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Nincs többé köhögés!! 
M E L L - É S TÜDŐBAJ E L L E N ! 

Dr.meiLFáyldSS szepesi kárpáti nöyényHYOM 
Egy üveg ára használati utasítással 7 5 k r . 
I.IH VAUM * dobozzal 35 kr. f»» Egy csomaggal 
WsMViad 1 csomag 20 kr. IÜ» őOkr. kis 25 kr. 
Tizenöt év óta legjobb eredménynyel hasz
nálták köhögés, r e k e d t s é g , k a t a r r h u s . 
h ö k h n r u t , n á t h a l á z (influenza), s i ő k -
mel luség , t ü d ő g y u l l a d á s stb. ellen. Ere
detiben kapható F á y k i s s József „nagy 
K r i s t ó f - h o i czimzett gyógyszertárában 
Budapesten, továbbá T ö r ö k József gyógy
szertárában, Király-utcza. — Postai megren

delések azonnal eszközöltetnek. 

Encalyptus-sziíjesszencziaU 
(Osztr.-magyar szabad., kitüntetve Parisban, 1878.; 
A legészszerűbb, tartalomdúsabb (78°/o hatásos j 

alkatrész), legelismertebb hygienikns készítmény, a száj 
ápolására, a rossz szag megszüntetésére, a fogak fentar-
tására s óvszer gyanánt a torokbajok ellen; alkalmazko
dási és használati utasítással Med. D r . F a b e r C. M., 
bold. Miksa császár 0 felsége udv. orvosától. 1 üvegcsé
vel írt 1.20. — Szétkűldési raktár: Bécs, L, Bauern-
ruarkt 3 , és minden bel- és külföldi gyógyszertár

ban és illatszerkereskedésben. 4512 
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BÜTOR 

OHAIVDS MA.OA.SINS DCT 

Printemps 
N O U Y E A Ü T É S 

Ingyen és Bérmentve 
küldjük a legújabb divatot tartalmazó nagy 
illusztrált Catalogust a téli évadra. 

Megkeresések czimzendók: 
JULES JALUZOT ! Cí( 

PARIS 
Ugyancsak bérmentve küldetnek a Prin

temps óriási raktárán levő szövetek mintái, 
árat és fajt lehetőleg meghatározni kérünk. 

Expeditio Magyarország részére 
portómentesen 25 franktót kezdve. 

Vámmentes küldemények föltételei a Cata-
logusban. Továbbitó-és vámkezelési házunk: 
Salzburgban, Mozartplatz, 4. 

Levelezés Magyar nyelven. 

Bútorokat, szőnyegeket, függönyöket kaphatnak 
olcsó áron minden állású szolid évi lakók, mint 

hivatalnokok, lelkészek, tisztek, kereskedők 

Budapest,IY.,magyar-otcza I. sz. I. emelet f i 
e. 8- 4509 

s 

MEZEI EGEREK 
tömeges és biztos kipusztítására ajánlom az általam 
készített és már eddig is sok előkelő uradalmakban. 
nagyobb gazdaságokban, ugyszinte több községekben 

a l e g j o b b s i k e r r e l h a s z n á l t ' ^ j . 

EGÉEMÉEGET 
labdacs alakban, eddigi tapasztalatok szerint 1 holdra 1 2 
elegendőnek bizonyult; 100 kilo ára 45 frt, egy 5 kilós 
láda 3 frt o. é. Bővebb értesítéssel bórmentve szolgálok. 
S i p ő c z I s t v á n gyógyszerész, Pécsett (Baranyamegye). 

ARADI VÉRTANÚK ARAC 
> ALBUMA 

Szerkesz te t t e : VARGA OTTÓ. 
2 2 4 negyedrét lapos d í s z m ű . 4510 

Szövegét i r t á k : Bóbik G., Degré A., I rányi D., Lukácsy M., 
Vadnay K., Vendrei (Aschermann) és más egykorúak ; to - . 

vábbá : Concha Gy., Márk i S., Szana T. , Várad i és mások. 
A szöveget ZICHY M. és más művészek 40-né l t öbb eredeti 

rajza díszít i és t öbb vértanú- levél a u t ó g r a m m . 

Ara bérm, küldéssel: kötve 4 frt; velineu diszk. 6 frt 50kr. 
Rendelhető szerkesztőnél: Bndapest II. ker. főgymnasiumban. 

A. «Franklin-Társulat» kiadásában Budapesten megjelent és 
minden könyvárusnál kapható : 

131 
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ARANY KINCSTÁR 
Nélkülözhetlen tanácsadó min
den család és háztartás számára. 

Szerkesztette 

B E N I C Z K Y IRMA. 

Ára fiizve 80 kr. Ara kötve 1 frt 
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f A helyett, mint ez az ipartörvénybe ütközőleg gyakran történik, hogy 

H E L Y I S É G - V Á L T O Z T A T Á S 
ürügye alatt divatból kiment árúkat MÉLYEN LESZÁLLÍTOTT ÁRAKON Mnálnánk, egyszerűen 
a t. vevőközönség becses figyelmébe ajánljuk ór iás i n a g y és folyton uj v á l a s z t é k ú r a k t á r u n k a t 

Y E G E K B E N 
a legújabb mintákban, s legnagyobb választékban, továbbá 

függönyök- és bútorszövetekben 
a legjutányosabb árak és feltételek mellett. 

Stambnl és Smyrna szőnyegeinket Dméterenkiiit 9-10 frttól feljebb, teljes méretért kezeskedve. 

Nagy vászon- és pamutáru-raktárunk 
továbbá: fehérnemű-, menyasszonyi kelengyék- és ágynemű
készletről szóló 300 ábrával ellátott árjegyzékünket ingyen és bérmentve küldjük. 

KUNZ JÓZSEF ÉS TÁRSA 
magyar kir. szabad, nagykereskedők, cs. és kir. udvari szállítók, 

Budapesten, V-ik kerület, Deák:-tér. 

Franklin-Társulat nyomdája. (Bndapest, Egyetem-utcza 4. sz.) 
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SlSJUetM feltételek: VASÁRNAPI UJSÁG és \ egész évre 1 2 frt j . VASÁENAPI UJSÁG j T ™ ? " 
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt ) fél évre _ 6 « | 1 íelevre _ 4 « 

Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 
j egész évre Q frt j Külföldi előfizetésekhez a postailag 
1 félévre _ 3 « | meglutirozott viteláij is csatolandó. 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
HÁROM KELET-INDIAI TAGJA. 

E
GY félszázad telt le Körösi Csorna Sándor

nak rövid volta mellett is tüneményszerű, 
tudományos pályafutása után, de az a 

szellemi kapocs, a melyet az ö keze fűzött ha
zánk és a távol Kelet között, azért el nem sza
kadt s mindig akadt a nyelvészeti búvárlatok
nak egy-egy kiváló bajnoka, a ki föntartotta 
azt az érintkezést, mondhatnók, csereviszonyt, 
mely a magyar tudományos akadémia és a kelet
indiai tudományos mozgalmak góczpontja, a 
kalkuttai Asiatic Society között épen feledhetet
len székely tudós hazánkfiának fáradozásai foly
tán keletkezett. 

Tudjuk, mily megbecsülhetetlen érdemei van
nak e viszony föntartása és ápolása körül 
jeles hazánkfiának, Duka Tivadarnak, a ki Ke
let-Indiából Londonba költözése után sem szűnt 
meg az érintkezésnek legbuzgóbb közvetítője 
lenni. O hivta föl akadémiánk figyelmét ama 
jeles kelet-indiai tudósokra, kik a tudományos 
búvárlatoknak azon szakmájában, melyben Kö
rösi Csornának úttörő és vezérszerep jutott, 
világszerte ismeretessé vált nevet vívtak ki ma
guknak s kiket érdemeik méltánylásául aztán 
akadémiánk is külső tagjai sorába választott, 
mely kitüntetést azok mindenkor hálával és 
rokonszenvük ismételt kifejezésével fogadtak. 

Kelet-India e tudósai közülhármatmutatunkbe 
olvasóinknak. Kettő közülök valódi hindu benn
szülött, a harmadik angol ugyan, de tudományos 
munkálkodásának szintén Hindosztán szolgál
tatta mind anyagát, mind színterét, s ezért teljes 
joggal sorolhatjuk a másik kettő mellé. E há
rom tudós ketteje már nincs az élők között, egy 
év lefolyása alatt elragadta a halál s ez szolgál 
most alkalmul nekünk, hogy róluk megemlé
kezzünk. 

I. Bábu Rajendralála Mithra. 
1822—1891. 

A három hindosztáni tudós egyikének, Bábu 
Rajendralála Mithrának neve nem ezúttal for
dul meg először lapunk olvasói előtt. Tizenhét 
évvel ezelőtt mutattuk be akkori arczképét 
ugyancsak Duka Tivadar tollából kelt méltató 
sorok kíséretében. 

E bö ismertetésből, a megboldogult tudósnak 
utolsó éveiből fölvett arczképe mellett, ez úttal 
csak a főbb adatokat emeljük ki, megpótolva 

Kelet-indiai fénykép után. 
Babu Rajendralála Mithra. 

azzal a szomorú jelentéssel, mely «a hindosztáni 
tudósok e fejedelménekn haláláról értesít. 

Rajendralála Mithra, a kalkuttai Asiatic So
ciety alelnöke, tudományánál fogva hazájában 
magasrangu egyén (ezt fejezi ki a neve elé illesz
tett «Babu», «úr» czim) 1822 február 26-án 

Kelet-indiai fénykép után. 

Mahámahopádhyáya Mahásacsandra Nyáyaratna. 

Kelet-India fővárosában Kalkuttában született, 
az előkelő Mithra hindu családból, mely nemes
ségét még a X. században nyeré, hazájának 
minisztereket, hadvezéreket adott, e század kez
detén azonban a háborúk következtében elszegé
nyedett. Rajendralálának adatott családja régi 
fényét, bár más téren, újra visszaállítani. Már 
öt éves korában tudta hazája nyelven, a ben-
gálin, az olvasást és számvetést; egy évre rá 
már a persa, nyolcz éves korában az angol nyelv 
tanulásához fogott s tizenhat éves korában 
mind a három nyelvben tökéletességre vitte. 
Kezdetben az orvosi pályát választá s annak 
tanfolyamát, folytonos kitüntetések között csak
nem befejezé, midőn orthodox nézetű atyja öt e 
pályáról leterelé. Ekkor jogi és irodalmi tanul
mányokra vetette magát s a Brahmánság szent, 
de kihalt nyelvét, a szanszkritot kezdte tanulmá
nyozni, a mire kedvező alkalma nyilt, midőn az 
Asiatic Society a már ekkor névre kapott tudóst 
1846-ban könyvtárnokául, tehát ugyanarra az 
állásra választá, melyet ö előtte néhány évvel 
dicsőült hazánkfia, Körösi Csorna Sándor töltött 
vala be. E hivatalát Rajendralála tiz évig viselte, 
bámulatos szorgalommal gyűjtvén a nyelvészeti 
ismereteket, melyekre irodalmi munkásságához 
szüksége volt. E buzgó munkásságának nagy 
jelentősége abban áll, hogy ő, mint benszülött 
hindu, születésénél, neveltetésénél fogva köze
lebb állván ama nép hagyományaihoz, teljeseb
ben hatolhatott be annak szellemébe, mint azt 
bármi nagy készültségü európai tudós teheté 
inkább föltárhatta a hajdankomak a szanszkrit 
nyelv által őrzött rejtelmeit s könnyebben meg
találhatta bennök az általános nyelvészet egyik 
legértékesebb kulcsát. 

Rajendralála könyvtárnoki nagy munkássága 
mellett a társulat évkönyveiben és naplóiban 
nagyszámú értekezést s tudományos lapokban 
százakra menő kisebb dolgozatot adott ki, de 
hírnevét önálló nagy müvei alapították meg, 
minő a Radzsaputok (egy nagy hindu néptörzs) 
története, szanszkrit Nyelvtana, keletindiai Mű
csarnoka, a hindu szent könyvek egyik osztályá
ból, a Száma Védából Csandogya Upanisad 
czímti rész angol fordítása s főleg tizenöt éven 
át havi füzetekben szerkesztett encyclopaediai 
folyóirata, mely valódi tárháza a tudományok
nak. Mindezek angolul vannak írva s közvetlen 
érintkező kapcsai a keleti és nyugati tudomány
körök világának. 

Nem kevésbbé fontosak azonban szanszkrit 
nyelven írt és kiadott művei, jelesen a szent 
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könyvek egy másik része, a Yajur-Veda három 
kötete, az Aranyaka, a Kamandakiya Uiti, a 
Chaitanya Ghandrodoya, a Lalita listára czímű 
nyelvészeti, vallás-bölcseleti és államtudományi 
könyvei, melyek a szerző ajándékából a mi aka
démiánk könyvtárában is megvannak s melyek 
őt a szanszkrit tudomány legelőkelőbb művelő
jévé avatták, úgy, hogy Müller Miksa, a hírneves 
nyelvtudós is mint kiváló tekintélyről emlék
szik róla. 

Eajendralála az európai modern nyelvekben 
is hindu embernél feltűnő jártassággal bírt. Az 
angolon kívül ugyanis tökéletes birtokában volt a 
franczia és német nyelvnek, de e mellett a 
többi nyelvekben is teljes nyelvtani tájékozott
sága volt. A magyarok s nyelvök iránt különös 
érdeklődéssel viseltetett s mindig hálásan emlé
kezett arra a megtiszteltetésre, mely őt 1865-ben 
akadémiánk részéről az által érte, hogy ez tag
jai sorába választotta. 

Tudományos érdemeit az angol kormány nem
csak rendjellel, hanem a legmagasabb kitünte
téssel is jutalmazta, a mi eddig tudományos 
érdemű embernek valaha adatott: fölruházta 
ugyanis a Kelet-Indiában fejedelmi rangot je
lentő «Kadzsa» czímmel. 

A nagy tekintélyben állt világhírű tudós, mint 
érintettük, nincs többé. Ez év július hó 26-án, 
mint az a magyar tud. akadémiának is bejelen
tetett, kiszenvedett. Honfitársainak a nagy vesz- j 
teség fölötti fájdalmát s az irányában táplált 
nagyrabecsülés mértékét mutatják egy kalkuttai 
napilapnak, a «Hindu Patriot»-nak következő 
sorai, melyekkel a gyászeseményt bejelenti: 

«A kelet-indiai tudósok fejedelme nincs többé! 
Kimúlt e földi létből csendesen, magával vivén 
azon kristálytisztaságú jellemet, nemes szívének 
buzgalmát, a tudományok iránti soha ki nem 
elégített szomját, a gondolat és lelkiismeret tisz- ; 
taságát, a nagymérvű világító géniuszt, melyek 
soha sem szűntek meg homlokát fénynyel és 
dicsőséggel koszorúzni. Lábai az időnek föve
nyén el nem enyészhető nyomokat hagytak 
hátra, s neve aranybetükkel van oevésve a kelet
indiai történetírás lapjaira.» 

Atkinson Edwin. 

II. Atkinson Edwin. 
1840—1890. 

Bábu Eajendralála Mithra halála nem az egye
düli veszteség, mely a tudományos világot újabb 
időben Kalkuttában érte. Még korábban, mint 
ez a hindu agg tudós, hunyt el ugyanott a tudo
mányoknak egy másik munkása is, kinek életé
ről és tudományos munkálkodásáról következő
ket irja lapunknak Londonból Duka Tivadar: 

Mr. Atkinsonnak múlt évi szeptemberben, 
Kalkuttában történt halála nemcsak a bengaliai 
ázsiai társaságot fosztotta meg egykori elnöké
től, de magyar tudományos akadémiánk is egyik 
még sokat igérő kitűnőségét vesztette el benne 
külföldi tagjainak. 

Edivin F. T. Atkinson Irlandban született 
1840-ik évi szeptember 6-án s így életének csak 
ötvenedik évét érte el. Atyai családja régi angol ! 
származású, mely Erzsébet királynő idejében j 
honosodott meg Irlandban. Tanulmányait a | 
dublini egyetemen végezte, a hol jutalmakat j 
nyert kelta, szanszkrit és héber nyelvi tanulmá
nyaiért. Az indiai szolgálatra pályázván, nyel- j 
véjzeti hajlama, különösen pedig a szanszkrit és j 
az angol irodalomban való jártassága, pályatár- | 
sai között számára az első helyet biztosították. ! 
1863 elején ment Kelet-Indiába, a hol előbb a i 
bírói s aztán a pénzügyi és közigazgatási sza- | 
kokba osztatott be. Mielőtt a felső tartományok- j 
ból Bengaliába áttétetett volna, végig haladt | 
majdnem mindazokon a hivatali fokozatokon, I 
melyet, mint a közszolgálat ily kitűnő munkása, ! 
elfoglalhatott. Végre Bombayban és aztán Kai- ! 
kxitiában lett a pénzügyi ellenőrző hivatalnak j 
főnöke. 

Egyik benső barátja azt írja felőle, hogy j 
Atkinson inkább szilárd jelleme, mint ragyogó ; 

tehetségei által tűnt ki és hogy életpályájának 
sikerei inkább fáradhatatlan szorgalmának és 

| tevékenységének tulajdoníthatók. Vidám és ud-
1 varias természet volt a másik jellemvonása, 

mindig kész levén magára vállalni oly teendő
ket is, melyek hivatalos kötelességeinek körén 
kívül estek. Atkinson ritkán fecsérelt el csak 
egy órát is idejéből, s a mit mások klubokra és 
egyéb mulató helyekre szánnak, ő azt könyvei
nek s irományainak szentelte. Olvasmányainak 
köre kiterjedett az irodalom minden terére ; 
szokása volt jegyzeteket tenni mindarról, a mit 
olvasott. Az ily módon összehalmozott adatokat 
aztán felhasználta a nagy számú becses munkák 
összeállításánál, melyek tollából kikerültek. A 
természettudományi jellegűek közül kiemeljük 
az entomologia körébe vágókat, t. i. «Indián 
Hemiptera* és «Indián Homoptera» és az 
«Ejszaknyugati tartományokgazdászati termeszt-
ményeiről» szólókat. 

JÓSZÍVŰ és vonzalmas lelkülete, derült kedé
lye, férfias és becsületes jelleme tiszteletet és 
barátságos érzelmeket gerjesztettek iránta mind
azoknál, a kik ismerték. Azon irigylendő embe
rek egyike volt, kiket mindenki szeret és a kik
ben mindenki feltétlenül bizhatott. 

Atkinson 1888-ban választatott a magyar tu
dományos akadémia tagjává, mely megtisztel
tetésre mindig büszke volt. 

III. Mahámahopádhyáya Mahésacsandra 
Nyáyaratna. 

A hindu tudományos világ ama kitűnőségei 
között, a kiket a magyar tudományos akadémia 
is kültagjai közé választott, a föntebbi hosszú 
nevű tudós még ma is él. Ennek életiratát is 
Duka Tivadar szívességének köszönhetjük, a 
ki a két fönnebb bemutatott tudóséval együtt az 
ő arczképét is beküldte lapunknak. 

Mahámahopádhyáya Mahésacsandra Nyáya
ratna, irja — nekünk Duka, — Bengalia első 
rangú szanszkrit tudósainak egyike a kalkuttai 
állami szanszkrit kollégium igazgató tanára, 1836. 
február 22-én született Narit nevű helységben, 
Howrah kerületben, Bengaliában. Tagja az előkelő 
Bhattacsaryabrahmáni nemzedéknek. Arczkifeje-
zése jellemzetes,typusa azon méltósággal teljes,ér-
telmes brahmáni papikasztnak, mely annyi száza
dokon át gyakorolt szellemi fenhatalmat száz ós 
száz milliók felett s gyakorolja Kelet-Indiában 
mind maiglan. ^ P 

Mahésacsandra elődei előkelő tudósokat ad
tak népüknek. Édes atyja Harináráyana Tarka-
siddhánta is kitűnő szanszkrit tudós hírében ál
lott, 8 kétségkivül általa kedvelte meg ő is már 
zsenge korában, nemzetének őskori tanulmá
nyait. Alig volt még tizenkét éves, midőn Mid-
napur tartományba Baksi-ganj nevű faluba 
küldték, hogy ott tanítványa legyen Thakurdása 
Ghuramani hírneves panditnak, (bráhmani ok

tató). Ez családjába fogadta s a tanító és a ta
nítvány között oly benső viszony fejlődött, mint 
az apa és a fiu között. Nem sokára ezután Kal
kuttában találjuk, kedvencz tanulmányait foly
tatva, részint az állami kollégium tanárainak, 
részint egy hírneves panjabi remetének Parama-
hansa Jyotisvarúpanak vezetése alatt. Ez utóbbi
tól különösen a Védáknak magyarázatát és a 
Khandoma-féle bölcsészetet tanulta, mely mel
lesleg legyen mondva Comte positivismusához 
hasonlít. Később a csillagászatot tanulta s a 
Pátanjali, Mimánsa, Darsana s a Védák ismere
tével, Benaresben fejezte be szanszkrit tanul
mányait. 

