silsa 1 fit. 
K e r t i K y e r t y a - t a r t t f üveggel 1 frt, 130. 

Mulattatásul ós a test edzésért. 2SZ&S& 
ábrákkal 15 frt. Gyermek, 
hinu frt 3 — frtig. Mászó
kötél 6 frt. Trapéz frt 4— 
5.6 > krig. Kötél karikákkal 
4 10-4.90. Kötélhágcsó frtS, 
7.— .Tornagolyó kilója—.80. 
Muline karizom erősitö, párja 2.—Zi.—. T o r n a c s l p é s 
1.30 kr K é t v i v o J k é M Ü e t frt S3.60. Athleu bot 
f t I -6 - ig . 
Uzzöv 9 frt 

T a r t ó s 
t'roqaet-
J l i l é k f. t 

9—20 rrtis. 
Gumrai lap 
da 15 krtól 
I 50 íc. Ka 
rik játék 12 
pár Irt 1.60 
U:ró-7SÍn r 
30—80 krig 
Lepkefoso 

35—70 krig. 
Ateor-

t leou tre-
inoió h a r m o n i k a trombiu diszszel 7.—. Hango'l 
szájharmonika cs-ngetyű kísérettel 1.60. Occarina isko
lával —.70—1.80 krig Kettős fogat, a gyermek maga 
e'ött hajtja frt 1—8 frtig Háromkerekű erős T e l ő * 
c i p e l i fiuknak irt 8—15 frtig. Asó, kapa, gereblye 
gyermekeknek 1.50—2 fttig. 

Községi elöljáróimat *&>'3r*?í2ZlS£ 
kulcscsal frt 7—12 frtig Postakiirt I frt. Éjjeli Őr síp 
és kürt f't 1—8 frtie Mvha-lrvágó Í.H>—<5.60. Marha 
és lóklystir 4 frt. T r o f c a r fctft r a o v e l K.50. Bika-
oiT-kanka —.65—1 f.tig. Blrkaoltó-tfi —.80—1 frtig. 
Birka és malaczful bélyegző fogó 3.76. 

• TIT A b n . l l e nem r«*»sitott 
.1 ciRareua hüvelyssopóí.ÍTal 

20ü dar:*!) egy dobot *»" kr. Houb on papír 100 darab 
90 kr Hüvely tömd 30 kr. A " t o t i m ) e l |CHret t» 
k^KvItA Hl d<jhiny-<7elencxe f Irt Sráraion SZÍTÓ 
csatornás fapipa 1 20. Coz pipáirar-tisrtitó 1.50. Kanó-
ezos eyufatai-tó 85 kr. dohányszita 1.50 

Méhészed segédeszKözők. ^fS^SSS^ 
1.60 Rajfog -racsk f i t—t.SO. Herefogó kalitka 1 20. 
Méhlak-kaparó Sejt lekupoló. Ker tfbgó. Anyazirir^ca-
liika. Etető és itató késrfilek. H a h n e i u ^ z i n > r é l e 

E A T É S Z TÓDOR 

BUDAPEST, 
Károly-laktanya. 

B E O S , 
B E L G R Á D . 

EGYENRUHÁKAT 
és egyenruha nemeket cs. kir. tábornokok, törzs-, fö- és altisztek, egyéves önkéntesek és legénység, 
nemkülönben a m. k. honvédség, népfelkelő valamint a m. k. csendőrség, pénzügyőrség, továbbá 
m. kir. posta-, vasút- és távirda-tisztek, erdészek, tűzoltók és hadastyán egyletek, minden egyen
ruhás testület, megyei és városi huszárok részére tlegdnt kiállítás és tiazdag vdlaMtikban szállítanak 

TIIXER MÓR ÉS TESTVÉRE 
udvari szállítók, Budapest, Károly-kaszárnya. 

.Mi'irmi.Irl.'M'hi.rl u raiiir h .szak megjelölése kéretik. — Vidéki megbízásuk utánvétel mel
lett pontosan eszküzültetnek. - Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve. 

leosTMagyarhon első, legnagyobb és legjobb hírnevű óratizlete.~«W 

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

,ondon 1871. 
Kecskemét 1872. 
Bécs 1878. Újvidék 1875. 
Szeged 1876. Paris 1877. 
Székesfehérvár 1879. 
Budapest 1845. 

etsTLevélbeli megkeresésekre pontosan válasxoltatik. 
Képes árjegyiék bérmentve. lavitások pont, esiköiöltetlk. 