1863-ban tért vissza ismét Kalkuttába, s egy 
csataspathit, az az elemi iskolát alapított, a hol 
a tanítványok ingyen oktatásban részesülnek. 
Ekkor már mint nagy tudományú ember, ki
tűnő szónok és pandit volt ismeretes. 1864-ben 
az állami szanszkrit kollégiumban nyert segéd
tanári állomást, a mostani cambridgei egyetemi 
tanár, Cowell ajánlatára, a ki azon időben szin
tén Kalkuttában tanított. 

Kelet-Indiában a közoktatás ez idő szerint 
főképen az angol kormány istápolásától függ; 
különösen a felsőbb osztályú oktatás az állam 
által van rendszeresítve, a kormány segélyezvén 
és tartván felügyelete alatt az intézeteket. Meg 
kell azonban jegyezni, hogy régi idők óta Kelet-
Indiában a nép oktatása kisebb-nagyobb mérték
ben mindig divatozott. A számtalan régi felirato
kon, érez-éskőtáblákon és apálmaleveleken fenn
maradt irományok, melyek ma is annyi gonddal 
őriztetnek a hindu templomokban, továbbá a 
papiros használatának általános, elterjedése • — 
mindez eléggé bizonyítja a népnevelés népszerű 
voltát és tanúsítja azt is, hogy az n-ástudás nem 
maradt kivételesen szűk korlatok közé szorítva 
a hindu nép életében. 

A bráhmánokpapi kasztja a legrégibb időktől 
fogra élőszóval tanította, emlékezetben és kézira
tokban fentartottaaz ős korból származó ama meg
becsülhetetlen irodalmi kincseket, melyek világos 
tanúi a Hindosztán területén lakó népek értelmi 
magaslatának. Bármiként alakult legyen szá
zadok hosszú során Hindosztán politikai álla
pota, de úgy az önálló nemzeti uralkodók, mint 
az idegen hódítók hatalma alatt minden nagyobb 
faluban mindig gond fordíttatott a gyermekek 
oktatására. A hindu népnek voltak e mellett 
virágzó szanszkrit főiskolái, például Ben áresés 
Nadiya városokban, melyek az Athénében ós 
Alexandriában virágzókkal hozhatók párhu
zamba ; s a mit Horácz a római iskolák felől 
mond, szavai eszünkbe juttatják azon értelmi 
életet, melynek létezéséről a Ganga partjain 
értesülünk. Említésre méltó, hogy az elemi gyer
mekoktatás maiglan a buddhizmus papjainak 
kezében van, ott, hol még buddhisták laknak, a 
kik hitvallásuk alapelveihez híven minden gyer
meket fizetés nélkül tanítanak Írásra, olvasásra 
és számvetésre. Nem csoda tehát, ha például a 
buddhista Birmában nincsen ember, a ki írni 
és olvasni ne tudna. Ily tapasztaláson okulva, 
az angol kormány e téreni működése is ott volt 
a leghatásosabb, a hol ezen nemzeti ős szokás
hoz alkalmazta népnevelési berendezését. 

A «Kelet-indiai Társasági), hatalmi állásának 
kezdetleges nehézségeivel küzködve sem vállalta 
magára a népnevelés terhét. Igaz, hogy már 
Warren Hastings alapított egy-két főiskolát és 
pártfogása alá vette úgy a hindu, mint az euró
pai oktatókat: de ez oly roppant terjedelmű 
birodalomban, mint Kelet-India, kezdetnek is 
alig volt tekinthető. Az angol kormány végre 
elismerte a fenhatósága alatt levő 250 millió
nyi népesség iránti kötelességét, s a mai nap 
divatozó közoktatási rendszer Lord Halifax (Sir 
Charles Wood) indiai minisztersége alatt lett 
megállapítva. Egyszerre három egyetemet ren
deztek be, t. i. Kalkuttában, Madrasban és Bom
bayban ; minden nagyobb kerületben angol is
kolákat szerveztek és a kormány-segélyzés kiter
jesztetett minden falusi fi- és leány-iskolára, a 
szoros felügyelet pedig hatóságilag rendszere-
síttetett. Mondhatjuk, hogy ma már minden 
megyének van egy főiskolája és minden falunak 
benszülött tanítókkal ellátott népiskolája. Ben
galiában például, a lakosság számát 65 millióra 
téve, a múlt évi márczius 31-én kelt kimutatás 
szerint, az angol iskolákba járó tanulók száma 
138,656 volt, a klasszikái nyelvek osztályaiba 
járóké 102.469 és a népiskolákban tanulóké 
1.324,608. Ezek között volt hindu 1.013,090, 
mahomedán 433,653. Az összes kiadás közel 
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kilencz millió rúpia volt, s ebből a kormány 
több mint két milliót fedezett. 

1854 óta az egyetemek száma is megszaporo
dott. Az európai módra berendezett egyetemek 
és főiskolák mellett szorosan vett felekezeti isko
lák is vannak és pedig a mahomedán irodalom 
mivelésére, és a hindu-szanszkrit főiskolák. Ilyen 
hindu főiskola a «Sanskrit College of Calcuta», 
melynek igazgató tanára, Mahésacsandra Nyá
yaratna. Ezen intézetet Lord Amherst fő
kormányzó alapította 1825-ben s most valósá
gos szanszkrit egyetemnek tekinthető, miután a 
szanszkrit irodalom a legkimerítőbben itt mi-
veltetik. Az 1889/90-iki iskolai évben volt 89 
polgára s az igazgatón kívül öt tanára. Az egyik 
osztályban volt 39 hallgató, a kik egyszersmind 
a kalkuttai egyetemnek is polgárai, kik az egye
temen teszik le végső vizsgáikat s ott kapják 
egyetemi czimjöket is. 

A másik osztály 50 növendékből állott s ki
zárólag a hindu jogtudománynyal és bölcsészet
tel s általában irodalommal foglalkozott, oly 
szaktudományokkal tehát, melyekre ezen kollé
giumban sokkal több időt s behatóbb oktatást 
lehet fordítani, mint az angol egyetemen. A vizs
gáló választmány, melynek hatásköréhez tarto
zik növendékeit szanszkrit tudományos czimek-
kel felruházni, részint a kollégium tanáraiból 
áll, részint oly tudós panditokból, kik más 
hindu intézetekben működnek. A czimek, a 
vizsgák letevése után, vagy az általános iro
dalomra, vagy a hindu jogi és bölcsészeti tu
dományokra vonatkoznak. A szanszkrit kollé
gium szép számú ösztön- és évdíjakkal rendel
kezik. Evi költsége pedig meghaladja a 21 ezer 
rúpiát. ^L 

A tudományosságnak és a köztiszteletnek 
magas fokán kell állani azon férfiúnak, kit a 
kalkuttai kormány olyan kitűnő állomásra ki
jelöl, mint tudományos akadémiánknak ezen 
második hindu tagja. Mahésacsandra a benga
liai Asiatic Societyval összeköttetésben, szülő
földén az elemi iskolákat részesíti különös párt
fogásában. A kormány már is rendjellel és 
Mahámahopádhyáya (szanszkrit tudor) czímmel 
tüntette ki. E kitüntetéssel járó viseletben, ke
resztszalaggal és jelvénynyel ábrázolva látjuk őt 
képünkön. 

Szanszkrit nyelven megjelent munkáiból ki
emeljük a következőket: «Kánya Prakása*, szó
noklattan, jegyzetekkel és magyarázó példákkal; 
«Mimansza Darsana» (Metaphysika); «Yayur 
Veda*, mely két utóbbi munkája a bengaliai 
«Asiatic Society» kiadványai között jelent meg. 
Kisebb dolgozatai közül érdekes a «Mricscsaka-
tiká*-ió\, a legrégibb szanszkrit színdarab szer
zőjéről szóló. 

A magyar akadémiának első hindu tagja, az 
agg Baja Eajendralála Mithra atyai barátja volt 
Mahésacsandrának s ő ajánlotta ezen kiváló 
szanszkrit tudóst akadémiánk figyelmébe, mely 
1889-ben kültagjának is választotta, s nincsen 
benne kétség, hogy Mahésacsandra rajta lesz, 
hogy még soká fenmaradjon azon érdekes régi 
tudományos kapocs, mely Budapest és Kalkutta 
között annyi idő óta fönnáll. 

DUKA TIVADAR. 

ŐSZI DÉLUTÁN. 
Mosolyg a természet oly szelíden, szépen, 
Szinte nem hihetem, hogy haldoklik épen. 
Szép őszi délután, napsugaras halál, 
Szomorú szivemhez hangulatod talál. 
Szabadba ki vágyom, kie fiacskám jöszte, 
Falunk bérczét-völgyét barangoljuk össze! 
Jer! Bánatos arezom mosolygóba átcsap, 
Ha közelben tudlak, ha rám néz'sz, ha látlak. 

Kifáradtál, ugy-e, fiacskám, kis szivem ? 
Nosza pihenjünk meg itt, hol annyi pihen 1 
Akárhol kezdem is, itt végződik az ut, 
Itt, hol illat, árnyék, virág és lomb hazud. 
E bánatos helyre nem a szándék hidd el, 
Szomorít, szivemnek sugallata vitt el. 
O neki is itt van viráglakta halma 
S az én nyugtom árán örökös nyugalma. 
Alig egy fél éve, hogy a sírba tettem 
S azt hiszem, száz éve vagyunk árvák ketten. 
Sírjára borulok s szivemben megkondul: 
• Szeresd lielyettem is, reád hagyom gondul!» 

Szeretlek ! Szeretlek! Aranyos kis lepkém, 
Te romot díszítő szép, üde zöld repkény! 
Hiszen rajtad kivül mi más maradt enyém ? 
Csupa fájó emlék, csak te vagy még remény, 
Te zsenge bimbója korán kimúlt tőnek. 
Angyali magzatja angyallá lett nőnek! 
Az én boldogságom elhunyt, alig támadt, 
Nagy, nehéz sírköve szivemben a bánat. 
Onnét az a nagy kő nem mozdul el soha, 
Fiam mosolygása, rajt' üdítő moha. 
Mert mosolygó arczczal tekintesz még széjjel, 
Napod örömteli s szép álmú az éjjel. 
Féltő szeretettel csü«g a szemem rajtad, 
Lesve nem ejti-e az ő nevét ajkad ? 
Hisz az gyöngédségem legédesebb díjjá, 
Ha nincs az anyának szivecskédben híjjá. 
Rideg özvegységem akkor nem oly zordon, 
Akkor a nagy csapást megadással hordom. 
Ám ha évek multán öntudatod ébred, 
S a tudás gyönyörét és kínjait érzed ; 
Ha majdan az élet rögös útját járva, 
Szivedbe nyilallik egy rideg szó : árva ; 
És a kit nem lehet megváltani kincsen, 
Érzed, hogy szerető édes anyád nincsen : 
Belé szöhetem-e akkor is imámba : 
«Elhunyt drága lelkem nem kértél hiába ?» 
Szomorúan rázza az akáczfa lombját: 
«Nem pótolja semmi édes anyja gondját!» 

MARES ÖDÖN 

CSAK SZÁLLINGÓZZATOK... 
Csak szállingózzatok le egyre 
Sárgult, aszott falevelek, 
Borítsatok mezőre, hegyre 
Halotti bús szemfödelet. 

Csak hulljatok le csendbe' lágyan, 
Égő szemem ne lássa meg, 
Mint haldokol kinos kórágyon 
A föld, a sulyo", nagy beteg. 

Mint fonnyad, sápad dísze, éke, 
Tán jobb, ha nem is sejtem én, 
Hogy fű- s virágnak vége, vége, 
Hogy foszlik illat, pompa, fény, 

Hiszen halottunk hogyha drága, 
Ha véle lelkünk összenőtt, 
Enyhén, csendben borítunk rája 
Sűrű halotti szemfedőt. 

Hogy a kinos, gyötrelmes harezot, 
Mely tépve, rontva szüntelen 
Testén és lelkén át viharzott, 
Ne sejtse, tudja senki sem. 

így lelkünk kétkedése, kínzó búja, 
Nem győz egy szebb remény felett, 
És bízunk, hogy feltámad újra, 
Kit szivünk forrón szeretett. 

FELEKI SÁNDOR. 

EGY ZSANDÁROS HANGVERSENY. 
1850-ik évi emlékeimből. (Vége.) 

Irta id. Ábrányi Kornél. 

A tábornok felhatalmazásával kezemben egye
nesen a nyomdába siettem, s másnap reggel már 
minden utczaszögleten olvasható volt a hang
verseny műsora. Négy darabját három felvonás
köz alatt voltam előadandó a «Zöldfa* vendéglő 
termében, hol akkor Feleki Miklós igazgató 
színtársulata működött. A darabok czimei a 
következők voltak: 1. *Emlékköny» (magyar 
ábránd). 2. %A hegyek közt* zenekép Liszt Fe-
rencztöl. 3. *Polonaise» Chopintől, s végül: 
4. *Ne sírj hazám* (magyar hallgató nóta). Az 
első és negyedik szám saját szerzeményem 
volt. 

A mint a közönség tudomást vett e műsorról: 
egy pár óra alatt minden jegyet elkapkodtak. 

I De nagy lett a ribillió "a polgári hatóság körében, 
I mely a policzájt és zsandárságot azonnal moz-

gósítá; ezek pedig rohantak a városkapitányhoz, 
hogy rögtön idéztessen maga elé s tiltsa le a 
hangversenyt, mely az illetékes közegek enge
délye nélkül lett közzétéve. A jó urak persze nem 
birtak tudomással a tábornok közvetlen írásbeli 
engedélyéről. Két zsandár jött utánam orvos 
barátom házához, hol szállva valék, hogy a 
kapitánysághoz kísérjen. A policzájfőnök és 
a zsandárkapitány már ott vártak reám. Ez 
utóbbi a leghívebb mintaképe volt a katonai 
brutalitásnak, öles magasságú athleta termettel, 
torzonborz bajuszszal, mély basszus hanggal s 
oly mord tekintettel, minő csak a kegyetlen 
Álba herczegé vagy a Karaffáé lehetett. A mint a 
városkapitány (Joanovits volt a neve, kit még 
az előző évekből ismertem) bemutatott a sbir-
reknek, a policzájfőnök a zsandárkapitánynak 
adta át a szót. Nem vártam udvarias üdvözlést, 
de legmerészebb fantáziámat is túlhaladta az a 
goromba megtámadás s azok a minden váloga
tás nélkül használt durva szavak, melyeket — 
persze ékes német nyelven, — hozzám intézett. 

0: Hogy merészelt ön, (ezt németül per er 
fejezte ki,) a mi tudtunk és engedélyünk nélkül 
hangversenyt hirdetni s hozzá még oly forra
dalmi müsorozat, a minőt közzétett? (E szavak
nál az orrom elé tartotta a nyomtatott plakátot.) 
Tudja-e ön, (ismét per er) hogy azonnal vasra 
fogom veretni s per Schub kitolonczoltatom a 
városból, s köszönje meg, ha még hadi törvény
szék elé nem fog állíttatni. 

Én: Uram! felelém egész nyugodtan, elfojtva 
felindulásomat, ön méltatlanul bántalmaz, mert 
én a kormányzó tábornok 0 Exczellencziája köz
vetlen engedélye mellett jártam el. (S itt fel
mutattam neki nagy bámulatára a tábornoknak 
sajátkezű irását.) 

0: Az nem lehet, itt tévedésnek kell lenni; 
Ö Exczellencziája félre lett vezetve, s ha nem, ak
kor nem tudta, micsoda darabokat engedélyezett. 

Én: Legyen szives kapitány úr megmagya
rázni darabjaim forradalmi intenczióját, mert a 
2-ik és 3-ik szám ismert zenemüvek, melyek rég 
megjelentek nyomtatásban még a forradalom 
előtt. Saját szerzeményeim czimei pedig úgy 
hiszem, inkább megnyugtatók, békítők, mint 
lázítók. 

Ö: S ön (mindig per er) még tagadni meri lá
zító intenczióját? Mindjárt megmagyarázom. 
Az «Emlékköny» azt akarja kifejezni, hogy 
ontsunk könyeket az elesett honvédek sírjára. 
A «Hegyek közt* Görgei apotheózisa a Kár
pátokon át. A *Polonaise» a forradalmi len
gyelség dicsőítése s a «Ne sirj hazám*, na az 
meg egyenes «Anspielung» Kossuth mielőbbi 
visszatérésére. Ön nem fog engem is félre
vezetni, mint a tábornokot, kit azonnal fölvilá
gosítok. Addig is parancsolom, hogy azonnal 
vonja vissza falragaszok útján hangversenyét. 

Ezzel hátat fordított, s mint a ki valami hős
tettet követett el, s mintha egy újabb felkeléstől 
mentette volna meg Ausztriát, a diadal brutális 
fenhéjázásával távozott. Én pedig elképedve 
álltam ennyi butaság és rosszakarat hallatára. 
De a mi ezután következett, arra éltem fogytáig 
élvezettel fogok visszagondolni. 

Első gondom volt lakásomra térni s mecze-
násomat értesíteni a történtekről. Ő rögtön 
sietett a kormányzóhoz, felvilágosítani őt ellen
ségeim cselszövényeiről, kik csak azért rendezték 
ellenem azt a zsandár-brutalitást, mert, meg 
akartak alázni, a miért elmulasztottam náluk 
tisztelegni s kegyeikért esengeni. Pártfogóm a 
tábornoknak amaz üzenetével tért vissza, hogy 
miután a polgári hatóságok műsoromból poli
tikai czékásokat vélnek kimagyarázni, s ennek 
folytán nem jöhet velük ellenkezésbe, habár meg 
van győződve e föltevés alaptalanságáról, még-
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is arra kéret, halaszszam el az az napra hirde
tett hangversenyt további értesítésig, egyszer
smind kéretett, hogy másnap délelőtt látogas
sam meg s az új műsort is vigyem magammal. 

A városban hamar híre ment a nem várt eset
nek s az elkövetett hatósági erőszak — nem 
pedig a műsor — csakugyan felizgatta a kedé
lyeket. Mindenki kíváncsian várta a dolog to
vábbi lefolyását s még nagyobb érdekeltséggel 
nézett az elhalasztott hangverseny elé. 

A nélkül, hogy feléjük néztem volna a hatal

maskodó uraknak, másnap pontosan megjelen
tem a kormányzó altábornagynál. A teremhez 
közeledve, a hol fogadott, mind jobban kihallot-
_tam,abból dorgö-hangját, melyeir-a már előre 
magához rendelt durva zsandárk-apitányt ke
gyetlenül leczkéztette. Azt hittem, folytatása 
rajtam fog következni, de kellemesen csalódtam, 
mert, a mint beléptem, igen udvariasan fogadott, 
bocsánatot kérve a tegnap szenvedett méltatlan
ságokért, s átnézve az egészen más czimű, de 
ugyanazon tartalmú műsort: azt, — újból rá

írva az «imprimatur»-t, — ily szavakkal nyúj
totta vissza: «Most már minden rendben van, 
holnap megtarthatja hangversenyét, s nem tar
tozik többé senkinek felelősséggel, mert azt én 
vállalom el.» 

Erre ismét a torzonborz bajuszú athléta zsan-
dár-kapitányhoz fordult, ki úgy állt előtte, 
mintha nyársat nyelt volna, s jelenlétemben oly 
keményen leszidta a velem szemben tanúsított 
neveletlen szavaiért és eljárásáért, hogy annak 
ugyan egész életére elég volt a tábornoki lecz-

A METZI KATHEDRÁLIS. 
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kéből, nekem pedig a legfényesebb elégtételt 
szolgáltatta. A legőszintébb köszönet nyilvání
tásával távoztam, részemről is bocsánatot kérve, 
hogy ha talán akaratomon kivül kellemetlen 
perczeinek én lettem okozója. 

Másnap fényes sikerrel ment végbe a hang
verseny. A terem szorongásig megtelt, ott volt a 
város szine-java s megjelent a kormányzó al
tábornagy is egész családjával. A sbirrek azon
ban tüntetésektől tartva, gondoskodtak elégsé
ges detektivröl, s policzáj- és zsandár-fogdme-
gekröl. Akadt is teendőjük, mert az utolsó da
rab alatt többen a hevesebb vérű hallgatók kö
zül ösztönszerűleg érezvén, hogy az mégis csak 
a letiltott czimü lehet, hangosabban fejezték ki 
ebbeli nézetüket, mint kellett volna, s azért 
huszonnégy órai kóterbe kerültek. 

Nagyon csalódnék azonban a szíves olvasó, ha 
azt vélné, hogy ezzel véget ért e zsandáros hang
verseny, mert rám nézve a java. azaz, hogy az 
igazi roszsza, még csak azután következett, illusz-
trácziójául annak, hogy az időben minő véletlen-
ségektől függött sokszor az emberek sorsa arra 
nézve, hogy ha nem is puskacső elé, de legalább 
több évi várfogságra kerüljön. 