" Magyarhon első, legnagyobb és legjobb hírnevű óratizlete. ~«n 

H i r d e t é s e k 
felvétetnek a kiadóhiva
talban, Budapesten, IV., 
egyetem-uteza 4. sz. alatt 

röfi* 
IV'gliIfscii, Zélyommegyében 

Magyarország ki tűnő uj savanyuvize, 
kapható 

B R Á Z A Y K Á L M Á N 
nagykereskedőnél és főraktárosnál Budapesten, 

I V . kor. , M ú z e u m - k ö r ű t 2 3 . s z á m a l a t t 

éi minden nagyobb fiiszerkereskedésben valamint a fo r -
ráMkey.elÓMéffnél: Tasnt-, posta- és távírda állomás 

Véghles-Szalatna (Zólyommegye.) 
A véghlesi • VEEA.-for rás vizét Dr. Lengyel Béla 
egyetemi r. tanár és az ásványvíz vegyelemző intézet 
igazgatója elemezte és szénsavas aíkaikus vasas 
savanyúvíznek ta lá l ta , a mely t i sz tasága és nagy 
mennyiségű szénsavas nátr ium, szénsavas vas 
es szénsavas mész tartalma által, a legtekintélyesebb 
orvosok véleménye szerint gyomorbajoknál, tnl-
•ágos gyomorsav, gyomorégés , gyomorgörcs, 
Idolt gyomortakár , Idült hörg- és gégehurutnál . 
vérszegénység (sápkór) és ebből eredő ldeges-
••f*Sé»7 görvélykér , hólyaghurut . húgyhomok 
es nagykő stb. bajoknál igen előnyösen használható, 
valamint üdítő v íznek is egyedül, borral vagy cognak-
kal stb. keverve, kitűnően megfelel, a bort nem festi. 

A modern elvek szerint berendezett forrás, közvetle
nül a trachyt-sziklából fakad és igen bővizű; szerves 
anyagtól és talajvíztől egészen ment, s a környék lako
sai emberemlékezet óta mint a leghathatósabb gyógy
vizet és flditő italt élvezik. 

A tőltögetés nem mint más ilyen forrásnál vagy sa
vanyúvíz - kutaknál szivattyúzás hanem közvetlen az 
61,08 lefolyás által történik. Az üvegek a Siemens-féle 
gyárból valók, a lehető legjobban vannak dugaszolva 
^ töltögetésők a leggondosabb. 

Arak Btulapesten 
<* főraktárosnál 

*87 l i teres üveg-frel 1 * kr. 
5*1 Utor— ÜTssrsrel 1 4 kx. 

Árak Véghlesen 
csomagolás ne'Ocül: 

E g y 11 teres üvsgrg-el 1 7 kr. 
Pé t l i teres üvesrrsl 1 * «*, 

Ctánnyomat nem dijaztatik. 

1888. aug. 140 . sz. 1888. aug. 

BUDAPESTI SZEMLE 
a M. Tud. Akadémia megbízásából acerkenti 

G Y U L A I P Á L . 

T A K T A X J O M : 

A mnnkáskérdés elméletéből. — Földes Bélától. 
Idősb Görgey István munkája. (111.) — Hunfalvy Páltól. 
Adalékok Báthory István életéhez. (II.) — Csopey Lászlótól. 
Egy leány mint özvegyasszony. Regény. (II.) Fálffy Alberttől. 
A Szilágyi és Hajmási ciimfl népballada és rokonságai. — 

Hermann Antaltól. 
A vallásalapról. — Csorba Ferencztől. 
Értesítő. József főherczeg: Czígány nyelvtan. — H. A. — 

Scherer V.: Poetik. — y. Reizner J.: A régi Szeged. — s. 
A BUDAPESTI SZEMLE megjelen éveiként tizenkétszer 12C 

Ívnyi tartalommal. 
A Budapesti Szemle tájékozni igyekszik a magyar közön 

séget az eszmékről, melyek világszerte foglalkoztatják t 
szellemeket s mintegy közvetítő kivan lenni egyfelől a szak
tudomány és a mívelt kezónség, másfelől a hazai és külföldi 
irodalom közt. E mellett lehető széles tért nyit a nemzet
gazdasági közleményeknek, a m. tnd. akadémia nemzetgazda
sági bizottságátél támogatva. 