* 

Könnyen elképzelhető, hogy a hangverseny 
sikere, daczára minden czivil hatóság, policzáj 
és zsandár-áskálódásnak, minő boszúforrás zsi
lipjeit nyitotta meg részemre. A nemes lelkű 
tábornok viselkedése is szúrta szemöket s ellene 
is komplótot szőttek. Ezt pedig el nem érhették 
mással, mint az ő politikai megfélemlítésével. 
S ebben a kerületi főnök (G —a P—r) és a me
gyefőnök (R—y M—ly), — mindakettő ismert fe
ketesárga érzelmű táblabíró volt még a 40-es 
évekből, Beöthy Ödönnek legádázabb ellenségei, 
— vállalták el a tizek tanácsának szerepét, külö
nösen az utóbbi, ki széltében beszélte, hogy 
meg fogja mutatni a tábornokkal szemben is, 
hogy több hangversenyt nem fogok adni Nagy-
Váradon. Hát ezt a szavát csakugyan be is vál
totta, mert harmadnapra kényszerítve lettem 
elhagyni a várost s torony irányában úszni a 
sártengeren át Pest felé. 

Az előadás utáni napon, ép a második hang
verseny megtartása érdekében értekeztem orvos 
barátommal és családjával, midőn a város ka
pitánya értem küldött, hogy jelenjek meg nála. 
«Ez rossz omen» jegyzem meg, bizonyára az 
útlevél-kérdés fog felszínre kerülni s ez esetben, 
• Isten hozzád Nagy-Várad !» S előérzetem nem 
is csalt, mert a városkapitány, a mint monda, 
felsőbb meghagyás következtében, csakugyan 
útlevelemet kérte, akarván látni, ha rendben 
van-e ? Persze az semmifélekópen sem leh etett 
rendben, először mert nem volt, másodszor pe
dig a régibb, a mivel rendelkeztem, az már rég 
elévült. Azon ürügy alatt hagytam el a kapitányi 
hivatalt, hogy el fogom hozni lakásomról. Haza
térve most már orvos barátomnak is meggyült 
a baja s felette kényes helyzetbe jött velem, 
mint állítólagos segédjével szemben. Sietett is 
azonnal a kormányzóhoz, elhatározván neki 
mindent őszintén feltárni s pártfogását úgy 
saját személye iránt, mint irántam is kikérni. 
Hogy ö utleveletlen utazó becsempészéseért 
miként tisztázta magát a kormányzó szigorú 
kötelességtudásával szemben : az az ő titkuk 
maradt, nekem csak azt hagyta meg a tábornok, 
hogy régi útlevelemet mutassam be a hatóság
nál s azután jelentkezzem nála. A második 
hangverseny-tervvel pedig hagyjak fel egészen. 
Orvos barátom másrészt biztosított, hogy a kor
mányzó, habár kellemetlenül van érintve ez 
affaire által, azért segítségemre leend. 

De hát mit is gondoltak ki a politikai sbir
rek? Azzal beszélték tele a kormányzó fejét és 
azzal félemlítek meg, hogy én Pestről megszö-

i kött emisszárius vagyok s a müvészkedés csak 
álarcz, mely alatt politikai misszió rejlik, s ha 

I tovább is pártolásában részesít: állásába kerül
het. Hát mindezt az egyenes szívű, de köteles
ségében felette szigorú katona, könnyen el is 
hihette, mert útlevél nélkül való utazásom elle
nem szólott, valamint a szabadságharcz vezér-
férfiaival való ismert összeköttetéseim is, mik-

i ről őt felvilágosítani, bizonyára nem késtek az 
ellenfelek. 

Midőn régi útlevelemmel megjelentem a kor
mányzónál : egészen más embert találtam benne, 
mint azelőtt; kimért udvariassággal, — mert ez 
jellemvonása volt, — de igen hidegen fogadott 

i 8 legelső kérdése is az volt, hogy letettem-e a 
I további hangversenyzésről s utikészen állok-e ? 

igenlő feleletemre egy «Passier-Scheint» vett i 
i elő, mely minden kitérés nélkül egyenesen 

Pestre szólt, s azt sajátkezüleg aláírva, oly utasí
tással, hogy azt a térparancsnokságnál láttamoz- j 
tassam, e szavakkal nyújtotta á t : 

«Ön még fiatal ember, háziorvos barátom 
részletesen megismertetett családjának s önnek j 
is a múltjával; nincs okom kételkedni benne, 
hogy önt ezúttal semmiféle politikai indokok \ 
nem vezérelték ide, de egy jó tanácscsal szolga- j 

I lok. Ne menjen bele könnyelműen oly viselke-
I désekbe, — kivált a maihoz hasonló viszonyok 
í közt, — melyek sorsát, sőt még az életét is csak 

a véletlenre bizzák. Sokkal tartozom az ön barát
jának; de ön is sokkal tartozhatik neki, hogy 
benne szószólójára talált, mert nélküle most a 

I legszigorúbb eljárásban részesült volna. Még ma 
hagyja el a várost és Pestre érve azonnal jelent
kezzék a «Passir-Schein»-nal az ottani policzáj-
hivatalnál; mondja be ott lakását, s aztán ma
radjon csendesen, mtivészkedjék s ne ártsa ma
gát a hatóságokkal való újjhuzásokba; mert nem 

j mindenkor számíthat oly támogatókra, mint én 
voltam és barátja is az. S most isten önnel, 

i éljen boldogul! * 
Ezek, egy nemesen érző, lovagias szivü ember 

szavai voltak, minő abban a sötét korszakban 
fehér holló számba mehet. Volt időm felettük 
elgondolkozni ama hat napig tartott keserves 
utazás alatt, míg a szolnoki vasutat elértem. — 

i Néhány hónap múlva olvastam aztán a tudósí-
I tást Braunhoff tábornok áthelyezéséről Nagy

váradról máshová. A bihari és nagyváradi sbir
rek, bizonyára nem a legkedvezőbbeket súgták 
be felőle. Az egész ország alsó része fájlalta 
akkor távozását, mert ő az osztrák szoldatesz-

i kának egy oly kivételes képviselője volt, kiben 
i szív, méltányosság és műveltség lakozott. E tu

lajdonságokat hiába keressük akkor a hatalom 
kezelőiben. Ep azért megérdemli, hogy nyoma 
maradjon nevének az akkori idők krónikájának 
lapjain. „ 

így ért véget az én hangversenyem Nagy-
Váradon 1850-ben, mely örökké hálás emléke
zetű orvos barátom nélkül könnyen a torkomra 
forrhatott volna. Több évre el is ment aztán a 
kedvem a nyilvánosságtól, mindaddig, míg a sötét 
éjszaka kezdett egy kissé pirkadni, s a kellő haj
nal a haza minden szellemi munkását lassan
ként ismét a cselekvés terére szólította. Akkor 
álltam be útegyengetőnek én is a magyar zene 
és műirodalom katonái közé s azóta is sokszor 
visszaemlékezem nagyváradi hangversenyem mű-
sorozatára, mely az első lökést adta ahhoz, hogy 
attól fogva a mai napig is hü maradjak a ma
gyar művészet jogos aspiráczióih oz. 

KÖZÉPKORI ÉPÍTÉSZETI MŰEMLÉKEK. 
A góth sül, mely a XII. század vége felé Fran-

cziaország éjszak-keleti részén a romanismusból 
keletkezett, egy ideális, ethikus-müvészi törek
vésnek köszöni létét. Az azon korban, de leg
inkább a XIH. század elején felébredt nemzeti 

szellem az élet minden rétegében szabadabban 
és önállóbban törekedett nyilvánulni; ki akarta 
fejezni azt, a mi teljesen betölté és ezen kifeje
zés az építészetben a góth stíl volt, melyet eleinte 
gúnyból góth-nak neveztek, mivel azt hitték, 
hogy csak az olyan barbárok mint a góthok képe
sek ily műveket megalkotni. Ma már természe
tesen másként áll a dolog, s tisztelettel vagyunk 
e stíl nem egy műremeke iránt, melyet később' 
«ó-német», «germán» vagy «csúcsíves» stílnek 
neveztek el. A csúcsív alakja az új stílnek min
den esetre fontos alkatrésze volt, — de maga a 
csúcsív dekoratív módon már azelőtt előfordult 
Egifiptomban, a mohamedánoknál és a nor-
manoknál Szicziliában ; de a csúcsív az új stíl
nél mint a szerkezet alaptörvénye, a rendszer 
központja jön tekintetbe, melynél fogva a bolto
zatok, árkádok, falnyilások ós fülkék készülnek, 

Elzász-Lotharingia egyik leggyönyörűbb góth 
alkotása a Szent István székesegyház Metzbcn, 
melynek stílje nem a kölni,hanem a franczia és 
pedig kizárólag a rheimsi iskolából indult ki. 
Nemcsak a mű szerkezeti felépítése enged erre 
következtetni, hanem ha a történelmi forrásmű
veket olvassuk, e székesegyház építésénél már a 
legrégibb időkben is franczia nevekkel találko
zunk s csak a későbbi korban látjuk elvétve 
egy-egy német művész nevét. A góth stílnek ezen 
remekét a XHI. században kezdték építeni, 
később a munka félbeszakadt, úgy, hogy mikor 
1330-ban az építkezést újból megkezdették, a 
hajó meglevő hat oszlopához még négy erőseb
bet építettek, az épületet 1503—19-ig nyugati 
irányban meghosszabbították és 1764 ben olasz 
utánzat-homlokzattal díszítettek. Az épület kül
seje gazdagon van díszítve pillérekkel és tor-
nyoGskákkal, melyek közül kettő kiváló, és pedig 
az épülettest felett tompán kiemelkedő nyugati 
tornyok; a déli tornyot később szintén stílsze
rűen átalakították, de kissé karcsú csúcsban vég
ződik. A székesegyház belseje, melynek khórusá-
ban 1526-ból származó gyönyörű üvegfestészeti 
müvek vannak, nagyszerű arányaival és pom
pás világításával imponál. A khórus körüljárható 
és csak három polygon kápolna van benne; a 
dóm alaprajza is franczia eredetére vall, de 
erre. vallanak még az apró, kerek oszlopok is, 

, egyenkint négy vagy nyolcz támmal, a melye-
j ken az ívek külön alapzaton vannak elhelyezve. 

Az árkádok felett gazdag díszítésű áttört trifo-
I rium látható és az ablakok is pompás díszszel 

vannak szerkesztve. 
A német renaissancenak érdekes műve a 

városháza Brémában; egy pompás épület, mely 
eredetileg 1405—1409-ig épült s a renaissance-
stilben tartott déli homlokzat csak 1609—12-ben 
készült hozzá. Belsejében látható a hires, mű-

j vészileg faragott lépcső, Smidt polgármester 
szobra Steinhüuseriől (1860) és Hünten fest
ménye, mely a loigny-i csatát ábrázolja (1882);. 
a pinczehelyiségben pedig Fitger allegóriái ké
pei láthatók. De nem az építészeti dísz gazdag
sága a fontos tényező ezen épületen, mert hisz 
hasonló van elég Németországban, — hanem az 
épületet a későbbi építkezés előőrsének lehet 
tekinteni. Fontos rajta a részletek sajátságos 
képződése. Kicsi kezdetben mutatkozik rajta az 
építési ízlés változata. Az egyenes vonalak kon-
strukcziója lassankint kiszorul, kezdetét veszi a 
voluták, a szabadkézi rajz formája, mely a 
XVH. század második tizedében jött divatba és 
ugyanazon században a hetvenes évekig ural
kodott. A szigorú mathematikai formákat meg
unták, s kezdetét veszi a barok-stilhez való kö
zeledés, mely egy tizeddel később már tökélete
sebb formákat ölt. Ez az oszlopcsarnokos forma 

I hazánkba is eljutott, s különösen a felvidéken 
i divott, s a kik a bártfai, lőcsei, stb. városházat 

ismerik, azok könnyen felismerhetik a rokonsá-
| got ez épületek és a képünkön mutatott épület 

formái között. 
A drezdai látványosságok egyik fénypontjátké

pezi a «Ztvinger», Poppelmann által dús rokokó 
stílben Erős Ágost uralkodása alatt épített épü
let, melynek éjszak-keleti részét Semper, a zü
richi műegyetem volt hires tanára 1847 54-ben 
rendkívül szellemes módon átalakította, de ra-

I gaszkodott az eredeti formához, — mely újabb 
! részt Bietschl és Hahnel kitűnő homokkő-
I szobrai és reliefjei díszítik, melyek közül mint 
| mestermüvek Rafaelnek és Michelangelónak 
; Hahnel által készített szobrai említendők meg. 
I Erős Ágost uralkodásáig a régi forma uralko-
1 dott; a mint trónra jutott, a nagy kerti palotá-
! ban a műforma megváltozik. A szigorú archi-
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-tekturai felfogásnak, miként ez a holland isko
lában látható, az uralkodó nem volt barátja, s a 
festői római barok-stil sajátszerű formáiban 
nyomul az előtérbe; a növényzeti a figurális 
dísz száraz kezelése helyett és rendkívül élénk 
naturalizmus legüdébb kifejezése jut érvénvre. 
A Zwingert bizonynyal felkeresi a Drezdát láto
gató idegen, mert benne vannak elhelyezve a 
híres műkincsek, melyek vonzereje idézi elő 
.első sorban a nagymérvű idegen forgalmat a 
szász fővárosban. 

A képeket dr. Dohme Róbert *Az építészet» 
.czimü müvéből közöljük a Gi'Ote G. berlini 
kiadó-czég szívességéből. 

VÁZLATOK 
A FRANCZIA FORRADALOM TÖRTÉNETÉBŐL. 

Második sorozat. 

E g y k o r ú és a l e g ú j a b b f o r r á s o k után. 

VII. 
Arcole. 

Az adigei vonalat Bonaparte ekkép kierősza
kolta. Beaulieu olasz Tirolba volt kénytelen 
visszavonulni, s Mantuát védelem nélkül hagyta. 
Bírni Mantuát, ez volt most a franczia fegyverek 
elodázhatlan feladata. 

A város a Mincio elposványosodó három tó-
kifolyása közepette fekszik, s öt töltés köti össze 
a szárazfölddel, melyek közül csak egy volt meg
erősítve egy czitadellával. Bonaparte 8000 em
bert hagyott hátra a város megszállására. 

Mialatt ekképen fáradozott azon, hogy a hó
dított területek megtartását biztosítsa, a nápolyi 
udvar Belmonte Pignatelli herczeget küldte 
elébe, hogy fegyvernyugvást eszközöljön ki. A 
herczegnek nem volt nehéz feladata. Bonaparte 
maga is előnyösnek tartotta a Nápolylyal kö
tendő fegyverszünetet. «Azt hiszi, hogy ezért az 
ügyvédnépségért harczolok?» mondta volna a 
direktóriumra czélozva Bonaparte, kinek nagyon 
illett magasratörő vágyaihoz, hogy az európai 
udvarok és kabinetek ne tartsák forradalmár
nak, s hogy a bécsi udvarnál nagy befolyással 
bíró Karolina nápolyi királyné hajlamát meg
nyerje. S a fegyverszünet június 5-én Milanóban 
létre is jött. 

Ugyanazon hó 7-ikéről a direktóriumhoz inté
zett levelében, melyben a Nápolylyal kötött 
fegyverszünet föltételeit tudomásul adja, egy
szersmind ezeket irja még Bonaparte : 

«Foglalkoznom kell a katonai kérdéssel is : 
mehetünk-e, menjünk-e Nápoly ellen? Milano 
ostroma és a megszállt helyek őrsége 13 ezer 
embert igényelnek; Adige és a tiroli pozicziók 
megtartása 20 ezerét. Marad, beleértve a várt 
erősítéseket, hatezer emberem. De még ha húsz-
ezerünk lenne, sem volna tanácsos huszonöt 
napi utat tennünk július és augusztus hónapok
ban csak azért, hogy a betegséget és halált ke
ressük. Ez idő alattBeaulieu Tirolban pihenteti 
seregét, erősíti a napról-napra érkező segéd
csapatokkal s őszre visszavívná tőlünk azt, a 
mit a tavaszszal nyertünk. E fegyvernyugvás 
alapján ellenben Rómának is mi szabhatjuk meg 
a föltételeket. Akarják tehát, hogy a pápának 
adandó fegyverszünetért elfogadjak 25 millió 
sarczot, 2 milliónyi élelmi szert, háromszáz fest
ményt és kéziratot, s hogy szabadon bocsássam 
a forradalmi tényeikórt fogságban ülő haza
fiakat ?» 

Természetesen képtelenség lett volna nem 
fagyni helyben a Nápolylyal kötött fegyverszü
netet, valamint a pápával kötendő egyezséget is; 
Bonaparte tehát teljes diadallal vonult be Bo
lognába, hol a város legelső családai, a Caprerák, 
a Marescalchik voltak az elébe kivonult senatusi 
deputáczió élén. Mindenki, a papok kivételével, 
katonai egyenruháját öltötte fel. Mindennap új 
ünnepélyt hozott a diadalmas hadvezér tiszte
letére. 

Hanem a pápával kötött fegyverszünet felté
telei kevésbbé voltak terhesek, mint Bonaparte 
levelében kilátásba helyezte volt. Huszonegy 
millió sarcz pénzben és élelmi szerekben. Száz 
festmény a franczia biztosok tetszése szerint ki
jelölve, — ez volt minden. Hogy a köztársaság 
csalódását némileg enyhítse, Bonaparte szüksé
gesnek látta leveléhez hozzátenni: «A Róma ál
jai adandó képek és szobrok közt névleg megje
löltük Június és Marcus Brutus szobrait.* 

Egy kósza hírre, mely Ferencz császár súlyos 
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betegségéről és életveszélyben forgásáról rebes
getett, 1796 július 25-dikén a direktórium eze
ket írta Bonaparténak: «Atoskanai nagyherezeg 
a császári trón örököse. Mihelyt fivére meghal, 
nem fogja elmulasztani Bécsbe menni. Ebben 
az esetben foglyul kell ejteni, mint a köztársa
ság ellenségét; Toskanát pedig katonailag meg-
szállani.n 

A direktóriumnak ez a regényes terve nem 
került megvalósulásra, hanem a helyett a leg
közelebbi jövő fontos változásokat szült az olasz
országi hadjárat színhelyén is. Ausztria elked
vetlenedve csapatainak Olaszországban szenve
dett vereségeitől, míg egyfelől Oroszországhoz 
tett kísérletet közeledni, másfelől Clerfayt tábor
noknak a Rajnánál aratott sikerei által indít
tatva érezte magát a háború főszinhelyét ide 
helyezni át. Az érdemes agg Clerfayt, kit egész 
Németország megmentőjének czímzett, kegy
vesztve volt kénytelen visszavonulni s helyét 
Károly főherczeg foglalta el. Vádolták azzal, 
hogy nem aknázta ki eléggé győzelmeit, hogy 
önfejű és fegyelmet nem tűrő. De legmegbocsát-
hatlanabb hibájának azt tartották, hogy ő bízta 
az olaszországi hadsereg vezényletét Beaulieure, 
barátjára és belga honfitársára, kihez fűzött vá
rakozásait nem igazolták az eredmények. 

Clerfayt-ot, midőn visszahivatott, a bécsi ud
varnál több mint hidegséggel fogadták. Egy 
főherczegnő többek közt nem átallotta ily meg
jegyzéssel fordulni hozzá az elégedetlenség el-
titkolatlan hangján: «Igaz-e gróf, hogy embe
reinknek néha kenyerök is hiányzott?* Az ön
érzetében hosszú szolgálata után oly mélyen 
sértett agg katona elfojtott keserűséggel vonult 
vissza, s nincs kétség benne, hogy hetvenen 
felüli kora daczára e bánásmód jelentékeny 
befolyással volt napjai megrövidítésére. 

A mi Károly főherczeget illeti, ő volt annak 
az érdekes, de bizarr házassági tervnek tárgya, 
a melyet Thugut, Kaunitz utóda, közte és 
XVI. Lajosnak a Templeból megszabadult ár
vája közt létrehozni szeretett volna. Sőt alapos 
a gyanú, hogy legelső sorban is ennek a merész 
tervnek köszönhette a sokat szenvedett ifjú 
királyleány, hogy a bécsi udvarnak sorsa iránt 
kezdetben tanúsított langymeleg érdeklődése 
később annak az erélyesebb fellépésnek engedett 
helyet, mely börtöne kapuit végre megnyitotta. 
De a herezegnő nem épen a remélt módon há
lálta meg Thugut atyai gondoskodását. Fran-
cziaországot elhagyva, első gondja volt megírni 
nagybátyjának, XVIII. Lajosnak, hogy soha sem 
lesz osztrák nővé. Házassága az angoulémei 
herczeggel, Artois gróf idősb fiával, különben is 
még a forradalom előtt elhatározott dolog volt, 
sőt jövőbeli udvarhölgyei is már akkor megkap
ták kinevezésüket. Az osztrákok iránti ellen
szenve annyira ment, hogy viszonya Bécsbe ér
kezése legelső idejében már meghidegült a 
császárnéval, s alig várta, hogy engedélyt nyer
jen az udvartól nagybátyját, a száműzött királyt 
felkeresni, ki előre gondoskodott gyöngéd fogad
tatásáról ; mindenféle kézimunkához való anya
gokat, mintákat, flöszereléseket szerzett be, sőt 
Londonból száz aranyért klavirt hozatott szá
mára, melyet azonban, mivel kitudódott, hogy 
Mária Terézia nem kedveli a zenét, 800 rubel
ért még a szállítás közben eladtak. 