Megjelen évenként 12-szer 10 ívnyi havi füzetekben. Előfi 
zetési ára bérmentes küldéssel egész évre 12 frt, félévre 6 frt 

Előfizetéseket minden könyvárus elfogad. Bécsben, Sze-
linski György cs. k. egyet, könyvárus, L Stefansplatz Nr. 6 

As elöllietési pétiek as aliiirt társalat kiadó-hivataliba kii 
deidök ke, vagy a könyvárusokhoz a kik szintén föl vannak 
hatalmazva elfogadásukra. 

FRANKLIN TÁRSULAT 
magyar irodalmi intézet és könyvnyomda Budapesten. 

egyetem utcza 4. sz. alatt | M Ü M U T R F Q 7 F T V F l f 

A • Franklin-Társalati kiállásában Budapesten megjelent 

és minden könyvárasnál kapható: 

írták 

Ebers György, Beyse Pál, Spielhagen Frigyes, 
Stifter Adalbert, Murin Tivadar, Zsehokke Henrik. 

Ára vászonkötésben 2 frt. 

TABTALOM: Ebers Gy. Egy szó. Hegény. Fordította 

Kacziány Géza. — H e y s e P. A grófi kastélyban. Beszély. 

— Spie lhagen Fr. Az utolsó órában. Ford. Halasi Ala

dár. — St i f ter A. Brigitta. Beszély. — S t o r m T. A kas

télyban. Beszély. Ford. Ballá Mihály. — Zschokke H. 

A szegény viltshirei lelkész naplójából. Beszély. 

ir=Jr=*ia •Jl=lr=ül=tB 

ARANY KINCSTÁR 
Nélkülözhetlen tanácsadó min
den család és háztartás számára. 

Szerkesztette 

B E N I C Z K Y I R M A . 

Ára főne 80 kr. Ara kötve 1 frt 
Tartalom: Az első segélynyújtás testi sérüléseknél 
és hirtelen bekövetkezett baleseteknél. — Sérülések. 
Sebesült- és betegszállítás. — Szemsérülés. — A házi 
gyógyszertár berendezése. — Kipróbált háziszerek. — 
Szépitő szerek. — Háztartás. — Baromfitenyésztés. — 
Kertészet: Virágos- és díszkert. — Szoba-virágok. — 
Gyümölcsös kert. — Gazdászat. — Társadalmi szabá
lyok. — Különféle hasznos tudnivaló. — Űditők. — 
Arany házi szabályok. — Családi élet és boldogság. 

í 

\r=Jr=u^=lr=sit=ír=Jr=ir=Rtt=ir=il 
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A Dr.Forti-féle sebtapaszról. 
— Eien általánosan kitűnőnek el

ismert gyógy tapasz rendkívüli 
gyógyereje, oszlató, érlelő a 
fájdalmat csillapító hatása által 
Iegyorsabb, legbiztosabb s egy
szersmind gyökeres gyógyulást 
eszközöl különnemű bajokban. 
Ily bajok a torokgyuladás lég
csőhurut, bőrkés barnaság, hár-
tyás-gyik (Croup, Angina), min
dennemű megsértések, harapás, 
szúrás, vágás v.égés Által támad
ható sebek,megforrázás,darazs-
vagy méhszurások, bujasenyves 
és egyéb konok fekélyek, zúza-

tások (eontusiók) meglepő gyors fájdalomcsillapítással, — rögzött daga
natok, gflmők, tályogok ffogtályog is), pokolvar (carbuncnlus, pustula 
maligna), megkeményed esek, gennyedések, vérkelések, minden mirigy
betegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömfolyás, kö
römméreg, vadhús, tagszivacs, csontszú, kificzamítás és megrándulások, 
helyi csúz, továbbá a szülés utáni lábsebek és daganatok, fájós, féké-
lyezett vagy már gennyes nöi mell, — sok nŐ már csirában volt emlö-
árktól — a különben elkerülhetetlen életveszélyes sebészi műtét mel
lőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg. 
A fül-nyilalás, nemkülönben a torok-mondolák gyuladásánál hathatós 
szolgálatot tesz. — Holyag-tapasz vagy mustárlisztbóli borogatások után 
használva, méltán valóságos enyhszernek nevezhető, minthogy nem 
csupán enyhítést szerez, hanem mivel inkább a beteget kínos fájdal
maitól azonnal tökéletesen megszabadítja. Végre a testbe teljesen bele
mélyedt bárminemű szálka, darázs vagy méh fulánkja csupán ezen ta
pasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a 
testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül, 
könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása gyorsan bekövetkezik. — 
Pióczák alkalmazása után, az olykor veszedelmet előidéző utánvérzés rög
töni beszüntetésére minden egyéb e czélra használatban levő, de korán 
sem megfelelő módok mellőzésével, tanácsos ezen sebtapaszt, mint 
egyedüli sikeres, gyors és legbiztosabban czélt érő szert használni. 
Vétessék t i. oly nagyságú sebtapaszszal bekent vászondarab, mely az 
összes pióczamárasokat födi s rakassák az tüstént a sebekre, miután 
azok előbb egy lap itató-papirral avagy egy igen lágy kendővel gon
dosan töröltettek és a vér ily elbánás mellett lehetőleg tökéletesen fel-
szivatoii. A vérzés ilyetén módon rögtön eláll s a píóczamarások, seb
helyek hátrahagyása nélkül csakhamar begyógyulnak. 

Ezen sebtapasz touristáknak is föltétlenül szükséges, minthogy azok 
a legkülönfélébb megsértések avagy megsebesitéseknek ki vannak téve 
«* g> sása* *"*~i*^- támadt i«g«aeJtéJyabb bor£eldörzsölés miatt utjok. 
beszüntetésén vannak kényszerítve. Ezen megbecsülbetlen gyógyszer, 
melynek jelensége leghitelesebb egyének számos és különös kívánatra 
bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen legfényesebben 
elismertetett — rendkívüli, s legkülnnnemübb esetekben megpróbált 
hatásánál és feltűnő sikerdns eredményeinél fogra, melyek általa még 
elavult bajokban is eléretnek, jól megállapított és elterjedt hírét két-
tégbevonhatlanul igazolja, minélfogva, a szenvedő emberiség javára 
méltán legjobb ajánlást érdemel. A csomagok' ara. a leglsebbeké 
35 kr., a közép nagy s ágii aké 50 kr., a legTiagyobbaké 1 fr t , 
használati utasítással együtt, — Kisebb megrendelések legczélszerübben 
postautalványnyal eszközöltetnek. Postán küldve, ha a megrendelt seb
tapaszért járó ár előlegesen beküldve vagy utalványozva van, 20 krral 
több ; míg utánvétel melletti küldéseknél a megrendelőt azonkívül a posta
vitelbér is terheli. Posta utján csak nagyobb csomagok megrendelhetők. 

A száz meg száz köszönőlevél közül közlünk egyet, mindenki meg
ítélheti, hogy ez nem afféle gyártott reklámlevél, amilyeneket gyakran 
olvashat az ember. Tekintetes Url Mélyen tiszteit férfiul ön nagybe
csű és a szenvedő emberiségnek oly kiszámithatlan előnyt biztosított 
tapaszát megkaptam, sietek önt tudatni, míkép Práger Béla nagy-ka
nizsai gyógyszerész úrral a tapasz árulása végett értekeztem, ki is haj
landónak nyilatkozott a bizományosságot elvállalni, szerintem lehetsé
ges volna azt neki azonnal küldeni és vele Üzleti Összeköttetést nyitni. 
— Ezt annál is inkább kívánom, mert ott — hiszem, hogy nagyobb 
kelendőségnek fog örvendeni, mert igazán megvallva, e tapasz megbe-
csfllhetlen oly házi kincs, melyet mint nélkülözhetlent, mindenki háznál 
tarthat, én már számosak baján ennek segélyével, segítettem, a számo
sak közül csak ezt említem fel. 