Károly főherczeget betegesnek irják le, de azt 
mindenki elismeri, hogy kiváló hadvezéri tehet
ség, katonáinak valódi bálványa, kikkel osztozott 
minden fáradalmakban. Nagynénje, Krisztina, j 
szász-tescheni herezegnő után roppant vagyon j 
örököse, magára mindamellett igen keveset köl- : 
tött, s ennek daczára jelentékeny adósságokba j 
keverte az a jóindulat, melylyel tisztjei s katonái j 
iránt viseltetett, a kiknek pénzzavarain mind- j 
annyiszor segített, valahányszor a csekély fize- j 
tés, a hosszú háború által okozott drágaság s az 
országnak papírpénzzel való elárasztása ezt kü
lönösen Magyarországon szükségessé tette egye
sekkel és csapatokkal szemben. 

Pedig, hogy ez a szükség gyakran állhatott be, 
az épen nem valószínűtlen, miután ez időben 
egy hadnagy fizetése mindössze 22 frtra rúgott 
havonként, a takarmányt bele nem számítva. A 
közlegény háborús időben sem kapott többet 
napi nyolcz krajczárnál és két font kenyérnél. 
Ebből levontak naponként három krajezárt 
minden kantonhozásnál, mig a megmaradt ötből 
másfél krajezár minden nap fegyver- és ruha
tisztítási költségekre ment fel. A kenyér olyan, 
hogy alig lehet lenyelni. De milyen is lehetne, ! 
mikor egy 1801-diki, Londonban megjelent röp- I 

irat szerint* valahányszor az osztrákok liszt-
készletet adtak el, ezt a lakosok csak sertések ós 
majorságaik számára vették meg. A rophat szer
zője látott oly lisztet, melybe porrá tört kréta 
volt vegyítve. 

Még czifrábbak a dolgok a hadsereg ruhaszál-
litásánál. A háborúk hyénái ott, hol még a győ
zelemnek is köny- és vértenger az ára, egyedül 
maguk nevetnek a markukba. Csalásaikat oly 
szemérmetlenül űzik, hogy az osztrák katona, 
ha egy ruhát három hétig visel, bélése foszlá
nyokban csüng alá, mint a pókháló, s a szöveten 
keresztül lehet látni. A bakancs alig tart tizenöt 
napig. Pedig egy évben csak egyszer kapnak tel
jes fölszerelést. 

Nem csoda, ha a legszenzácziósabb feltevések 
keringenek a közvéleményben ez állapotok okai 
felől; vannak, kik az egészet tervszerüleg kigon
dolt összeesküvés kifolyásának tekintik Ausztria 
állami bukására, mely összeesküvés fő-föeszköze 
az, a ki a birodalom kanczellári székén ül, Thu
gut, az illumináták felforgató szektájának hive. 
Mások azt vélik tudni, hogy egy századok óta 
elnyomott népfaj, melynek polgári egyenjogúsá
gát a franczia forradalom első izben igtatta tör
vénybe, — a zsidók azok, kik, hálából a franczia 
demokráczia iránt, titkos szövetkezetben tömö
rülnek a köztársaság körül, Európától Ázsiáig 
terjedő politikai levelezést folytatnak s közvetít-
nek héber írásjelekkel, s nemcsak kémszolgála
tot teljesítenek a francziák előnyére, de mint az 
ellenfél szállítói is árulói lesznek saját államuk 
hadseregeinek. Legalább így magyarázzák azt a 
gyakori esetet, hogy épen a francziák támadá
sait megelőző napokon hiányzik annyiszor a 
császáriaknál és szövetségeseiknél a hús és ke
nyér. A zsidó Kauk czég is ilyen bűnös mani-
puláczió gyanúja alatt állt s csak nehezen mos
hatta ki magát alóla. 

Minderről az ifjú osztrák császár tudott a leg
kevesebbet. Hozzá ez időben nehéz volt a be-
juthatás, sőt a kinek születése vagy állása erre 
jogot adott is, gondoskodtak róla szigorú kitar
tással még az audienczia előtt, hogy politikai 
kérdést ne merjen érinteni. A közvélemény a 
a fiatal császárnét okolta befolyásának ily irá
nyú felhasználásával s általában az ügyek rossz 
vezetésével s oly erős gyökeret vert e vélemény 
a népben, hogy szivét egészen elfordította ural-
kodónéjától s a császárné nem egy ízben volt 
kitéve a közönség részéről czélzatos boszantá-
soknak. Annyi bizonyos, hogy Ferencz császár 
még Milánónak bevételéről sem birt több napon 
át tudomással. Egy cerele alkalmával egész vé
letlenül kérdezte a velenczei követet, hogy mi 
újság? «Felség, semmi újságot semkaptam» — 
így felelt a követ,— «Milánó bevétele óta.» — 
«Hogyan!» kiáltott fel az uralkodó— «Milánó 
becéve ?* — «Már nyolcz napja felség, hogy Ve-
lenczéből ezt a hírt kaptam.»Hanem az audien-
cziáról kijövet a követ egy névtelen levelet ka
pott, melyben figyelmeztették, hogy visszahivat
ják állásából, ha még egyszer merészkedik ő 
felségével szemben a tudósítói szerepre vállal
kozni. 

Károly főherczeg Mainzban ütötte föl főhadi
szállását, míg Mannheimnál Wurmser állt szem
ben Picregru utódjával, Moreau tábornokkal. 
A francziáknak német területen szenvedett vesz
teségei után a direktórium az olaszországi had
seregbe vetette minden reményét s ügyesen 
készítette elő a talajt a franczia fegyverek győ
zelméhez a nemzeti féltékenykedések és elége
detlenségek felszításával is. Egy utasítása így 
szól Bonapartehoz : «Kell hogy a népek kormá
nyaik ellenségeivé legyenek; sőt a lázadás csi
ráit bevinni oly országokba is, a hová fegyvereink 
még nem hatoltak be. Ez utasítás különösen 
szól Magyarországra, a hol politikai okok te
szik Ausztria igáját elviselhetlenné a fő- és köz
nemesség előtt, valamint a népesség minden 
osztálya előtt. Proklamácziókat kell terjeszteni, 
melyeknek hangja fölébreszsze a magyarok büsz
keségét s régi gyülöletöket elnyomóik ellen.* 

Három osztrák hadsereget vert volt már 
tönkre Bonaparte Olaszországban, mikor a hadi
tanács Akinczyt küldte ellene. Alvinczy októ
ber végén Coneglianóhoz ért 40 ezer emberrel, s 
terve volt Veronánál egyesülni Davidotics tá
bornok Tirolban levő 10 ezer emberével, hogy 

T\* tExposé des principales circoustances eneore peu 
connnes, qui ont occasionné les desastres des armées 
antrichiermes dans la derniére guerre oontinentale et 

tfurtout en 1800.» 
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közösen induljanak Mantua felszabadítására. 
Pranczia részről ezalatt Vaubois a Tirolba 
vezető utat tartotta elfoglalva, mig Masséna 
átkelt a Brentán Vicenza felé, hová elébe jött 
Bonaparte is Augerau tábornokkal. 

De Vaubois a maga hadosztályával odahagyta 
Davidovics előtt helyét, s ezzel szabadon hagyva 
Tirolt, Bonaparte terveit meghiúsította. A főve
zér zúgolódott, összegyűjtötte katonáit a rivoli-i 
fensíkon s így szólt hozzájuk: «Katonák, nem 
vagyok megelégedve veletek. Engedtetek egy 
páni félelemnek, kiűzettétek magatokat egy oly 
hadállásból, a hol egy maroknyi vitéz egész had
sereget feltartóztathatott volna. 39-ik és 85-ik 
ezred katonái ti nem vagytok többé franczia 
katonák. Táborkari főnök! irassa zászlójukra: 
ök nem az olaszországi hadseregből valók.» 

E szavak megrendítő ha
tást tettek az agg katonákra. 
Könyeket facsartak sze
meikből, s többen a gráná
tosok közül felkiáltottak: 

(iTábornok, rágalmaztak 
bennünket! Állítson minket 
az első sorba s meglátja, 
nem vagyunk-e az olaszor
szági hadsereg katonái!» 

De Alvinczi) és Davido
vics e közben győzelmesen 
nyomultak Verona felé, hogy 
az Adigén túl egyesüljenek. 
Bonaparte elhagyta Vero
nát, hogy a Vicenzába ve
zető út baloldalán a cal-
dierói magaslatokat, melyek 
a Veronába vezető utat ural
ják, s melyeket Alvinczy már 
megszállva tartott, vissza
vegye. A tüzelés egész nap 
folyt, az eső záporként sza
kadt. Alvinczy biztos állásá
ból teljes erővel verte vissza 
a támadókat; a francziák 
miután az éjét is szakadó 
záporban töltötték, ered
mény nélkül voltak kényte
lenek Veronába visszatérni. 

Az osztrákok keblét re
mény és győzelem dagasz
totta ; Alvinczy már hágcsó
kat készíttetett Verona ost
romára. De Bonaparte is 
egész jelentőségében felfogta 
Mantua megtartásának szük
ségességét. Tudta, hogy az 
elhatározó küzdelem előtt 
áll, ha Mantua az övé, a bé
két ő diktálhatja, ellenkező 
esetben minden eddigi si
kerei koczkán forognak. 
• Akartok visszatérni a hava
sok közé ?» — szólt katonái
hoz azon a lelkesítő, biztató 
hangon, melylyel beléjök 
mindig új reményt tudott 
önteni. — «Ez lehetetlen. 
Meghódítottátok Lombardia 
szép lapályait; tábort ütöt
tetek Olaszország kertjeiben, 
nem akartok tán a hóban 
feküdni s éhen veszni el a 
sziklák között. Verjétek meg 
Alvinczyt, a jövőről felelek.* 

Október 12-ike éjjel Bonaparte három oszlop
ban maga mögött hagyta Veronát, három hidon 
átkelt az Adigén s a jobb parton kifejlődött. 
Czélja volt megkerülni a caldierói magaslato
kat, melyeket 13 ezer emberével 40 ezerrel szem
ben elölről nem támadhatott meg. Előttük szé
les mocsár terült el a balparton, mely a franczia 
sereget az osztrákok balszárnyától elválasztotta. 
Nem messze ettől egy Alpon nevű kis folyó öm
lik az Adigébe Arcole falun túl. Ha itt vert 
volna hidat Bonaparte, kényelmes, széles síkon 
közelíthette volna meg az osztrákok balszár
nyát. De akkor ki lett volna téve annak, hogy a 
kis Alpon folyót maga és Verona között hagyva, 
az osztrákok elzárhatták volna a közlekedést a 
várossal. Azonkívül Alvinczy nyilt síkon egész 
túlnyomó erejét kifejthette volna; ellenben az 
Alpon mocsarai közt emelkedő töltéseken a har-
czot nagyobb számú erővel szemben is a vitézség 
dönthette el. Ezért választotta Bonaparte az 
utóbbit. 

A mocsáron át vezető töltések egyike az Adige 
balpartján Verona felé vitt, a középső Arcole 
falu felé nyúlva, Villa Nuovánálegy az Alponon 
emelkedő kis kőhidban végződött, melyet túl
felől horvát zászlóaljak őriztek két ágyúval. Itt 
összpontosította Bonaparte erejét, hogy az ellen
sereget az arcolei hidnál kényszerítse összeüt
közésre, míg egy hadoszlopot a veronai töltésen 
küldött előre, hogy az ellenséget a várostól fel
tartsa. 

De a híd ismételt rohamainak is ellenállt s 
Villa-Nuovából új csapaterősítések jöttek védel
mére. Soha sem állt Bonaparte világosabban az 
előtt a kényszerűség előtt, hogy győzzön vagy 
meghaljon. 

Katonái már-már haboztak. ((Emlékezzetek 
Lodira!» kiáltott feléjök. Augereau maga raga-

kardjával maga verte a dobot. Végre az osztrá
kok elhagyva Caldierót, Verona felé vonultak 
vissza. De Bonaparte most űzőbe vette őket, s 
kényszerítve Tirol felé vonni vissza haderejöket, 
maga, erősen megtizedelt sereggel bár, de dia
dalmasan tért meg Veronába a három napig 
tartó véres harczból, melyről maga jelentette 
volt a direktóriumnak: «Élet-halál harcz volt; 
nincs egy is a tábornokok közt, kinek ruhája
golyóktól ne lenne átlyuggatva.» 

«Beléptem, — írta sok évvel később, — a 
Szent-Bonifácz kolostorba; a templom kórház
nak volt berendezve. Négy-ötszáz sebesült volt 
itt összezsúfolva. Nagyobb része halott; iszonyú 
hullaszagot terjesztettek. Borzadva léptem vissza, 
mikor nevemen hallottam szólíttatni magam. 
Két szerencsétlen katona három nap óta volt e 

halottak közt étlen, ápolat
lan. Tábornokuk látása új 
életre hozta őket.» 

BONAPARTE AZ ARCOLEI HIDON. 

dott fel egy zászlót s azt a hídfőre tűzte, de 
senki sem követte. Végre Bonaparte maga szállt 
le lováról, s zászlóval kezében a hid ellen vezé
nyelte csapatait. Harmincz lépésre a hídtól pusz
tító sortűz űzte vissza, úgy hogy a körülötte 
sereglő gránátosok közrevéve, karjainál fogva 
vonszolták ki a tűzből. Lannes, ki előbb gyó
gyult csak fel sebéből, s a nap kezdetén újabb 
két sebet kapott, mikor meghallotta Bonaparte 
példáját, felállt hordagyáról, lovat adatott ma
gának 8 a tűzbe rohant, hogy testével védje tá
bornokát. Bonaparte hadsegéde is szeme előtt 
halt meg, s kívüle számosan megsebesültek. 
Bonaparte maga leesett lováról s a mocsárba 
esett féltestéig; csak hü gránátosai mentették 
meg életét. 

De Arcolét még sem vette be Bonaparte, ha
nem maga Alvinczy volt az, a ki a következő 
éjjel kiürítette s caldierói hadállásába vonult 
vissza. Itt a makacs, elkeseredett harcz újra 
kezdődött aztán Masséna vezénylete alatt, ki 

EGYVELEG. 
* Napóleon, mint meg

váltó. Az orosz-franczia barát
ság idején nem érdektelen 
tudnunk, hogy Oroszország
ban vannak emberek, kik 
I. Napóleont valósággal imád
ják, mint megváltót. A skopczi 
vagy (ifehér galamb» felekeze
tének egyes tagjai ugyanis 
szentül hiszik, hogy I. Napó
leon Szent Ilona szigetéről 
megszökött, jelenleg a Baj-
kál-tó partjain elrejtve él, de 
onnan eljő, hogy az antikrisz-
tus sátánnak, a czárnak, ural
kodását megsemmisítse s a 
béke és boldogság országát fel
virágoztassa. A Napóleon-imá
dók házaiban vannak a híres 
császár szobrai s oly képek, 
melyeken ő tábornokai kísé
retében a felhőkön lebegve 
ábrázoltatik. Imádásuk any-
nyira terjed, nogy az úrvacso
ránál is a kenyeret Napóleon 
testének mondják. Egy más 

-szintén orosz néphit szerint 
Napóleon csak azért ment 
Moszkvába, hogy a czárt a 
jobbágyság eltörlésére kény
szerítse. Ez akkor nem sike
rült, de 1854-ben újból meg
jelent a krimi hadjáratban és a 
czár kénytelen volt engedni. 

* Hiúság gyógyítása. Me-
nekrates görög orvos nagyzási 
hóbortban szenvedett s egy 
macedóniai Fülöphöz irt le
vélben egyenesen Zeusnak ne
vezte magát. A király mulat
ságot akart szerezni magának 
e hóbortos emberrel s lako
mára hivta őt, megparancsol
ván a szolgáknak, hogy neki,, 
mint istennek, ne adjanak 
mást, mint tömjénfüstöt. Me-
nekrates kezdetben nagyon 
örült ennek a kitüntetésnek, 
de midőn már órákig látta, 
hogy szomszédjai mily jóízűen 
esznek, lemondott az isteni 
rangról. 

* Egy liter tejben egy por
tugál tudós számítása szerint 
a fejés után egy órával 9 millió 

mikroba van, három óra múlva már 30, négy óra 
múlva 130 s 24 óra múlva már 63.500 millió. 

* «Halviva» nevű láz-ellenes szer jutott népsze
rűségre újabban. Kelet-Indiában készítik egy Kreat 
nevű növényből, s mondják, hogy csak oly hatásos, 
mint a chinin, de nem okoz, fülzugást, fejfájást és 
idegbetegségeket. 

* Rózsaszínű tó van Mangkíslak félszigeten a 
Káspi-tenger mellett. A tó 500 méter átmérőjű, tel
jesen kerek s rózsaszín és ibolyaszín közt váltakozó 
színezése festői ellentétben van a sótartalmú hófehér 
partokkal. A tó színét vízinövények adják, de neve
zetes, hogy ibolyaszerü illata is van. 

* Mashona-földön, a keletafrikai új aranyország
ban, már annyira felszaporodtak az angol települők, 
hogy hírlapjuk is van, mely xMashona Herald• czírn 
alatt jelenik meg. A közlekedés igen élénk s európai 
czíkkeket aránylag igen olcsón lehet kapni. A fő-
vendégfogadóban, hol egy havi lakásért s teljes ellá
tásért 140 forintot kell fizetni, valóságos börze is 
alakult 

Bayard E . rajza. 
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PARNELL TEMETÉSE. 
Parnellnek, az irlandi elhunyt pártvezérnek 

temetése a nagy agitátor nevéhez méltó fény
nyel, s óriási tömeg részvéte mellett ment végbe, 
Dublinban, hova a holttestet már a halálozást 
követő napon elszállították. Parnell politikai 
ellenfelei nem zavarták meg a gyászünnepet, 
Mac Carthy és társai nem is jelentek meg, nehogy 
tüntetésekre adjanak alkalmat. A kiváló férfiú
nak kora elhunytát mindenki érzékeny veszte
ségnek tartotta, melyet méltóan illett az ir nem
zetnek meggyászolnia. 

A gyászházból szakadó esőben vitték át a ko
porsót a brightoni 
vasítti állomáshoz, 
honnan Kensingto-
non át Willesdenbe 
ment a vonat, s még 
aznap este áttették 
az irlandi gyorsvo
natba, melyen a ro
konokon kívül mint
egy 80 gyászoló ki
sérte el, kiknek szá
maútközben folyvást 
szaporodott, bár az 
eső folytonosan sza
kadt. Kora reggel el
jutván Dublinba, Ir-
land fővárosába, leg
először a St.-Michan 
templomba vitték a 
holttestet, hol az első 
egyházi beszentelés 
történt, s azután át
szállították a város
ház nagy termébe, 
hol nagy elődjének, 
O'Connelnek szobrá
val szemben igen dí
szes ravatalt állítot
tak fel számára s 
minden falat gyász
fátyollal borítottak. 

Előre számítva a 
gyászolók nagy szá
mára, korlátokat ál
lítottak fel a nagy 
teremben, mely való
jában folyvást tömve 
maradt közönséggel, 
habár a látogatók 
cf-ak a zárt koporsót 
láthatták, meg a ko
szorúkat, melyek sza
lagjain számos elő
kelő név volt olvas
ható. 

Délben félkettőkor 
indult meg az óriási 
gyászmenet,melynek 
egy részét (a Sack-
ville-utczán keresz
tülmenetelében) áb
rázolja bemutatott 
képünk. Legelői lo
vas nemzetőrök ha
ladtak, kiket a váro
si főkapitány kisért, 
szinténlóháton, dísz
egyenruhában. Ez
után jöttek a polgár
mester és városi ta
nács, s mintegy 100 
vidéki város és testü
let küldöttsége. Majd 
az ipartestületek kö
vetkeztek; az erdészek festői egyenruháikban, 
a gyármunkások, a nemzeti liga küldöttségei, az 
ifjak testületei, némelyik külön zenekarral. A kü
lönböző ír városokat polgármestereik képvisel
ték. Egészben véve a gyászmenet az utczákon to
longó és a házakból néző óriási tömeget nem 
számítva, 160 kocsiból s mintegy 7000 gyalo
gosból állott, s teljes egy órába került, míg a 
Glasnedin-temetőbe eljutott, a hol nem is jutott 
mindenki számára hely. A gyászkocsiról levett 
koporsót Parnell egykori képviselőtársai vitték 
el a sírhoz, hol két lelkész mondott gyászbeszé
det. Mielőtt a koporsót lebocsátották volna a 
sírba, a tömeg födetlen fővel vonult el előtte. 
A temetési szertartás után a nagy tömeg teljes 
csendben, zavart nem okozva oszlott szét. 

P R I E L L E KORNÉLIA. 
— Apró visszaemlékezések. — 

Pályája ismeretes. Az a franczia név, melyet 
visel, a magyar színművészet dicsőségével forrt 
össze. Olyanoktól is hallottam lelkesen emle
getni, kik járatlanok lévén a franczia helyesírás 
misztériumaiban, háromszótagosan ejtették ki: 
Pri-el-le! 