Az eszteregnyei biróné alig 3 hetes csecsemőjét a halál elragadta, 
a különben jól táplált anya emlőiben a tej gyuladást idézvén eló, már 
e szegény anya negyed napra oly lázas állapotba jött, hogy sem éjjel, 
sem nappal egy perczet sem volt képes nyugodni, már-már a kétségbe
esés örvényének széléu állt, midőn esetlegesen a sors házához vitt, hol 
értesültem e borzasztó fájdalomról, szóval e kinos állapotról meggyőződ' 
tem; eszembe jött önnek tapasza, férjével azonnal Kanizsára rándultam, 
a szenvedő asszony részére a tapaszt megvettem, azt rögtön kiküldöt
tem, utasításom folytan azt felrakták és képzelje el a hallatlan ered
ményt, a nÖ még azon éjjel több óráig aludt s harmadnapra már csak 
az anyai emlőn a gynladásnak homályos jelei láttattak, így e szegény 
nő az ön kitűnő tapasza folytán nemcsak a borzasztó szenvedéstől, de 
attól is, hogy a női kellem egyik ékességét képező emlője küakadastól, 
ezzel a kisebbedéstúl megmentetett. 

Volt eset egy igen tisztelt és becsült nribásnál, hol szinte a nő bal 
kezén sérülést kapott, — a gyuladást az orvosi segély nemhogy elosz
latta volna, sőt az a seb tovaterjedése és erósebb gyuladása által min
dig nagyobb éa nagyobb aggodalmat idézett eló, míg végre az ön ta
pasza itt is a leghathatósban működött, a gyuladást, ezzel a lázt is 
eloszlatta. Nálam igen természetes, hogy folyton a háznál készen van, 
mihelyt elfogy, azonnal más rendeltetik, természetes, hogy többnyire 
csak a szenvedők közt osztatik ki, mig nem tudják elegendóleg a jóté
konyságot megköszönni. Tisztelettel maradván a tekintetes urnák kész 
szolgája, Nagy-Kanizsa, június 17-én, 1876. Kovács szolgabíró, s. k. 
Központi küldeményeid raktár Budapesten : Török József 
gyógy szerész u r n á i , k i ra ly-uteza 12. sz. Továbbá Tal lznayer 
és Seltz, Kocnmeister Fr igyes utódal é s Nernd Vándor 
araknál, v idéken minden nagyobb város gyógyszertárában. 

Ezen kitünii hatása, nem eléggé ajánlható gyógyszer készítője 
FORTI LÁSZLÓ. Lak: Budapest, I. k., Vár, Nándor-utca. 1. sí. 

a hová közvetlen megrendelések ezimzendők. 

'A •Franklin-Társulat* kiadásában Budapesten meg
jelent és minden könyvkereskedésben kapható: 

LEGÚJABB 

HÁZI TITKÁR. 
MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD 

vagyis elméleti és gyakorlati vezérkönyv a közéletben 
előforduló mindennemű levelek, folyamodványok, kér
vények, felebbesések, jogügyleti okiratok helyes szer
kesztésére iparosok, kereskedők, mezőgazdák, hivatal

nokok és magánosok használatára. 

Szerkesztette Farkas Elek. 

Jülenczedik a legújabb törvénykezésre való tekintettel 
teljesen átdolgozott kiadás. 

Kitűnő minőségű, olcsó és könnyen hordható 

Fényképészeti készülékek 
touristák és amateur-ök számára, 
melyekkel bárki minden előismeretek nélkül a leg
csinosabb képeket állithatja elő. Ezekről szóló, 130 uj 
ábrával és egy próbaképpel ellátott, uj árjegyzéket °20 kr. 
beküldése után postafordultával és bermentesen küldjük át 

Calderoni és Társa 
Budapest, IV. ker., kis hid-utcaa 8. szám. 

s* 

A rade ni savanyúvíz raktára Budapesten Edeakuty U;nál, vala-
mint minden ásványviz-kereskedönél éa vendéglőben. 

A radeini savanyuforrás a világ egyet len ásványvize, 
mely i)ten jelentékeny lithion-tartalommal bir, 
minél fogva köszvény, ve se - és hólyag"-
b á n t a l m a k b a n specifioum gyanánt hasz- ^s -^ 
náltatik. Gazdag szénsav- és nátron- _y^^lsr 
t a r t a l m a még különösen ajánlják ^/\j£C&^^sjiP' 
gyomor- és a r a n y e r e s bántal
mak- s hurutokban. Radeini 
vasas f ü r d ő k vérsze
g é n y s é g női bajok, 
magtalaoság stb. stb. 

ellen. ^ ö ! ^ 

Tervrajzokat ingyen és bórmentve küld a radeini savanyuforrás 
gyógyintézete Steierországban. 

Végeladás 
a legolcsóbb árakon. Egy nagy tömeg d i szmü éa 
b r o n c z á r u , p o r c z e l l á n , fa éa ü v e g , valamint szo-
b o r k á k , v á z á k , s a l o n b u t o r o k , ó r a és i r ó g a r n i t u -
r á k és egy nagy tömeg f ü g g ő és a s z t a l i lámpa. 

Budapesten, Gizella-tér 1. 
szám. (Haas-féle palota.) Testory 

F r a n c i a o r s z á g és a K ü l f ö l d 
i l la t szerész é nél és F o -
"W —^ a r a s z á n á l _ ^ 

^ PARIS 

Minden ^ ^^S 

Különleges Riispor 
BI3MUTTAL VEGYÍTVE 

F A Y , ILLATSZERÉSZ, 
9, rue de la Paix. 9 — P A R I S 

Dr. BATIZFALVT kir. egyet . in. tanár , 

HIDEGTIZ-GÍOGÍÍSZETE 
(vá ros l ige t i fasor és A r e n a - n t s a r k á n ) , 

idei május l-jén megnyílt. Az intézet testeffyenészeti osz
tálya 30 év Óta miiküilik. Szakszerű berendezés, avatott 
orvosi kezelés, gondos felügyelet. A re.idszeres vizgyógy-
mód mellett: svéd-gyógytornászat, villaraozás, massage, iz
zasztó kamarák, erejükben és hümérsékükben szabályozható 
zuhanyok, skót-zuhany stb. Árnyas sétányok. Csinos külön 
szobák. J ó ellátás. Mérsékelt árak. Olcsó, gyors közleke
dés. Sikerrel gyógyít tatnak: idegesség, gyengeségi álla
potok, vértódulások, emésztési zavarok, aranyér, sápkór, 
görvélykór, csúz, nöi bajok, stb. Testi és szellemi munka 
által elcsigázottak. Gyenge fejlődésü s gyors növés ál
tal okozott gerinczelferdiilésben szenvedő gyermekek, 
gyógytestgyakorlattal egybekötve. Betegek, bennlakok, 

félkosztosok és bejárók. — Programm bérmentve. 

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

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

sékeltek. Kívánatra részletfizetésre. 

A F r a n k l i n - T á r s u l a t kiad igában Budapesten (egyetem. 
utcza 4. szám) megjelent és minden könyvárusnál kaphatók: 

AZ 

OLCSÓ KÖNYYTÁ1 
legújabban megjelent füzetei: 

236. sz. C k a t e a n b r i a n d F. A v é r t a n ú k . Franczia eredeti
ből fordította Dr. Rada István. 1 frt 20 kr. 

237. sz. Ou ida . E g y o r g o n a á g . Elbeszélés. Angolból for
dította Haraszti Gyula. 30 kr. 

238. sz. S i m á i Kristóf. Igazház i , egy kegyes j ó a t j i 
Mulatságos já ték öt felvonásban. Második kiadás 
Bevezetéssel Erdélyi Károlytól. 30 kr, 

I 239. sz. Heyse Pál . K é t r a k . Beszély, németből fordítom 
I B.M. 30kr. 
240. sz. Pá l f ty Albert . A b á r ó n é l e v e l e i . Beszély. 30 kr 
241. sz. Szohráb . Költői elbeszélés. Abúl Kászim Mansiái 

Firdúszi «Sáh-Náme» czimű müvéből. Perzsából for
dította Fiók Károly. 30 kr. 