Egyik szobaleánya is következetesen így mon
dotta. A művésznő figyelmeztette a hibára, de 
az nem volt hajlandó a figyelmeztetést megszív
lelni. 

PARNELL TEMETÉSE. A GYÁSZMENET DUBLINBAN A SACKVILLE-STREETEN. 

— Oh, gyémántos Nagysága, hogy kurtítanám 
én meg azt az aranyos nevét. 

Egy buzgó fiatal iró, Rakodczay Pál, csak nem
rég díszes kiállítású munkát adott ki, mely 
kizárólag a nagy művésznő pályájával foglalko
zik, s e pálya valóban érdemes, hogy mindenki 
foglalkozzék vele, kinek az örök szép és örök 
művészi iránt érzéke van. 

Ez év június 10-én múlt ötven esztendeje 
annak, hogy Prielle Kornélia Szatmártt "ron
gyos* Tóth István társulatánál először lépett a 
deszkákra, mint afféle serdülő kis leányka fiu-
gyerek-szerepet játszva a «Két gályarab* czímű 
szerepben. 

Nem lesz érdektelen fölemlíteni, hogy első 
direktorát azért hivták országszerte «rongyos 
Tóth»-nak, mert a hol egy hiányos öltözetű szí

nészt előtalált, azt azonnal szerződtette és tető
től talpig új ruhába bujtatta. 

Ez a jószívű, derék ember vezette ezelőtt ötven 
évvel a kis Nellikét először a deszkákra, vagy, 
hogy divatosabban szóljak: ő fedezte föl e meg
határozhatatlan értékű kincset, mely immár 
ötven év óta ragyogja be színpadi művészetünket 
fényével, sugaraival. 

Néhány év múlva már Kolozsvárit találjuk 
Kilényi társulatánál, mint elsőrendű tehetséget 
és mint másodrendű primadonnát. Kilényi tár
sulatát akkor a legjobbnak tartották egész Ma
gyarországon; tény, hogv sokkal több operát 
adatott mint a nemzeti színház. 

Es bizony Korné
liának is énekelnie 
kellett. Lágy, kis re-
giszterü mezzo-szop-
rán hangjavolt, s éhez 
képest másod s har
mad partikat énekelt, 
mint például ((Nor
máit-ban Klotildot, 
«Bájital»- ban Gia-
nettát, stb. 

Mondják, hogy bá
mulatos zeneérzéke 
volt, a legnehezebb 
melódiákat is meg
tanulta egyszeri hal
lásra, úgy, hogy a 
derék cseh korrepe
titor el sem akarta 
hinni, hogy először 
énekli. 

— Ah, én ezt már 
hallottam Nagysád-
tól valahol énekelni. 

—Nem tudnámeg-
mondani, hogy hol ? 

— Az igazán nem 
jut eszembe. 

— No, látja, én is 
úgy vagyok vele, — 
monda Kornélia az
zal az ellenállhatat
lan, szeretetreméltó 
mosolylyal, mely a 
gúny fullánkjának is 
kellemet tud adni. 

Kilényi társulata 
csak a téli évadot 
töltötte Kolozsvárit, 
nyáron fölváltva Ma-
rosvásárhelytt, Bras
sóban és Szebenben 
tartotta előadásait. A 
színtársulatok akkor, 
a maitól teljesen el
ütő, fölötte patriár-
khális életmódotfoly-
tattak.s csaknem köz
társasági szervezetet 
képeztek, a mennyi
ben maguk választot
tak rendezőket, bírá
kat, ügyelőket és sza
vazás utján állapí
tották meg hónapról 
hónapra a tagok fize
tését, vagyis azon 
arányt, melylyel az 
osztalékhoz jogot for
málhatnak. Ezt úgy 
nevezték: proporczió. 
Deapatriarkhális jel
leg leginkább abban 

nyert kifejezést, hogy a tekintélyt nem a tehet
ség, szerepkör vagy a fizetés határozta meg, ha
nem a színésznek kora. 

Abban az időben csaknem minden társulat
nál volt még néhány elaggott veterán az első 
úttörők gárdájából. Ezekben a szívós, törhetet
len erejű, edzett lelkű s rajongó hitű aggokban 
lelte Kornélia első pártfogóit, kiknek egyikével, 
Láng Ádámmal, vérszerinti rokonságban is 
állott. 

E veteránok a sír felé görnyedtükben ösztön
szerűen érezték, hogy a nagy munkát, melynek 
ök alapvetői voltak, e szubtilis kis szőke leány 
sugárzó kellemével, mély temperamentumának 
szikrákat szóró erejével, s kimondhatatlanul 
gazdag szívvilágával, mely ha nyilatkozik, szív 
ellent nem állhat, — hogy mondom, e kis 
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Nellike a nagy munkát, a magyar színművésze
iét, diadalmas betetőzéséhez segíti. 

Mert minden valódi művész érzi azt, mit 
Carlyle, Burns Róbertről szólva, így foglal sza
vakba : «A mint tekintet felel a tekintetnek, 
úgy válaszol a szív a szív szavának.* 

Az úttörők utolsói még hallották Prielle j 
Kornélia szivének szavát. Nem játszott ő még 
akkoriban nagy műszerepeket, de erre a tehet
ségnek, hogy erejét föltüntesse, nincs is szúk-
sége. Ugy tekintették játékát, mint az utolsó 
fényt, mely e földi világon látniok adatott. 

Mi sem "természetesebb tehát, mint hogy vala
mennyi beczéző gondoskodással vette körül s 
apai szeretettel egyengette művészi pályájának 
első ösvényeit. 

És Kornélia, mint minden Isten kegyelméből 
való művésznő, bizton lépett az ösvényre, zseni
jének fénye megvilágította azt neki, mitől sem 
kellett tartani, hogy rajta elindulhasson. 

Alig telt el rövid három év, s Prielle Kor
nélia neve országosan ismert lett. 1844-ben Ki-
lényiék Szebenben töltötték a nyár nagy részét. 
Egy napon a direktor vendéget kapott. Szigli
geti Ede, a nemzeti színház titkára, vagy mint 
akkor mondták: titoknoka, Erdélyben eredeti 
székely népdalok után kutatott, s e közben Sze-
benbe tért, hogy Kilényiéket megnézze. 

A direktor nagy kitüntetésekkel fogadta a 
• tehetséges fiatal irót», s minthogy «Zsidó* 
czímü népszínműve akkoriban a legújabb da
rab volt, másnap «Szigligeti Eduárd úr, a pesti 
nemzeti színház aktora és titoknoka» tiszteletére 
előadatta. 

Prielle Kornélia játszta benne a szobaleányt, 
egy jóízű soubrette-szerepet, ki nyakra-főre nó
tázik és ártatlan intrikákat folytat. 

A «titoknok úr» a második felvonás után a 
színpadra sietett s a színfalak között megszólí
totta Kornéliát. 

— Volna-e kedve kisasszonynak a nemzeti 
színházhoz szerződni? 

— Mindenesetre. 
— Például soubrette-szerepkörre ? 
— Arra is. 
— Mihelyt Pestre jövök, azonnal küldöm a 

szerződést. 
Két hét múlva Kornélia aláírta a szerződést 

s még az év őszén elfoglalta állását a nemzeti 
színháznál. (Ez időszakból való az az arczkép, 
melyet a "Vasárnapi Ujság» Barabás aquarel 
festménye után tavaly közölt, s mely most is a 
művésznő birtokában van.) 

Első müintézetünk történetében gyakran is
métlődik az az eset, hogy apró kulisza-forradal-
mak a színpadi fejedelmeket száműzetésbe ker
getik. Egy időben Egressy Gábor, Tóth József, 
Szigeti József és Szigeti Imre is kénytelen volt 
a színháztól hosszabb-rövidebb időre megválni. 

Ugyanez történt első szerződtetése alkalmával 
Kornéliával is. 

Tudjuk, hogy csak 1861 -tői kezdve lett állandó 
tagja a nemzeti színháznak. 

E harmincz év története az ő színpadi dia
dalainak szakadatlan lánczolata. A mindent 
megbolygató idő csak szerepkörét változtatta 
meg, de tehetsége ma is a régi fényben szórja 
szét sugarait. Mert a tehetség nem ösmer sze
repkört . . . 

S a nemzet hálával és büszkeséggel eltelve 
látja őt az ötven éves művészi pálya határánál. 

A nélkül, hogy kedélyvilágunk legparányibb 
zökkenését éreztük volna, a kis pajkos szöszke 
soubrette izzó szenvedélyektől hajtott «Lecouv-
reur Adriennét l e t t . . Észre sem veszszük az idő 
tünését, azt hiszszük, hogy a jóltevő köny, mit 
szemünkbe csalt, még fel sem száradt, s ime 
mint «Nagymama* áll előttünk, mosolyogva és 
mosolyt fakasztva. 

ZÖLDI MÁETON. 

FŐÚRI VADÁSZATOK OROSZORSZÁGBAN. 
(A iMoszkovszkij Szalon» után.) 

I. 
Az orosz főnemesség birtokainak kiterjedésé

ről csak kevés embernek van fogalma. 
A Trubetzkoj, Apraxin, Seremeljev, Rostopsin, 

Lieven, Gatiizin és még számos család föld
birtokait csak négyszögmérföldek szerint lehet 
számba venni, s habár a jobbágyság meg
szüntetése óta, melyet inkább rabszolgaságnak, 
lehetett mondani, az illető dinaszták jövedel-

VASÁRNAPI UJSÁG. 

meik nagy részét elvesztették, mesés nagyságú 
uradalmaikkal még mindig dúsgazdag emberek 
maradtak. II. Sándor czár az orosz arisztokra-
czia külföldi örült pazarlásait egy most is érvé
nyes rendelettel akadályozta meg, mely szerint 
különös engedély nélkül hosszabb időre senki 
sem mehet külföldre, sőt bárki is azonnal haza 
tartozik menni, ha ottkünn tehetségén túl költe
kezik vagy adósságot csinál. 

Ilyformán, mint Tolsztoj Leó maró gúny nyal 
mondja, «a medvét odújában tartják, nehogy 
külföldön tánczolni tanuljon." 

Az orosz főnemesség kevés kivétellel birtokain 
ivással, kártyával és vadászattal tölti idejét, míg 
Szent-Pótervárott vagy Moszkvában az utóbbi 
mulatság helyett a két elsőt annál jobban kul
tiválja. 

Ez ellen aztán nincsen orvosság, mert a Téli
palota kivételével mindenütt isznak és kártyáz
nak, a ki pedig valami ürügy alatt Parisban vagy 
a londoni klubok termeiben tölthette idejét, az 
itthon unatkozik, és kártya helyett puskát vesz 
kezébe. Legújabban a medvevadászatot oly sport 
alakjában űzik, mely csakis életunt embereknek 
való, kik ily módon akarnak terhüktől meg
szabadulni. 

Régente a moszkvai és tambovi kormányzó
ság területén fejedelmi háztartást vivő főurak 
medvevadászatain 3—4 ezer hajtó hetekig, sőt az 
időjárás szerint gyakran hónapokig is együtt 
tartatott, hogy az úr parancsára a rengeteg er
dőkből a vadat puskája elé tereljék. Ilyesmi 
végtelen előkészületekkel járt és utoljára is 
maga a vadászat csak annyiban különbözött 
valami farkas- vagy nyúl-hajtó vadászattól, a 
mennyiben farkasok és nyulak helyett medvék 
lövettek halomra minden izgalom vagy fárad
ság nélkül. 

Az utolsó nagy medvevadászat 1876-ban 
Dolgorucki herczeg durnovói erdőségeiben tar
tatott meg, midőn huszonhét főúr kétezerötszáz 
hajtó előtt tizenhét nap alatt 96 medvét, 43 
hiuzt, 118 farkast és 85 rókát terített le. Ezen 
alkalommal a hajtásból visszafordult anya-med
vék négy ízben kilencz hajtót marczangoltak 
szét, sok embernek pedig kezét-lábát az elté
vedt golyók veszélyesen megsebesítették. 

Az uri vadászok az egész idő alatt 2210 üveg 
franczia pezsgőt, számtalan üveg cognacot és 
bordeauxi vörös bort fogyasztottak el. Közép 
számítás szerint a vadászat összes költségei a 
hajtók élelmezését, a megöltek családjainak adott 
kárpótlást s a sebesültek ápolását belefoglalva, 
480 ezer ezüst rubelre rúgtak, mig az elejtett 
vad szőrméje értékét 11.280 rubelre lehet tenni. 
Maga a vadászat különféle mozzanataiban semmi 
sem fordult elő, min csodálkozni lehetne, s azóta 
a durnovói huszonnyolcz négyazögmértföldre 
terjedő erdőkben medvékre senki sem vadászott, 
sőt egyéb állatokra sem lőttek, mert a herczeg 
az egész mulatságot unalmasnak találta. Számos 
erdészei valószínűleg tulajdon konyhájok szá
mára a pecsenyét hajtók nélkül is megszerzik s 
így a medvék, farkasok s egyéb fenevadak száma 
már annyira megszaporodott, hogy a szomszéd 
falukból a szarvasmarhát éjszakának idején a 
legelőn megtámadják. 

Legújabban a szentpétervári úgynevezett 
nagyherczegi klubban néhány fiatal főúr által 
tett indítvány szerint a vadászidény alatt éven
ként öt vagy hat helyen egészen másképen ren
dezett medvevadászatok tartatnak. Itt hajtók, 
kopók vagy egyéb faju kutyák nélkül a vadá
szok egyenkint medvékre cserkésznek. Vadász
kés, revolver vagy ismétlő puskák használata 
ki van zárva, mindenki tetszése és belátásaszerint 
keresi a vadat, melylyel aztán végeznie kell. 

Ekkoráig néhány jelentéktelen megsebesülé
sen kivül semmi baj sem történt és sokan 3—4 
medve bőrével számoltak be egy-egy idény lefo
lyása alatt, mi ily körülmények közt kielégítő 
eredménynek mondható. A múlt 1890-iki rend
kívül erős télen, közvetlenül a karácsonyi ünne
pek előtt, Branicki Boris Alexejevics gróf kosz
tromi uradalmához tartozó poklivnói erdőségei
ben kilencz fiatal főúr jött össze, hogy a med
véket barlangjaiban meglepve, az úgynevezett 
párba-jvadászat szabályai szerint leteríthessék. 
A vadászat ezen neme csakugyan párbajnak 
mondható, mert az ember és a vad közt valósá
gos harcz folyik le, melyben mindkét fél egy
forma erejű fegyverrel rendelkezik. A vadászok 
Bert-féle express-puskákkal voltak ellátva, me
lyeket é czélra különösen New-Yorkból hozat
tak, A Bert-féle rifle (puska) kúpalakú golyói 
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füst nélküli lőporral még a legerősebb elefánt 
testét is átjárják, feltéve, hogy a lövés kétszáz 
lépésnyi távolságból történik,^ négyszáz lépés
nyire pedig bármely vadon halálos sebet ejtenek. 
Magától értedődik, hogy a téli álomból felza
vart medvére legfeljebb 15—20 lépésnyire lehet 
lőni s így ama fegyvert csak rendkívüli megbíz
hatósága miatt szerezték meg. A vadászok előre 
megjelölt helyeken egyenkint nyomultak az er
dőbe, melyekben oly barlangok, hol medvék tar
tózkodnak mindenfelé találhatók. A cserkészet 
reggeli nyolcz órától délutáni egy óráig tart, a 
midőn három mozsárlövés a vadászat végét és 
egyszerre az irányt is jelzi, hová a vadászok 
gyülekezés végett indulhatnak. 

Az első napon délfelé oly erős hózivatar tá
madt, mely az erdőben járást lehetetlenné tette. 
Mindamellett a vadász úr, Branicki gróf, két 
medvét zavart ki az odúból. 

(Vége következik.) 

NÁSZ A MINISZTERELNÖK 
CSALÁDJÁBAN. 

A budai királyi palota Szent-Zsigmond-kápol
nája Margit főherczegnő esküvője óta nem lá
tott oly fényes vendégsereget, mint a milyen 
szerdán, okt. 21-én gyűlt össze falai közt, a 
Szapári/ Ilma grófkisasszony és Révay Simon 
báró esküvőjén. Az örömapa Szapáry Gyula 
gróf miniszterelnök családias körben akarta 
megülni e nászt, de ez az arisztokráczia ós a 
nagy közönség rendkívüli érdeklődése és rész
vétele következtében nagyszabású menyegzői 
ünnepélylyé vált, s a miniszterelnök örömé
ben, a ki pár évtized óta minden idejét a köz
ügyeknek szenteli, őszintén osztozott az egész 
főváros közönsége. 

A zarándoklás kora reggel megindult Buda
várába. A miniszterelnöki palotától a Szent-
Zsigmond-kápolnáig óriási közönség képezett 
sorfalat, mely gyönyörködni kivánt a násznép 
fényes felvonulásában. A meghívott vendégek, 
a kik csakis a két család rokonaiból és bizal
mas barátaiból teliettek ki, kilencz óra után 
gyülekeztek a miniszterelnöki palotában, hol a 
menyasszony bátyja, Szapáry György gróf fo
gadta őket. A társaság már előző este is talál
kozott a palotában, mert a miniszterelnök es-
télyt rendezett a násznép tiszteletére. 

Mialatt a vendégek itt gyülekeztek, a temp
lomba is egymásután érkeztek a meghívottak. 
A Szent-Zsigmond-kápolnába csakis belépti 
jegygyei lehetett bejutni s a vendégeket a Sza
páry grófi család szolgái helyezték el, a kik 
XVI. Lajos korabeli divat szerint voltak öltözve, 
s az elegáns franczia ruha mellett fehér parókát 
viseltek. Maga a kápolna ízlésesen volt díszítve. 
A szentélyt bíborselyem borította, s az oltárok 
köré déli növényekből és virágokból valóságos 
kis ligeteket rögtönöztek. A szószék alatt három 
aranyozott zsöllyeszék állott a József főherezeg 
családja részére, mely kevéssel tiz óra előtt jött 
meg s útjában a közönség lelkesen megélje
nezte. Klotild főherczegnő bordeaux selyem ru
hát viselt ugyanolyan szinű bársony ujjakkal és 
uszálylyal. Leánya, Mária Dorothea főherczegnő 
ruhája rózsaszín selyemből készült, melyet kék 
csíkok tarkáztak. Hasonló szinű volt a Sztáray 
Irma grófnő udvarhölgy ruhája. 

Alig hogy a fenséges vendégek elhelyezked
tek, udvari papjai kíséretében megjött Samassa 
József egri érsek, a kit a bejáratnál a már össze
gyűlt asszisztáló papság élén Vezinger Károly, a 
kir. palota plébánosa fogadott. Ugyanekkor 
megérkezett a nászmenet is, melyet a násznagy, 

i Szapáry István gróf, a volt pestmegyei főispán 
• vezetett. A gróf diszmagyarban és a felbokrétá-
i zott násznagyi bottal a kezében igazán érdekes 

alak volt. Nyomában jöttek a nászkiséret tagjai 
i a következő rendben: 

Hadik Sándor gróf és Csáky Lóra grófnő, Blas-
kovieh Elemér és Czebrián Róza grófnő, Vay Péter 
gróf és Csáky Mária grófnő, Szapáry Péter gróf és 
Czebrián Mari grófnő, Szirmay Sándor gróf és Pecby 
Margit grófnő, Csáky István gróf ós Szirmay Sarolta 
grófnő, Keglevich Béla gróf és nemeskéri Kiás Pálné, 
Zichy Géza gróf és Péchy bzilárdné grófnő, Festetich 
Andor gróf és Orczy Tekla bárónő, Orczy Andor báró 

! és Festetich Andorné grófnő, Révay Ferencz báró és 
özv. Szirmay Ottóné grófnő, Andrássy Aladár gróf és 
Szapáry Istvánná grófnő, Orczy Béla báró és Feste
tich Pálné grófnő, Csáky Albin gróf ós özv. West-
phalen Rabánné grófnő, Migazzi Vilmos gróf ós Sza
páry Gézáné grófnő, Szapáry Géza gróf és Csáky 
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Albinné grófnő, Festetich Pál gróf és Révay Gyuláné 
bárónő, Szapáry István gróf ós özv. Forgácn Józsefné 
grófnő, Szapáry József gróf és Westphalen Christa 
grófnő, Szapáry Lőrincz gróf és Westphalen Anna 
grófnő. 