242. sz. G r l l l p a r z e r Ferencz. M e d e a . Szomorújáték öt fel
vonásban. Németből fordította Hegedűs Istváu.30kr. 

243. sz. E r d é l y i János . A e s t k e t i k a i előtanulmányok 
20 kr. 

244. sz. T a i n e Hippolit Ad. A görög művésze t böloif 
l é t e . (Nyilvános előadások a «L'école des Beaui-
Arts»-ban.) Francziából fordította Dr. Ferenczi Zol
tán. 30 kr, 

245. sz. A n é m e t a l f ö l d i m ű v é s z e t bölcse le te . Fran
cziából fordította Dr. Szántó Kálmán. 30 kr. 

24Ő. sz. X l i a t György. B e d é Á d á m . JBegény, angolból for
dította Salamon Ferencz. I I . kiadás. 1 frt 50 kr. 

247. sz. B a y l e Bemard. Az e s e r n y ő . Vígjáték egy felvo
násban. Angolból fordította Csiky Gergely. 20 kr. 

248. sz. B a l l a g i Aladár. I . F r i g y e s V i l m o s porosz kiráír 
30 kr 

249. SZ. B j ö r n s t j e r n e Björnson. L e o n a r d a , Színmű négj 
felvonásban. Fordította Kárffy Titusz. 30 b 

Egyéves önkénteseknek 

szabályszerű huszárcsizmák 
honvédeknek és közös hadseregbelieknek, 

bakacsizmák és bakancsok 
v a l a m i n t t ü z é r s é g i ém m i n d e n f é l e e g y e n - l á b b e -
l lk, ugyazinte erdészeknek is legjobb s legtartósabb minő-

Bégben, ha szükséges leggyorsabban, készülnek 

LORIMCZ ISTVÁN 
muzeum-körufi 5. számú czipész-üzletében, 

AZ 1844-BEN ALAPÍTOTT 

BÚTOR KERESKEDÉS 
BUDAPESTI n. ASZTALOS-EGYLET 

r f 

BENE PAL ES TÁRSA 
V. ker., nádor-uteza 14, 

ajánlja a n. é. butorvásárló közönségnek dúsan felszerelt, 
szolid asztalos- és kárpitos-bútorait , úgymint a leg
elegánsabb szalongarniturak, fogadó termek, ebédlő-
és hálószoba-butor a legegyszerűbb és legfinomabb ízlé

ses kivitelben, igen olcsó árak mellett. 3599 

Franklin-Társulat nyomdáia. (Budapest, egyetem utcaa 4. szám. 

fetó^SÖ^^ 
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Előfizetési feltetelek: VASAKNAPI UJSÁG és \ egész évre 1 2 frt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: f félévre.™ 6 » Csupán a VASÁRNAPI UJSAG 
J egész évre 8 frt 
\ félévre _. .4 t Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK: \ **?* *™ ® ' * 

| félévre „ 3 • 
Külföldi előfizetésekhez a postailag 
meghatározott viteldíj is csatolandó 

A PÉCSI KIÁLLÍTÁS ÉS VEZÉRFÉRFIAL 

Ha a térképen Kanizsától fölfelé egy vona
lat húzunk éjszakra Sopron alá, onnan 
egy másikat kelet felé a Dunáig, harma

dik vonalnak a lefelé siető Dunát, negyediknek 
az ország határát képzeljük: az így befogott 
négyszögben, Magyarországnak tehát jóformán 
egy nyolezadrészében, nem találunk várost, mely 
Pécscsel úgy népesség, mint különösen városias
ság s a művelődés követelései iránt való hódo-
lás tekintetében egy színvonalra lenne állít
ható. Utczái régóta kövezettek, többnyire emele
tes házakkal befogottak, sétatere diszes.városháza 

Dr. ZÁRAY KÁROLY, 
a pécsi kiállítás titkára. 

nagyvárosias, tornyos épület, iskolái, külön
böző tanintézetei számosak, szépek és nagyok, 
számos templomai régtől fogva páratlanok, kü
lönösen székesegyháza, mely a maga nemében 
hazánkban unikum.» 

Körülbelől ezeket irtuk egy Pécset ismertető 
czikkünkben ez előtt nyolez évvel, a király ott 
járása alkalmából. De Pécs azóta is haladt. 
Legnevezetesebb monumentális épületének res-
taurácziója csak most végződött be, s hogy pezsgő 
erejének, munkásságának, előhaladásának a ke
nyéradó tevékenység sokféle ágai terén is jelét 
adja, — most, e hó 11-én megnyitja kiállítá
sát, mely sokkal nagyobb jelentőségűnek igér-

KARDOS KÁLMÁN FŐISPÁN, 
a pécsi kiállítás elnöke. 

kezik a helyi érdekű kiállításoknál, noha sze
rényen csupán Baranya-, Tolna- és Somogy-
megyék gazdasági és iparkiállításának nevezi 
magát. 

A kiállítás iránt oly nagy érdeklődés mutatko
zott, hogy tágítani kellett az eredetileg szűknek 
tervezett kereten. Az ország számos részéből, de 
még külföldről is érkeztek bejelentések, s a kiál
lítás huszonnyolez csoportjában nem csupán 
Pécs s a három megye, hanem az ország többi 
része, még Erdély is képviselve lesz, mely utób
binak iparára figyelemmel lennünk a román 
határvámok következtében kétszeres kötelesség. 

Lapunk egy ottani barátja be is küldte már 
hozzánk a kiállítás rövid ismertetését, bemutat
ván egyúttal ama buzgó férfiakat, kiknek a ki
állítás létesítése körül legtöbb érdemük volt. 
A következőkben tudósítónknak adjuk át a szót: 

A Baranya-, Tolna- és Somogymegy ék által 
Pécsett rendezett s e hó 11-én megnyitandó ál
talános kiállítás, mint előre lehetett látni, meg
lepő hatást tesz minden jelenlevőre s valószínű
leg számos látogatót fog a festői vidékü Pécsre 
vonzani. A tornacsarnok, színkör s a nőegyleti 
gyermekkert környékén levő tágas terület, az 
említett épületeken kivűl oda épített 1200 D 
méternyi iparcsarnokkal és 1400 D méternyi 
félfedelü épülettel együtt, az ízléssel készült 

diszkapu felől nézve már kívülről is a kiállítás
nak nem közönséges arányaira enged következ
tetni. S a látogató nem is csalódik. A mezőgaz
daság dús tárlata, a borokkal, s a házi ipar-
tanmühelyek és a gazdag kalotaszegi kiállítás 
már magokban elfoglalják az egész színkört, 
színpadával, összes páholyaival és karzatával 
együtt. Az iparcsarnokot az iparczikkek, kivált 
az e vidéki Zsolnay-czég világhírű majolikái, 
kályhái s egyéb anyagneműi, töltik be. 

A torna-csarnokban szintén különféle ipar
ágakat és Angszternek, a pécsi dóm orgona
építőjének nagy orgonáját, köröskörül a nagy 
területű nyilt csarnokokban gazdasági gépeket, 

NÁDOSY KÁLMÁN, 
a pécsi kiállítás végrehajtó bizottságának elnöke. 

közlekedési eszközöket és Zsolnaynak építési 
dísz- és szobormüveit, stb. látjuk. A pavillonok 
közt kitűnik a kiállítási iroda nagy épülete, mely
nek berendezése Hoffmann K. pécsi butorgyá-
rosnak becsületére válik. 

Mindezekről s a kiállítás többi osztályairól, 
főkép a műcsarnok vándor-kiállításáról közelebb
ről tüzetesebben akarván megemlékezni, ezúttal 
csak a kiállítás vezérférfiait sietünk bemutatni. 

A kiállítás elnöke KARDOS KÁLMÁN, Baranya
megye főispánja. 1839-ben született Hidasdon, 
Baranyamegyében. Atyja Antal, egykor Bara
nyamegye alispánja volt, hová a család őse két
száz évvel ezelőtt származott be Trencsénből. 