A kóruson megzendült az orgona s a mátka
pár lépett a templomba Mendelssohn nászindu-
lójának hangjai közt. Elől jött a vőlegény, a fia
tal, deli termetű Révay Simon báró diszma
gyarban, kardosán. Két oldalán lépdeltek a 
rózsaszinruhás nyoszolyóleányok, az ifjú Forgách 
Bona és Szapáry Emma grófkisasszonyok. Útá-
nok jött a menyasszony, Szapáry Ilma grófnő, 
vőfélyei Szapáry György és Czebrián István 
grófok által vezetve. A menyasszony magas, 
karcsú termetét bosszú uszályos fehér atlasz 
ruha födte. Szőke hajához s liliom-arczához 
pompásan illett a fehér narancsvirág koszorú, 
melynek egyik ága a derékra is alákigyózott. 
Fejéről az uszály hoszszában illuziófátyol hul
lámzott végig, az arczot teljesen szabadon 
hagyva. Nyakán, karjain és hajában nagyértékü 
gyémántok ragyogtak. Uszályát Révay Gyula 
báró magyar apródoknak öltözött fiacskái: Laczi 
és Gyula bárók vittek. 

A mátkapár után következtek az örömszülők. 
Révay Gyula báró és Szapáry Gyuláné grófnő 
gyöngyszürke selyem öltözékben, Szapáry 
Gyula gróf miniszterelnök diszmagyarban, nya
kában az aranygyapjas-renddel és id. Révay 
Simonné bárónő. A menetet bezárták: 

Dessewffy Aurél gr., Vécsey Sándor br., Bissingen 
Ernő gr., Czebrián László gr., Ürményi Bernát, ne
meskéri Kiss Pál, Hadik Miksa gr., László László, 
Nyáry Kálmán gr., Hadik-Barkóczy Endre gr., Ür
ményi Ferencz és Batthyány István gr. 

A lakodalmas nép, mely a kápolna minden 
zegét-zugát elfoglalta, szingazdag, fényes képet 
nyújtott. Az urak kivétel nélkül mind diszma
gyarban jelentek meg s jól esett látnunk ezeket 
a kaczagányos, mentés, kardos magyar alako
kat. A hölgyek ragyogó utczai toiletteket visel
tek s öltözékükhöz illő elegáns franczia kalapo
kat. A közönség alig tudott betelni a fényes 
nászvendégség nézésével. 

A templomban az ifjú pár az oltár elé helye
zett imazsámolyhoz térdelt s mögötte foglaltak 
helyet a tanúk: Szapáry Géza gróf főudvarmes
ter és Festetich Pál gróf a menyasszony s Mi-
gazzi Vilmos gróf és Révay Gyula báró a vő
legény részéről. Sokaknak feltűnt, hogy a mi
niszterek közül csak a közoktatásügyminiszter 
s a képviselőház részéről alig néhány képviselő 
volt jelen. A hivatalos személyiségek távolmara
dása abban leli magyarázatát, hogy az öröm
szülék, — mint említők, — egészen családiasán 
akarták rendezni az ünnepélyt. Még a tábornoki 
kar sem volt képviselve. 

A fiatal párt Samassa József egri érsek adta 
össze s érczes hangon, élénk kézmozdulatok kí
séretében hazafias szellemű, szép beszédet tartott 
a jegyesekhez. Különösen érdekes volt az a nyi
latkozata, hogy ezt az esketést élete egyik leg
szebb mozzanatának tekinti, mert két olyan csa
lád ifjú sarját köti össze, melynek ősei fényes 
nevet vivtak ki a magyar történelemben. A meg
ható áldás után kezdődött a mise, mely alatt a 
kóruson Gounod vokál-miséjét adta elő a szer
viták ének- és zenekara, melyben a magyar kir. 
opera tagjai közül többen közreműködtek. 

Az esketés a szokásos formák között folyt le 
s úgy a vőlegény, mint a menyasszony hango
san ismételték az eskü szavait. Mise végén az 
érsek még egyszer áldást mondott az ifjú párra 
s levetvén misemondó ruháját, az új házasoknak 
gratulált. Klotild és Mária Dorothea főherczeg-
nők, valamint a nászvendégek szintén kifejezték 
szerencsekivánataikat az új párnak. A lakodal
mas nép ezután verőfényes, szép időben vissza
tért a miniszterelnöki palotába, hol lakomához 
ültek. A fiatal pár még aznap elutazott a bars-
megyei Parajra, a Révay-család ősi birtokára, 
hol a mézesheteket tölti. 

— s . 

AZ ÉG CSODÁI. 
Jupiter. 

Legújabban a csillagászok tudós gyülekezeté
nek sok gondot okoznak ama változások, melyek 
az ég legnagyobb planétáján, Jupiteren észlelhe
tők. A mint tudjuk, ezen szép nevű csillag estén
ként nyugaton kél, és korán reggel kelet felé el
tűnik, a nélkül, hogy többé nyomát láthatnók, 

habár ezerháromszázharminczszor nagyobb a 
földnél, a naptól is jó messzire fekszik, mert 
azt is tudjuk, hogy a nap és Jupiter közti távol
ság nem kevesebb, mint 776 millió kilométer. 
Ezen óriási távolság daczára mégis azt kell 
hinnünk, hogy világossárga fényét a naptól ve
szi, mert különben alig tudnánk egyéb égites
tet, mely ama óriási csillagnak e részben szol
gálatára lehetne. 

Ennyit Jupiter általános ismertetéséül el
mondva, most a rajta észlelt különös tünemé
nyekről akarunk beszélni, a nélkül, hogy erre 
valami kiváló asztronomikus ismereteket igénybe 
vennék. Mindnyájan, a kiket az ég boltozatán 
még szabad szemmel is látható égi testek érdekel
nek, tudjuk, hogy két év óta az úgynevezett 
napfoltok ismét más alakokat mutatnak. Úgy 
látszik mintha amaz óriási izzó test szélén na-
gyobbszerü repedések és elválások történtek 
volna. 

Ezekből meteorologikus tüneményeket, az 
időjárás rendellenes lefolyását, a tengereken 
pusztító cyklón okát, és egyéb veszedelmes dol
gokat akarunk következtetni, habár ezen felte
vés helyes indokolására még a legcsekélyebb 
tudományos érvet sem mutathatjuk fel. 

De miután a természetben semmi sem törté
nik ok nélkül, egyéb tudományos érvek hiányá
ban a most felsorolt különös tüneményeket a 
nap rovására irjuk. Ha a nap alakja megválto
zott, sőt folytonosan változik, miért ne lehetne 
ez mindazon abnormitások oka, melyek most 

i már kisebb-nagyobb mértékben a földön előfor
dulnak. Hiszen nem tagadhatjuk, hogy az élet 
kútforrása a világosságban; a napokban rejlik ! 

Mindezen okoskodások elméletileg megjárják, 
de a tudomány, mely a számok és számítások 
alaposságát keresi, ilyesmivel nem elégszik meg. 
A csillagászok különféle megfigyelő állomásaik
ból Londonban, Yokohamában, Irkucskban és a 
déli sarkföld legszélső szigetein szemügyre vet
ték az ég boltozatát. Szemlét tartottak az eddig
elé ismert nagyobb égi testek fölött, és majdnem 
egyszerre azt találták, hogy a napon kívül a leg
nagyobb változás Jupiteren észlelhető, melynek 
fénye egészen más szint mutat, mint ezelőtt még 
csak három évvel is. 

A legelső erre vonatkozó tudományos sür
gönyt Philips tanár küldte Londonba és Parisba, 
még pedig az Indiai-oczeán egyik félreeső szige
téről, hova a nagyhírű tudós az angol kormány 
nagylelkű támogatásával beható tanulmányok 
folytathatása czéljából visszavonult. Saint-Roche 
szigete egy mellék-huzallal a nagy tengeralatti 
távirdai vezetékkel össze van kötve, s így Philips 
onnan a világ minden részeibe bármikor sür
gönyözhet, a nélkül, hogy szobáját elhagyni kény
telen lenne. 

Philips jelentésének veleje az, hogy Jupiter, 
melynek fénye nem sokat engedett Venus vakító 
világosságának, nemcsak tetemesen vesztett fé
nyéből, hanem kisérő holdjai is sokkal halavá-
nyabbnak látszanak, mint előbb, miből azt kell 
következtetni, hogy Jupiterben nagyszerű vál
tozások történtek. 

Mint tudva van, Jupiter tőlünk — a földtől — 
többnyire 579—581 millió kilométernyi távol
ságban van, magától értetődik tehát, hogy vizs-
gálásánál még a legjobb és legerősebb teleskopok 
használata a felsőbb légkörök minőségétől függ. 

A tropikus égalj éjszakáin minden, a mit az 
ég boltozatán látunk, még szabad szemmel is 
háromszoros nagyságban és fényben tűnik fel 
előttünk. Ködös vagy felhős idők ott csakis az 
esős idény alatt, vagyis télen fordulnak elő, mi
dőn a csillagászok legfeljebb meteorologikus 
megfigyelésekkel foglalkozhatnak. 

Ha tehát a Föld és Jupiter közti óriási távol
ságot tekintjük, bizonyára meg fogjuk érteni, 
hogy az ennek daczára feltűnt változások való
sággal még sokkal nagyobbak, mint a milyenek
nek azokat gondoljuk és látjuk. 

A laikusok, — kiknek száma a tudós csilla
gászokkal és természetbúvárokkal szemben úgy 
aránylik, mint 1: 100,000-hez — azt kérdhetik: 
vájjon, mi közünk hozzá, hogy a Jupiter fénye 
halaványabb lett ? Hiszen ama égi test oly távol 
áll tőlünk, hogy attól világosságot vagy meleget 
nem várhatunk, az pedig csakugyan édes-keve
set nyom a latban, ha alakja — szabad szemmel 
nézve — néhány centiméternyi eltérést mutat. 

Ezen okoskodás ellen sok kifogást azért nem 
lehet tenni, mivel már az első vagy második 

; évnél a konkrét tudomány országába jutunk, 
! hol mint ismeretlen vándorok hamar eltéve-
i dünk. 

Mindamellett legyen szabad e részben némi 
felvilágosítással szolgálnunk, melynek megértése 
tudományos ismereteket nem kivan. 

Az emberi ész évszázadok óta, könnyen meg
érthető okoknál fogva, az égi testek felé fordí
totta figyelmét. A napot, mint az élet kutforrá-
sát, a föld lakóinak tetemes része imádja, és alig 
hiszszük, hogy ember létezett volna, ki életében 
legalább egyszer vagy kétszer a nap tulajdon-

; ságaival ne törődött volna. Jelenleg már oda 
j jutottunk, hogy a nap befolyását földi időjárási 

visszonyainkra, a tenger állapotára és egyéb itt 
; el nem sorolható esetekre meglehetősen ismer

jük, sőt előre megállapíthatjuk. 
Már pedig, a mint mindannyian látjuk és 

érezzük, évről évre oly abnormitások és külö
nös tünemények fordulnak elől, melynek okát 
nem a földön kell keresnünk. A nap * foltjai* 
minduntalan nagyobbodnak, változnak, gyérül
nek vagy szaporodnak, és planétánk klimatikus 

i viszonyaiban mindannyiszor nevezetes, de több
nyire káros fordulatok és rendellenességek ál
lanak be. Ezek az emberi társadalomra oly ha
tást gyakorolnak, melynek súlya alatt többé-ke-
vésbbé szenved. 

De hogy most már a konkrét tudomány kü
szöbét át ne lépjük, maradjunk a mellett, mily 
összefüggésben áll a nap beteges állapota Jupi
ter múló és változó fényével. 

Jupiter fénye vagyis világossága eddigelé ön
állónak mondatott vagy legalább azt hittük, 
hogy a nappal szoros viszonyban nem áll. Most 
azonban, midőn a napon észlelt változásokat Ju
piter rendellenességei követték, ezen nagyszerű 
égi test jelentősége tetemesen csökkent. Ez által 
az égi testek rendszerének felismeréséhez ismét 
egy lépéssel közelebb jutottunk, már pedig a 
csillagászat tudományának egyik legfőbb czél-
ját annak megállapítása képezi, mily össze
köttetésben állnak a különféle égi testek egymás
sal, melyik közülök az irányadó és uralkodó. 
Mihelyt ezen kérdés megfejtése a tudomány 
elveinek megfelelő alapossággal sikerült, kézzel 
fogható gyakorlati haszna nem fog elmaradni. 

Mostanáig sejtelmekből és tüzetes megfigye
lésekből levonható következtetések képezik az e 
téren elért vívmányokat. Ezeknek hasznát már 
sok irányban veszszük a nélkül, hogy az okok 
kai törődnének. 

Első sorban a meteorológia haladása jár. Az 
időjárás megjövendölése most már többé nem 
meseszerű, hanem határozott elvekhez van 
kötve. A tengeren kitörő szélvészek, melyeknek 
időpontját eddigelé legfeljebb egy-két órával 
előbb a delejtŰ rángatásai, vagy higanyoszlop 
leszállása jelezte, most számtani pontossággal 
előre megállapíthatók. Egy szóval az emberi ész 
a természet titkait eltakaró lepel fokonkénti 
eltávolításán dolgozik. Hogy e czélra a csillagá
szat nehéz tudománya mulhatlanul szükséges, 
azt a fenn elmondottak után az olvasó kétség
kívül el fogja ismerni. 

Dr. 

ROZITA, AZ ÓRIÁS NŐ. 
Berlinben a «nap hősei»-nek egyike egy óriási 

nő, Rozita, kinek képét ime mi is bemutatjuk, 
még mielőtt «művészi körút »-jában hozzánk 
kerülne. Valóban feltűnő egy óriás nő ez, jóval 
nagyobb, mint azok, kiket minden nagyobb 
vásáron pár garasért mutogatni szoktak. Képün
kön is látható, hogy egy közönséges termetű 
férfi kinyújtott karja jóformán csak a válláig ér. 
Már a két méter magas embereket is megszok
tuk csodálni, ha az utczákon megjelennek; 
Rozita azonban közel harmadfél méter magasra 
nőtt fel (246 cmtr), s e mellett jól meg van te
remve, testrészei arányosak, súlya 350 font, s 
így e nő kétségkívül a legnagyobb és legsúlyo
sabb nők egyike, kikről hiteles tudomást hagy
tak reánk a krónikák. Rozitának az eredete sem 
rejtélyes, mint más hasonló művészeké. Bécsben 
1865 márcz. 25-én született; szülei egyszerű, 
szegény iparosok, ma is élnek Bécs egyik kül
városában, részben talán óriássá nőtt leányuk 
által gyámolítva. Megjegyzendő, hogy a szülők 
és testvérek egészen rendes termetűek, s így 
Rozita nagy alakja csak kivétel, valódi szeszélyes 
alkotása a természetnek, melyet oly régóta bú
várolnak, de igazán még most sem értenek. 
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IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Petőfi új kiadása. Az Athenaeum nyomdai tár

saság, mely Petőfi műveinek tulajdonosa, a nagy 
költő összes költeményeiből végkges teljes kiadást 
kezdett meg. A kritika és búvárkodás folytonosan 
foglalkozik Petőfivel, a előkerült kéziratok után a 
szövegek helyreigazításában, kiegészítésében, isme
retlen művek felkeresésében annyira jutott, hogy 
szükségessé vált oly kiadás, mely ezek eredményét 
feltünteti, s a közönséget a véglegesen megállapított 
szöveg és gyűjtemény birtokába juttatja. A sajtó alá 
rendezéssel a Petőfi-irodalom egyik szorgalmas ós 
tájékozott búvárát, Havas Adolf tanárt bizták meg. 
Fokozza e kiadás becsét, hogy Jókai ir hozzá terje
delmes életrajzot, ki egyik legbizalmasabb barátja 
volt Petőfinek, vele együtt élt, s együtt kezdték meg 
fényes irodalmi pályájokat. Három kötet lesz a vég
leges kiadás nyomdai diszszel kiállítva, mint az első 
füzet is bizonyítja, mely e napokban került ki sajtó 
alól, s a «János vitéz» költői elbeszélés kezdődik 
meg benne. Harmincz füzetre megy a három kötet, 
s egy füzet ára 30 kr. Ötven példányt hollandi pa
pírra nyomtatnak ama*eurök számára s ily példány 
18 írtjával rendelhető meg. 

Lexikonok. Egyszerre két loxikon indul meg. Az 
Athenaeum kézi lexikoná-ból már meg is jelent az 
első füzet. Dr. Acsády Ignácz, a tud. akadémia tagja 
szerkeszti, s fő törekvése, hogy e lexikonban a ma
gyar közönség találja meg kézikönyvét, első sorban 
Magyarországról, a magyar szellem alkotásairól, a j 
történelem, a tudományok, a művészetek, szóval a ; 
magyar polgárosodás állapotáról fog beható tájéko
zást nyújtani, de azért kellő méltatásban részesíti 
az egész mi veit világ összes szellemi s anyagi viszo
nyait. Füzetenkint jelenik meg s az első füzet már 
elhagyta a sajtót, az A betűtől az állam-tanács 
szóig terjedő tartalommal. A magyaros irány máj-
ebben is meglátszik, mert hazai viszonyaink ismer
tetésével sűrűn találkozunk a czikkek közt. Három 
melléklet is van hozzá: a magyarországi zászlók, 
czimerek és rendjelek ; különböző embertörzsek tí
pusa, és Észak-Amerika térképe. Minden füzethez 
lesznek ily mellékletek. Az egész munka 40 füzetre 
terjed, három ívet számítva egy füzetre. A két-he-
tenkint megjelenő füzetek ára 30 kr. — A másik 
lexikont a Pallas nyomdai társaság indítja meg, 
mely a Rautman által kiadott lexikon tulajdonjo
gába jutván, e nagy lexikont gyökeresen átdolgoz
tatja s 1892 tavaszán az új kiadást megindítja há
rom ives füzetekben. A terv szerint öt esztendőre 
számítják a teljes munkának megjelenését tizenhat 
nagy kötetben. Ez a vállalat is a magyar viszonyok 
kimerítő feltüntetésével kivan versenyezni a kül
földi lexikonokkal, melyek nálunk annyira elterjed
tek, de Magyarországról csak keveset tudnak, azt 
is elfogultsággal irják meg. A figyelem kiterjed a ve
lünk szomszédos népekre is, főleg a Keletre, melyek 
az idegen lexikonokban szintén kevésbbé tárgyal
tatnak. A füzetekhez részint mellékletül, részint 
szövegbe nyomtatva számos illusztráczióról gon
doskodnak s a prospektus ezek számát tízezerre 
teszi. 

Utazási irodalom. Ráth Mór, kinek kiadásában je
lent meg Stanley legutóbbi afrikai utjának leírása, 
újabb utazási müvek füzetes kiadását kezdte meg. 

Az egyik egy magyar főúr, gr. Teleki Sámuel uta
zásával foglalkozik, s ekkép a magyar közönséget 
közelebbről is érdekelheti. A gróf utazása nemcsak 
uti viszontagságban volt gazdag, hanem a földrajzi 
fölfedezéseket is gyarapította, két nagyobb tóval. 
Az útleírás egyszerre jelenik meg magyarul s több 
idegen nyelven, képekkel illusztrálva. Czime: *A 
Rudolf és Stefánia tóhoz, Teleki Sámuel gróf föl
fedező útja Kelet-Afrika egyenlítői vidékén 1887— j 
88-ban; leírta kísérőié, Hóhnel Lajos cs. és kir. sor- I 
hajó-hadnagy.» Két nagy kötet, körül belől 30 füzet- j 
ben, mintegy 150 rajzzal és térképpel. A két kötet ! 
ára 9 frt, egy-egy füzet ára 30 kr. Az első füzet már I 
megjelent. (Gróf Teleki Samu ez utazásáról a .Va- j 
sárnapi Újság* is már több ízben adott ismertetést, | 
különösen 1889. évi 35-ik számában a gr. Teleki 
Samu útjában fölvett fényképek után készült raj-
tokkal illusztrálva.) Szintén most jelent meg gr. Hüb-
ner Sándor egykori osztrák miniszter és nagykövet, 
ismeretes utazó müvéből t A brit birodalmon keresz-
tüh az első kötet második füzete, illusztrálva. Hüb-
ner gróf 1883-ban indult a nasry útra, egész világ-
körüli utat téve. A füzet líra 00 kr. 

A magyar írók élete és munkái. Szinnyei Jó
zsefnek nagy gonddal szerkesztett életrajzi lexikoná-
ból a második kötet első füzete került ki a sajtó 
alól. Caban András nyitramegyei pap életrajzától 
kezdve Csánky Gáborig terjed a füzet tartalma. Az 
első kötetben Szinnyei 2823 régi és uj író életrajzát 
és főbb műveinek czimét sorolta föl. Egy füzet 50 
krajczáron kapható Hornyánszky Viktor akadémiai 
könyvkereskedésében. 

A magyar nyelvtörténeti szótár a befejezéshez 
közeledik. A Hl . kötet 4-ik füzete a «tartó-tevő* 
szavakig jutott el. Az akadémia megbízásából szer
kesztett vállalat e füzete is becses nyelvanyagot ölel 
föl. Kiadja Hornyánszky Viktor akadémiai könyv
kereskedése. Ara 1 frt. 

Dr. Versényi György körmöczbányai állami fő-
reáliskolai tanár, kitől már lapunk is közölt több 
költeményt, fGyopárok* czím alatt új verskötetet 
rendez sajtó alá. Az előfizetési felhívás szerint a kö
tet dalokat, elégiákat, ódákat, hazafias énekeket, 
festő költeményeket és életképeket, tréfás rajzokat, 
balladákat, románczokat és költői elbeszéléseket fog 
tartalmazni. A kötetnek, mely körülbelül 14 íven ka
rácsonyra jelenik meg, előfizetés ára 1 frt 40 kr. Az 
előfizetési pénzek szerző czímére Körmöczbányára 
küldendők. 

Érdemes történeti munkára kaptunk előfizetési 
fölhívást, veterán történetbuvárunk, Hőké Lajos 
művére : «Magyarország ujabbkori történelme 1820 
— 1886-ig.» Az Abafi Lajos által szerkesztett «Ha
zánk » folyóirat közölte eredetileg, de azóta a szerző 
átdolgozta. Nagy események korát öleli fel a munka. 
Hőké maga is átélte e kort és mint szemtanú beszél. 
A munka mintegy 21 nyomtatott ív s deczember hó 
végével fog a megrendelőknek megküldetni. Elő
fizetési ára 1 frt 50 kr. Kiadója a csurgói «Iskolai 
Szemlén s e lap előfizetőinek és tanító növendékek
nek 1 frt 20 kron adja. Bolti ára jóval nagyobb 
lesz. A megrendeléseket minél előbb kérik Csurgóra 
küldeni, hogy anyomtttandó példányok felől magu
kat tájékozhassák. 

A képzőművészet remekeit a Divald-féle mű-
intézet második kiadásban bocsátja közre. A vállala
tot valószínűleg ismeri már a közönség, mert az első 
kiadás jól elteijedt. A festészet, szobrá-zat remekeit 
közli tiszta, szép nyomatokban, tájékoztató szöveg
gel, melyet dr. Szendrei János ir hozzá. A szöveg 
az új kiadásban rövidebb lesz. Az első füzetben a 
• railói Venus»-ról, Rubens «Levétel a keresztfá
ról», Correggio «Ganymed elraboltatásá»-ról, Ra-

I fael «Szt-Czecziliá ujáról és ismét Correggio «Ju
piter és Antiopé*-járói vannak sikerült reproduk-
cziók. Egy-egy füzet ára 1 frt s havonkint megjele
nik egy. Lesz összesen két kötet, 24 füzettel, min
denikben öt műlappal. 

Folyóiratok. A «Századok*, a történelmi társulat 
közlönyének októberi füzetében Fest Aladár foly
tatja «Az uszkokok és velenczések Fiume történe
tében* czímű dolgozatát; Zsilinszky Mihály «Csong
rádmegye főispánjai" czímen kezd nagyobb dolgoza
tot, mely a vármegyei rendszer történetét tárgyalja. 
A füzet történet-irodalmi művek ismertetését és ki
sebb közleményeket is tartalmaz. — Az • Archeoló
giai Ertesitö* (szerkeszti Hampel József) októberi 
füzete ismét gazdag a hazai régiségek és műemlékek 
ismertetésében, melyek közül többeket jó rajzokban 
és fénynyomatokban is bemutat. Kövér Béla a pécsi 
székes egyházról ir tüzetesen, s közölve van a «Cor-
pns Dominii oltár képe is. Következik Zólyomvár
megye őstelepeinek leirása Tomka Gyulától. Wo-
sinszky Mór a gerjeni ásatásokkal ismertet meg. 
Ballá Lajos, Száraz Antal, Gremper Vilmos, Lös-
sauer dr. Strzygovszky József, Dankó József, Ham
pel, Récsey Viktor, Reizner János, Mihalik József, 
Neudek Gyula, dr. Pick B., stb. írtak még közlemé
nyeket, melyeket számos rajz és ábra is magyaráz. 

Az Akadémiai Értesí tő októberi füzete (szer
keszti Szily Kálmán főtitkár) több akadémiai kiad 
ványt ismertet. Ezek «Selmecz környékének geológiai 
ismertetése*, térképekkel dr. Szabó Józseftől; «A 
fizika története a 19-dik században* Heller Ágost
tól ; «A gazdasági válság* jutalmazott pályamű dr. 
Pólya Jakabtól, ós «Az iszákosság és befolyása a tár
sadalom életrendjére ós az ellene való védelem alap
elvei*, jutalmazott pályamű dr. Fekete Gyulától. A 
füzet megemlékezik a jubiláns akadémikusokról is, 
közölvén az akadémia üdvözlő leveleit az 1841. 
szept. 3-án választott három taghoz (b. Vay Miklós, 
Pulszky Ferencz és Hnnfalvy P.) és az üdvözletet 
Hunfalvy Pálhoz Finnországból. Az akadémia támo
gatásával megjelenő folyóiratokról szóló szemle és 
az akadémia könyvkiadó-vállalata pártoló tagjainak 
névsora egészítik ki a füzet tartalmát. 

A Kolozsvár czímű politikai napilap szerkeszté
sét november elsejétől Hindy Árpád, a budapesti 
• Ellenőr*, később pedig az •Aradi Közlöny* szer
kesztője veszi át. 

Valódi magyar szakácskönyv, irta Zilahy Ág
nes; kiadja a «Magyar nők lapjának* kiadóhiva
tala. A 350 lapra terjedő könyv szerzője arra töre
kedett, hogy e könyvben egyszerű, középosztálybeli 
háztartás gazda=szonyainak adjon utasításokat és 
tanácsokat, mert a legtöbb szakácskönyv nagy ebé
dekhez és nagy háztartáshoz szabja magát. De azért 
válogathat belőlük a nagy háztartások vezetője is, 
valamint azokra a nőkre is gondolt, kik egyszerű 
cselédek gondjaira kénytelenek háztartásaikat bizni. 
Azt is kiemeli a könyv szerzőnője, hogy saját tapasz
talatai szerint jegyzett föl mindent, s nincs a könyv
ben egyetlen étel sem, melyet maga is nem készített 
volna. Az ételek jóizűsége mellett a főzésnél a taka
rékosság elveire is tekintettel volt. Könyvéhez évek 
óta gyűjtögette az adatokat ós tapasztalatokat az or
szág különböző részeiben. Más könyvet nem is hasz
nált, nem fordított, előtte ismeretlen dolgok nincse
nek a könyvben. A magunk részéről a gazdasszo-
nyokra bizzuk a kritikát, de kiemeljük, hogy a 
könyv jó magyarossággal, tisztán, érthetőn van irva. 
Ára 1 frt 20 kr. s megrendelhető Erzsébet-körut 
36. sz. a. 

A népszínházban okt. 17-ikén eredeti operettet 
mutattak be, két fővárosi zeneszerzőtől, Rosenzweig 
Vilmostól és Adolftól, kik eddig az orfeumok szá
mára dolgoztak. A szöveget pedig régibb franczia 
vígjáték után Lukácsi Sándor idomította librettóvá 
t Tél és tavasz* czim alatt. Valami mulatságosnak 
nem lehet mondani a szöveget kivált ha a franczia 
librettókhoz mérjük, de legalább nem is sikamlós. 
A két zeneszerző arról tett tanúságot, hogy nemcsak 
orfeumi banális énekekre képesek. De nagyon is bő
ven osztogatták mindenfelé a zenét, s többször hosz-
szadalmasan is. Van azonban elég csinosan dolgo
zott rész is, melyek nem tévesztették el a hatást, 
ugy hogy az első kisérlet eredményéből a szerzők 
buzdítást meríthetnek. 

A történet a középkori Genuában játszik, hol 
Garrucci Rudolfo (Blaha Lujza), egy tékozló, le
dér lovagocska, cserbenhagyta ismeretlen jegyesét, 
Villani marquisnőt (Hegyi Aranka). Ez bosszút 
forral, hamis játékosokkal üldözteti a hűtlent, tönkre 

í téteti, azután magát a saját nagynénjének adván ki, 
• (öreg asszonynak öltözvén) a megszorult lovaggal, 
[ kinek pénzre vau szüksége, elvéteti magát. Az ily 

módon meggyötört lovag ugy nyeri vissza nejét ifjú 
formájában, hogy egy Zina nevű varázsló cigánylány 
(Margó Czélia) ifjító szert kever az «öreg»asszonyita 
lába. Ámde rajta veszt, mert most meg Malvolio 
rendőrfőnök (Németh) a lovagot nejének, t. i. az 

! öregnek megölésével vádolja. Börtönbe kerül s nincs 
| másmódaszabadulásra,minthogyamegifjodottmar-

quisnő most meg vénítő szert vegyen be. Ezt ugyan 
Rudolfo már nem akarja megengedni, mert imádja 
nejét, de az mégis megiszsza a varázsitalt s még 

; vénebb alakban jelenik meg. A szegény lovag kétség
beesését végre megelégli az ármányos asszonyka, 

! leleplezi alakoskodását. A három piimadonna; Blaha 
! Lujza, Hegyi Aranka és Margó Czélia vállvetve ipar

kodtak a hatás biztosítására. Németh, pedig a 
! rendőrfőnök szerepében mulattatott. A szerzőket ós 

a szereplőket többször kitapsolták. 

KÖZLNTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A magyar tud. akadémiáé hó 18-iki ülésén, me

lyen Than Károly elnökölt, magyar helyesírási vita 
fejlődött ki. 

Dr. S-abó József tartott felolvasást «Az idegen 
1 szók használás módjáról* s fejtegette, hogy az ide

gen szavakat igyekeznek mindenütt saját nyelvük 
jóhangzása és szelleme szerint irni, fonetikai helyes
írást követvén. A nemzetközi fogalmakat mi is el
fogadtuk, de a használás módja ingatag, mert se 

; grammatikai kezelésökre, se helyesírásokra szabályok 
j nincsenek. írják görögösen, latinosan, francziásan, 

de írják magyaros kiejtés szerint is ; aztán írnak 
i idegen szavakat németes képzés után, mint foto-

grafiroz, e helyett fotografál, aboniroz (abonál) stb. 
Maga dr. Szabó a mellett van, hogy az idegen sza
vakat, ha már meghonosodtak, vagy nem szokatla
nok, irjuk magyarosan, a kiejtés legyen az irányadó 
lehóőleg. Sok példát hozott föl. Az akadémia 
feladatának tartja, hogy a helyesírás tekintetében 
valamit inicziáljon, mert már nemcsak az irodalmi 
körök használják a legkülönfélébb helyesírást, ha
nem maguk az akadémia tagjai is sokfélekép irnak. 

i Az akadémia már évek előtt adott ki helyesírási 
szabályokat, melyek eddig hat kiadást értek. Ennek 

i új kiadásában kellene fölvenni az idegen szók he-
| lyesirásának alapelvét is. Az akadémia kiadványai 

utján is tisztázhatná az idegen szavak kiírásának 
kérdését. Hunfalvy Pál a műszavakat az eredeti he
lyesírás szerint kívánja megtartani. A magyar nyelv
ben az idegen szavak kiírásának egyik nehézsége, 
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hogy a mi s betűnk nem az idegen nyelvek s-e, me
lyet nekünk sz-nek kell kiejteni. Szily Kálmán fő
titkár abban nem ért egyet Szabóval, hogy a meg
honosodott és idegen szavak közt nem tesz külömb-
séget. Azt hiszi ezen úgy lehetne segíteni, ha az 
akadémia helyesírási szabályainak revideálásakor 
összeállítják a meghonosodott idegen szavak lajst
romát. Gyulai Pál arra emlékeztet, hogy az idegen 
szavaknak magyaros irásáva és általában a magyar 
helyesírás revideálasára Simonyi Zsigmond már in
dítványt tett s az most van az első (nyelvtudományi) 
osztály előtt, mely véleményét az akadémia elé fogja 
terjeszteni. Elnök tehát Szabó indítványára nézve 
azt a határozatot mondja, hogy Szabó indítványát 
is közlik a nyelvtudományi osztálylyal. Az ülés to
vábbi tárgyait tették: Vályi Gyula levelező tag szék
foglaló értekezése a harmadrendű görbékről. Wink-
ler Lajos Lendl Adolf és Méhely Lajos vendégek ré
széről pedig rövidebb közleményeket mutattak be. 

A történelmi társula tnak érdekes ülései lesznek 
közelebb. A novemberi havi ülésen Szilágyi Sándor, 
a társulat titkára több érdekes kortörténeti képet 
fog bemutatni. A képek a H. Rákóczy György korá
ból való eseményeket ábrázolják, igen érdekesek s 
Szilágyi és Apponyi Sándor gróf magán gyűjtemé
nyeiből valók. Deczemberben pedig történeti hang
verseny lesz, melyen Bartalus István régi magyar 
dalokat ád elő. 

A természet tudományi társulat e hó 21-iki 
ülésén dr. Borbás Vincze értekezett a szerb-tövis
ről, mely Dél-Amerikából terjedt el Európában és 
kölönösen Oroszországban, Romániában és Szerbiá
ban vitt véghez nagy pusztításokat. Majd dr. Lendl 
Adolf mutatta be új szerkezetű mikroszkópját, mely
ben a mikroszkóp nyújtotta képet egy másik mikrosz
kóppal újra nagyítja. A választmányi ülésen, mely 
ezután következett, előterjesztették az újabb kiadvá
nyokat, a múlt iskolai év végén a társulat 117 jelent
kező hazai tanintézet jelesebb tanulói közt 606 juta
lomkönyvet osztott ki, 900 frt értékben. A titkár még 
bejelentette, hogy a jövő év január havában tartandó 
félszázados jubiláris közgyűlésre emlékkönyv van 
készülőben. 

A képzőművészeti tá rsu la t legutóbbi választ
mányi ülése elhatározta, hogy az Ybl Miklós jeles 
építésznek állítandó szobor költségeihez ezer forint
tal járul. 

Keleti Gusztáv igazgató előterjesztette, hogy a mű
csarnokban most látható tárlatot e hó elseje óta 
2180 látogató tekintette meg. A vallás-és közok
tatásügyi miniszter a nemzeti múzeum számára hét 
belga vizfestmén'yt vásárolt meg 2050 frankon. A 
brüsszeli akvarellisták társulata ezért meleg köszö
netet mondott. Egyes műbarátok huszonnégy képet 
vettek meg, összesen 7900 frankon. 

A nemzeti múzeum és országos képtár ügyé
ben kiküldött bizottság sűrűn tanácskozik. Leg
utóbb abban állapodott meg, hogy a nemzeti múzeum 
épületének kővel burkolása kívánatos, hogy az elő
csarnok stuccóval oly módon díszítendő, hogy ez 
az elhelyezendő szobrokhoz méltó legyen, s hogy a 
külső feljárás a felálítandó Arany-szoborral össz
hangba hozassák, s hogy ez alkalommal kellő figyelem 
fordíttassák a római kőemlékek elhelyezésére is. 

A természetrajzi múzeum berendezésére vonat
kozólag Fridvalszky János hangsúlyozta, hogy 26 
teremre van szüksége. Krenner József az ásvány-
gyűjtemény számára 5, s a magyar ásványgyüjte-
mény részére 1, a kőzetgyüjteménynek 2, az őslény
taninak 3, a meteorgyüjteménynek 1 termet kér 
a fotográfiai laboratoriomon s az előadási termen 
kivül. Istvánjfy a növénytár befogadására, különös 
tekintettel a Haynald-féle herbáriumra, 9 termet 
tart elegendőnek. 

A magyar írók segély-egyletének vagyona a 
múlt óv deczember 31-én 277,223 frt 28 krt tett. 
A tavalyi vagyonszaporodás 3865 frt 25 kr volt, mely 
az egyre fokozódó szükséghez mérve kevés gyarapo
dás. Tavaly rendes és rendkívüli segélyzésekre az 
egylet igazgató bizottsága össesen 11,755 frtot utal
ványozott ki. 

EGYHÁZ ÉS ISKOLA. 
A budapesti egyetemre az idén 3513 tanuló 

iratkozott be, mig az elmúlt iskolai évben 3502. 
Van 86 hittudományi, 1886 joghallgató, 991 orvos
növendék, 313 bölcsészethallgató, 91 elsőéves ós 116 
másodéves gyógyszerésznövendék. Legnagyobb a 
szaporodás a jogászoknál és a legnagyobb apadás 
mutatkozik az orvosnövendékeknél. Érdekes, hogy 
az új rendszer szerint első félévi tandíj fejében ösz-
szesen 93,235 frt folyt be az egyetem pénztárába. 

Orgona-fölavatás. A budapesti reformátusok 
Kálvin-téri templomában e hó 18-ikán volt a szép 
orgona fölavatása. Nagyságra is ritkítja párját s 
24,000 írtba került. Az isteni tiszteletre előkelő és 
nagy számú közönség gyűlt össze. Az ünnepi szent 
beszédet Papp Károly lelkész mondta, utána pedig 

Szász Károly ref. püspök tartotta meg felavató-be-
szédét, majd pedig imát mondott. Az isteni tisztelet 
után több előkelő család hölgytagjai gyűjtést ren
deztek az orgona költségeinek fedezésére. 

MI UJSÁG? 
Királynénk korfui kastélyának fényes berende

zéséről sokat irnak. A kastély neve Achilleia, s park
jában a felséges asszony 50,000 rózsatő ültetésére 
adott megbízást. A schönbrunni kert is pompás 
gyűjteményt mutat e nemes virágfajból. Oda került 
az a gyönyörű rózsacsoport is, mely a bécsi kiállítá
son az első dijat nyerte. Valahányszor a királyasz-
szony a lainzi vadászkastélyban időz, összes lakosz
tályait friss rózsákkal ékítik. Erzsébet királyné leg-

rus-erdő terül el, mig előtte, a kastély felé eső lejtős 
halmot rózsákkal ültetik be. A szobrot Nápolyon át 
már elküldték Korfuba. 

A királyi új palota építésében sokat haladtak a 
nyáron. Még mindig az alapozáson dolgoznak, a mi 
az építkezések egyik legfontosabb része, mert Buda
vár bástyafalait kellett lerontani, hogy az új palotá
nak helye legyen, aztán más falakat építeni a mere
dek hegyoldalon, melyeken a palota emelkedik majd. 
A krisztinavárosi oldalon volt várfalak eltűntek, a 
hegy oldala teljesen le van ásva és mintegy tizenkét 
méter magas, fehér kövekkel burkolt új fal mutatja 
az új díszes palota alapját. Az új út, mely a kiszéle
sítendő Attila-utczából indul ki, egy kanyarulattal 
az új palota elé vezet és innen egyenes irányban a 

ROZITA, AZ ÓRIÁS NŐ. 

kedvesebb virágai a rózsák. Az Achilleia egyik mű
vészi nevezetessége Heine szép szobra lesz, mely Ró
mában készül, honnan e szoborról a követkozőket 
jelentik: 

Hasselrűs ott élő dán szobrász Hohenwarth gróf, 
az osztrák-magyar nagykövetség tanácsosának meg
rendelésére Heinénak egy márványszobrát készítette 
el királynénk korfui kastélya számára. A szobor a 
nagy német lírikust, a ki tudvalevőleg kedvencz köl
tője a királynénak, fekve, betegen ábrázolja ; a fej 
kissé előre hajlik s a csukott pillák közül köny pereg 
alá. A költő egyik kezében irónt tart, a másikban 
pedig, mely erőtlenül hanyatlik alá, egy lap papirt, 
melyen Heine hü kéziratmásában: «Mit akar e 
néma köny. . .* czímű költeménye olvasható. Az 
egész szobor mély hatást gyakorol: különösen az 
arcz kifejezése ragadja meg a szemlélőt, mely Hei
nénak egy betegségében készült arczképének hü 
mintázata. Ez a szobort a kastély parkjának egy 
szikláján fogják elhelyezni, mely 800 méterre emel
kedik ki a tenger szine fölött. Á szikla mögött czip-

Fehervári-kapuig fog haladni. Az új út ós a József 
főherczeg palotája közt levő területet, mely eddig 
parlagon heverő föld volt, most szabályozzák és a 
királyi várkerthoz csatolják. 

Bécsben új közintézet nyílt meg e hó 17-ikéu. a 
miitörténelmi múzeum, melyet Munkácsy nagy pla-
fond-festménye ékesít. 0 felsége bőkezűsége emelte 
ez intézetet is a császár-városnak, 8 megjelent meg
nyitására. Számos magyarországi vendég is volt je
len, köztük gr. Csáky és Szögyény miniszterek, s 
ezek érdeklődését leginkább a lépcsőház piafond-
festménye, a Munkácsy Mihály ecsetének remeke 
látszott igénybevenni. Ennek rajzát a «Vasárnapi 
Újság* 1890. évi 23-ik számában már bemutattuk. 

A mayerlingi fogadalmi kápolnát, Rudolf trón
örökös gyászos halálának emlékét, e hó 20-ikán 
szentelte föl Gruscha bécsi bibornok-érsek. Egyszerű, 
csöndes egyházi ünnepély volt. A királyt a papság 
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élén az érsek fogadta. Ő felsége mélyen elmerülve 
imádkozott a szertartás alatt, aztán megtekintette a' 
karmelita-kolostor belső berendezését, B 11 órakor 
vissza utazott Bécsbe. 

Munkácsy Mihály az ország több részén meg
fordult ós sok vázlatot, fényképi fölvételt gyűjtött 
nagy festményéhez. Az eredménynyel meg van elé
gedve és a kép alakjaihoz keresett mintákat megta
lálta. Miskolczon is töltött két napot fivérénél, Mun
kácsy Emilnél, s meglátogatta szülői sírját. Mis-
kolczról Szegedre ment s e hó 25-én készült vissza
térni Parisba. 

Főispáni jubileum. Ujfalussy Sándor, Jász-Nagy
kun-Szolnokmegye főispánja, ehó 15-ikén ülte köz
pályán való működésének negyedszázados jubileu
mát. A megyéből s a szomszéd törvényhatóságokból 
is nagy közönség gyűlt össze Szolnokon s a jubiláris 
főispán a szeretet, tisztelet megható nyilvánításaiban 
részesült. Jelen voltak Beniczky Ferencz pestme
gyei, gróf Degenfeld József hajdumegyei, Reiszig 
Ede békésmegyei főispánok, Szatmármegyéből pe
dig nagyobb küldöttség. A megyei bizottság ünnepi 
közgyűlésén s az utána következett diszlakománál 
vagy ötszázan voltak jelen s a lelkes ovácziók hosszú 
sora töltötte be a napot. 

Ki tüntetet t művésznő. A király Szerdahelyiné 
Prielle Kornéliának, a budapesti nemzeti színház 
kitűnő tagjának, ötven éves színésznői jubileuma 
alkalmából, a magyar színművészet terén szerzett 
érdemei elismeréséül, a koronás arany érdemkeresztet 
adományozta. 

A budapesti magyar vígszínház ügye ismét 
megakadt a főváros közgyűlésének magatartása kö
vetkeztében. A társulat, mely a színház fölépítésére 
vállalkozott, alapszabályait is beterjesztette, ujolag 
kérve a főváros támogatását, s hogy lépjen be a ta
gok sorába. Szóba jött, hogy a város átenged egy 
alkalmas telket a Lipótvárosban, a törvényszéki pa
lota közelében. A tanács azonban azt a javaslatot 
tette a közgyűlésnek, hogy a telket átengedik, de 
csak akkor, ha az alapszabályokat megváltoztatják, 
mert ezek a czél biztosítására nem elegendők, külö
nösen abban a tekintetben, hogy az egyesület nem 
maga akarja a színházat megépíteni és fentartani, 
hanem azt vállalat, vagy részvénytársaság utján kí
vánja létesíteni. Az e hó 21-iki közgyűlés azonban 
ahhoz sem járult hozzá, hanem Medrey Zsigmond 
indítványára egyhangúlag azt határozta, hogy a kér
dés a napirendről levétessék. A tanács javaslata mel
lett senki sem szavazott. 

Zala legújabb szoborműve. Angelics István mit-
roviczai gör. keleti főesperes az általa épített gim
náziumi palota díszterme számára Zala Györgynél 
Angelics Germán volt pátriárka életnagyságú mell
szobrát rendelte meg. A karrarai márványból készült 
szobrot nagyon élethűnek mondják. A művet már 
elszállították Karlóczára, hol a jövő héten a gimná
ziumi uj palota felszentelése alkalmával ünnepélye
sen fogják a díszteremben fölállítani. 

* Mennyit nyom egy légy ? Melléklapunkban, a 
«Világkrónika »-ban s ezenkívül, ha nem is a világ, 
de Európa legtöbb lapjában egy türelmes német 
számításán alapuló 5 sornyi közlemény jelent meg 
nemrég arról: milyen nehéz a légy? Ehhez a kérdés
hez szól hozzá egy első latin osztályú magyar ta
nuló kisasszony szerkesztőségünkhöz küldött leve
lében, melyet ím itt egész terjedelmében közre
adunk. 

• Szerkesztő úr ! A «Világkrónika" 41 -ik számá
ban egy bizonyos németországi türelmes német em
ber kiszámította, hogy mennyit nyom egy légy, s 
úgy találta, hogy épen 141.000 nyom egy kilót. Ol
vasás közben fölébredt bennem a tudvágy, vájjon 
igaza van e a német sógornak ? Próbát tettem te
hát, összefogdostam annyi legyet, a mennyi épen 
egy dekát nyom, s épen midőn az 516-dikat a mér
legbe tettem, a mérleg egyensúlyt nyert. Ha már 
most, az általam jelzett szám egy dekát nyom, úgy 
egy kilóra épen 51.600 darab megy. Ama türelmes 
német vagy számításában csalódott, vagy minket 
akart tudományával rászedni. Meglehet azonban, 
hogy Németországban a legyek vagy soványabbak a 
magyarországiaknál vagy pediga számító szemüvegén 
rosszul látott és szúnyogokat mért legyek helyett. 
— Tisztelettel kérem a Tekintetes Szerkesztő urat, 
legyen szíves e czikkecskét lapjába felvenni és ki
adni. — Mező-Komáromban 1891 október 12. — 
Györké Margit, első latin-osztályu magántanuló. 

HALÁLOZÁSOK. 
EÁCZ ATHANÁZ, a kisbecskereki kerület szabadelvű 

párti képviselője, mint Temesvárról jelentik, ê  hó 
22-ikén 71 éves korában meghalt. Nyilvános műkö
dését a szabadságharcz kitörése előtt kezdette, mint 
Temesmegye csákovai járásának járásbirója. Csak
hamar helytartótanácsi titkár, majd Brassómegye, 
utóbb Temesmegye alispánja lett, mely tisztet 
1884-ig tartotta, midőn a kisbecskereki kerület 
mandátumát nyerte el. A közügy terén szerzett ér
demeinek elismeréséül a király 1872-ben a királyi 
tanácsosi czimet s a harmadosztályú vaskoronaren
det adományozta neki. 

Elhunytak a közelebbi napok alatt: Dr. BEKETZKY 
KÁROLY, Szilágy megyének nyűg. tiszti főorvosa, tör
vényszéki és fogházi orvos, 83-ik évében, Zilahon. 
— MOITIL KONSTANTIN, naszódi görög kath. esperes 
lelkész, 88 éves..— RENNER ENDEE, evang. lelkész, 
55 éves, Török-Szent-Királyon — Dadái KIRÁLY 
JÓZSEF, m. kir. államvasuti ellenőr, buzgó tiszt
viselő és a fővárosi társaskörök egyik kedvelt 
fórfia, Király Pál állami paedagogiumi tanár és jeles 
író fivére, 48 éves korában, Budapesten. — Vajasdi 
AJTHAI ALBERT, Szilágymegye szilágy-Somlyói járá
sának főszolgabírója, életének 50-ik évében, Szilágy-
Somlyón. — SZÉLL JÁNOS, régi honvéd hadnagy, 
Debreczen város volt főszámvevője és nyűg. pénz
ügyi titkár, 64 éves korában, Debreczenben; ki
terjedt család gyászolja. — Ifj. BOCZKÓ KÁROLY, volt 
békésmegyei nagybirtokos, 33 éves, Tisza-Földvá
ron ; ugyanott SALAMON MIKLÓS, az előszállási ura
dalom nyűg. számvevője, 84 éves. — CZÉDLY GYÖRGY, 
az Arad és Békés megyékben elterjedt és köztiszte
letben álló család népszerű tagja, gróf Wenckheim 
Frigyes uradalmainak egyik tekintélyes állású tisztje. 
— SZABÓ BENEDEK, a magyar államvasutak ellenőre, 
45 éves, Debreczenben. — KULINYI NAGY BBNÖ, ügy
véd és 1848/9-diki honvéd-főhadnagy, ki utóbb mint 
hírlapíró működött, Nagyváradon, élete 61-ik évé
ben. — VIZY LÁ8ZLŐ, 1848—49-iki honvédhadnagy, 
ki mint néptanító ötven évig fáradozott, Margittán. 
— POLLÁK LAJOS IMRE, a pécs-barcsi vasút igazgató
helyettese és főfelügyelője s több bank- és iparválla
lat felügyelő bizottsági tagja, Budapesten, 52-dik 
évében. — KOVÁCS LÁSZLÓ, a nyíregyházai takarék
pénztár egyik megalapítója és igazgatója. — HORVÁTH 
MIHÁLY, s.-a.-ujhelyi ügyvéd, 73 éves. — WILDNER 
ALAJOS, zenetanár, Miskolczon, 56-ik évében. — 
GEHSTL ADOLF, temesvári tekintélyes kereskedő, vá
rosi törvényhatósági bizottsági tag, 63 éves. — 
GEIGER MÓR, ó-becsei ügyvéd, megye-bizottsági és 
képviselő-testületi tag, Zomborban 51 éves. — 
AUGUBZTIN PÉTER, Zombolya község jegyzője, 62 
éves. — Rips PÁL, ozigányprimás, a magyar czi-
gány zenészek Nestora, százkét éves korában, ki a 
másik hires néhai Rácz Pálnak is mestere volt, s ki 
még most is kitűnő rendben tartotta a bandáját, 
valamint gazdaságát is Alsó-Esztergályoson. — Dr. 
SZUTLEB JÁNOS, fiatal ügyvéd Rákócziban, 26 éves, 
— BUZÁTH SIMON, királyi aljárásbiró, Szegeden. 

KOVÁTS ]?ÉTERNÉ, szül. Ludv ig Sára, széles körben 
becsül t nő , 67 éves, Kolozsvárit . — Özv. MESZTETICS 
ISTVÁNNÉ, szül. Makk Katal in Budapes ten , 70 éves. 
— PONGRÁCZ ILONA, Pongrácz József, somogygyé-
kényi ev. lelkész leánya. — VESZPRÉMY JOHANNA, 
67 éves korában, e hó 20 án Debreczenben. — 
BRADA RÓZA asszony, Brada Ede gyógyszerész édes 
anyja, 55 éves, Resiczán.— PETHÖ GYULÁNÉ, szül. Rol
ler Vilma, dr. Pethő Gyula m. kir. osztálygeologus 
és szak-iró neje, gyöngéd és derék hitves, élete 
39-ik évében, házassága 8-ik évében, hosszas szen
vedés után Budapesten, honnan Alsó-Rajkra, a csa
ládi sírboltba szállították. 

Szerkesztői mondanivalók. 
Követküldés. Szívesen tudomásul veszszük, hogy rím 

kedvéért nem akart erőszakot követni el a magyar 
nyelven; a «Tudom azt sötétből fehérre ki fürdött* 
kifejezést azonban még a magyarázott értelemben is 
hibásnak tartjuk. Szennyesre lehet fürdeni a vizet sőt 
fehérre is, ha valaki be van meszelve, de ez nem' va
lami aesthetikai dolog. Igaz, hogy az idézett kifeiezés 
csak hasonlat, következőleg nem veendő szó szerint • 
de ez mit sem változtat a dolgon, a hasonlat csak arra 
való, hogy gondolatunkat szemlélhető képben állítsa 
elé s ha a kép hamis vagy bántó, épen ellenkező ha
tást érünk el, mint a mit óhajtottunk. 

Hozzá. Szenvedés utján, őszkor. A kinek oly ke
vés érzéke van a költői forma iránt, mint a minő e 
három kis versből látszik; még sokkal több költői tar
talom mellett sem remélhetne sikert. 

A harasz t i szigeten. Hangulatosan kezdődik de 
emelkedés helyett csakhamar hanyatlani kezd s vége 
felé egészen megromlik, befejezése oly gyenge, hogy 
szinte csodálkozunk, hogy szerző, ki annyi Ízléssel és 
költői érzékkel irta meg az első 10—la sort, miképen 
nyugodhatott bele az ily üres, modoros befejezésbe. 

Szegény öreg asszony. A fiát váró asszonyt csak 
külsőleg írja l e ; de lelkébe nem hagy pillantanunk. 
A helyzetet is jobban meg kellene világítani hoey ér 
deklődésünket és részvétünket felköltse, ismernünk kel 
lene az öreg asszonynak ég fiának történetét. 

I ^ , n ^ ö z ö l h e t ö k - V a n e8y k e dve 8 virágom. Dalaim 

SAKKJÁTÉK. 
1686. számú feladvány. Zimmermann S.-tól, 

A legújabb cseh feladványtornán második dijat nyert. 

SÖTÉT. 

Világos indul s a harmadik lépésre matot mond. 

Az 1 6 7 8 . számú fe ladvány megfe j tése . 
Szabó Gy.-töl. 

Megfej tés . 
Világot. Sötét. 

1. Bc3—f3 . e4—Í8: 
2. Vb5—b4 . „ . . . d5—d4 
3. Vb*—el f . . t. sz. 
4. Hc5—d3—etí mat. 

Az 1 6 7 9 . számú fe ladvány megfe j tése , 
Ehrenstein M.-tól. 

Megfe j tés . 
Világot. Sötét. Világot. a. Sötét. 

1. Hd7—b8 . . . Kd5—e6 (a) 1. Kd5-c4 
2. Vb2—a2f... K lép. i Hb5—c7 t. sz. 
3. Hb8—d7 mat. 3. Vb2—b4 mat. 

A z 1 6 8 0 . s z á m ú f e l a d v á n y m e g f e j t é s e . 
Lewis B. G.-től. 

Megfejtés. 
Világot. &. 

1. Ha6—c7 . . . . . . . 
2. Megfelelőleg mat. 

Sötét. 
t . SZ. 

Helyesen f e j t e t t é k m e g : Budapesten: K. J. és F. H. 
Andorfi S. — Kovács J. — Kecskeméten : Balogh Dienes. 

Barabáson: Vargha József. — A pesti sakk-kör. 

KÉPTALÁNY. 

A «Vasárnapi Ujság» 41-ik számában közölt kép-
talány megfejtése: Itt a nyár. 

HETI-NAPTAR, október hó. 
Nap Katholikus és protestáns Görög- Orosz Izraelita 

25Í. D 23 Krizánt D22Kriz. 13 F. Kárp. 23 Simth. 
2o:H. Dömötör vt. Dömötör 14 Paraszkeve U 
27 K. Szabina vt. Szabina 15 Luczián vt. 25 
28!S. Simon és Juda [Simon és Juda 16 Zongin vt. 26 
29|C. Narczisz pk. ! Narczisz 17 Oziás 27 
3Ut>. Kolozs vt. Kolozs 18 Lnkács ev. 28 
318. Lnczilla sz. líd. eml. 19 Joel pr. 29 S. Ber 

BoldTáltoiás. C Utolsó negyed 24-én 3 éra 12 pk. d. n 

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

H a m i s í t o t t f e k e t e s e l y e m . 
A kelméből, melyből venni akarunk, egy mintácskát el
égetünk, s a netáni hamisítás azonnal napfényre jő : 
valódi, tisztán festett selyem, rögtön össze kunkorodik, 
s nem sokára el is alszik, kevés, nagyon világos barna 
hamu hátrahagyásával. Hamisított selyem (mely köny-
nyen szalonnás lesz és törik) lassan tovább ég, neveze
tesen a itartó szálak» (ha festék-anyaggal nagyon telítve 
vannak) tovább pislognak, sötétbarna hamut hagyva 
hátra, mely a valódi selyemmel ellentétben, nem kun
korodik, hanem meggörbed. Ha a valódi selyem hamu
ját szétnyomjuk, elporlódik, a hamisítotté azonban nem. 
H e n n e h e r g 6 . (cs. és kir. udv. szállító) selyemgyári 
raktára Zür i chben , bárkinek szívesen küld mintákat 
valódi selyemkelméiből, és egyes ruhákra valamint vég
számra küld selyemkelméket vitel-és vám díj m. a házhoz. 
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PARIS. 
N O U V E A U T E S T U T1TC1 

MAISON ARISTIDE BOUCICAUT X A ü l ö . 

Uidonságraktár i minden czikkóben a legtökéletesebb, leggazdagabb 
legelegánsabb választékot egyesítve. 

ffifíSJa 

Olcsó és szilárd kiszolgálás állandó alapelve ii An Bon Marché czégnek, 

A téli éoad újdonságaiból épen most jelent meg a k a t a l ó 
gus s mindenkinek kívánatra b é r m e n t e s e n megküldetik. 
A BON M A R C H E egyúttal kívánatra küld bé rm. külön
böző mintákat, valamint albumokat, kéxz áruinak modelljeiről. 

Az AU BON M A R C H É ezég választékai reudkivül gaz
dagok, s épúgy ösizes árúinak sz i l á rdsága , mint az á r a k 
olcsósága t e k i n t e t é b é n , a mint ismeretes, elvitázhatlan 
előnyöket nyújt. 

Az AU BON MARCHE czég valamennyi országba szállít 
árúkat s valamennyi nyelven levelez: 

Minden megrendelés 25 franktól kezdve (bútorok és hossz-
rakományu árúk kivételével) viteldíj nélkül szállíttatik. 

A beviteli vám rendesen vevőink -erhére esik. 
Az ATT B O N M A R C H É (PARIS) nem tart se fiókot 

se képv i se lőke t , és kéri vevőit az olyan kereskedőktől, kik 
visszaélésből netán az ő nevét fölhasználnák, óvakodni. 

A BON MARCHÉ raktárai legnagyobbak, legjobban beren
dezettek s legjobban szervezettek a világon; mindent tartalmaz

ónak, a mi az életszükségletre hasznos, kényelmes és előnyös 
csak létrejöhet; s ez oknál fogva e raktárak P a r i s egy ik 
nevezetességét képezik. 4521 

| Pa tkószögek 
g'imimi- betét tel . 

Legjobb a sima 
kocs in t ak ra . 

Teljes elhaszná
lásig alkalmas!! 

sar Pártalépés 
lehetetlen! ~m 
Szabadék-tulajdonosok 

E. (JÖTZE & Co. 
B E R L I N S, a l t é 
Jacobs t rasse 79 

Árjegyzékek 
ingyen s bérmentve. 

RÉTBY JÁNOS 
mérnök, nemzetközi 

' ja, 
BUDAPESTEN, 

Erzsébet-körut 14. sz. 
eszközli 

I uj találmányok szabadalmazá
sá t és a szabadalmak meghosz-
szabbi tását bármely államban. 
Elvállalja a t a l á l m á n y o k é r 
tékes í t é sé t és véde lmét . Min
dennemű felvilágositássil szolgál 
szahadnlmi ügyekben. — Véd
j e g y e k e t belajstromoztat min

den államban. 

A tFranklin-Társulat» kiadásában Budapesten megjelent 
és minden könyvárusnál kapható: 

T I P R A Y JÁNOS. 
* 

N É M E T - M A G Y A E 
ÉS 

M A G Y A K - N E M E T 
ZSEBSZÓTAR 

Második kiadás. 

A két rész egy köte tbe fűzve 60 kr., 
egy vászonkötésben 80 kr. 

( MEZEI EGEREK 
tömeges és biztos kipusztítására ajánlom az általam 
készített és már eddig is sok előkelő uradalmakban, 
nagyobb gazdaságokban, ugyszinte több községekben 

a leg jobb s ike r re l haszná l t 4515 

E G É R M É R G E T 
labdacs alakban, eddigi tapasztalatok szerint 1 holdra 1—2 
elegendőnek bizonyult; 100 kilo ára 45 írt, egy 5 kilós 
láda 3 írt o. é. Bővebb értesítéssel bérmentve szolgálok. 
S ipőcz I s t v á n gyógyszerész, Pécsett (Baranyamegye). 

A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent gj 
és minden könyvárusnál kapható: JTJ 

SEGÍTS MAGADON ÉS ISTEN 
IS MEGSEGÍT 

A ROCHDALEI BECSÜLETES TAKÁCSOK TÖRTÉNETE ÉS SIKEREI 

G . J . H O L Y O A K E M Ü V E UTÁN 

Á T D O L G O Z T A 

B E K N Á T I S T V Á N . 

H Ara fűzve 30 kr. — Postán bérmentve meg
küldve 35 krajezár. 

x " ^ 
Szelvényszám 435. 

ízen szelvény beküldése után, 
iniyen küldj ik a Tollette-
titkok czimii füzetet, mely

nek ár i különben 25 kr. 
X —X 

Dr. Spitzer-féle 
Arczkenőcs . . . 35 kr. 
Mosdóviz 40 kr. 
Salvator-szappan 50 kr. 
Lyoni rizsliszt 50-80 kr. 
megtisztítják az arezot minden pör-
senéstó'l, szeplőtöl, foltoktól stb. 

M/pasztánktól 
3 nap alatt minden kéz 
gyengéd és fehér lesz 60 kr. j 

Csak a k k o r va lód i , ] 
ha az i t t lá tha tó véd- j 
j egygye i és a teljes j 
névvel J ú l i u s Rosen-

fé ld ellátva van. 

F i g y e l j e n a teljes 
czimre, mert különben érték-
telén és káros szereket kap, 
• ü t t a l azarez el van rontva. 

Raktár Budapesten: 
TÖRÖK JÓZSEF 
gyógyszerésznél, Király - ntcza 
12. ftder illatszerésznél, Város
ház-tér és Dets inyi Káro ly 
gyógyárnsnál. Fürdő-útira 10. 

Gyár és szétküldési raktár: 

Salvator-Gyógyszertár, 
ROSENFELD GYULA 

Nasicbau, Eszék mel le t t . 
I smét e l á rus í t ó k n a k 

a l egmagasabb engedmény . 
B^~ 3 frton felül bérmentve. • 
Csomagok 1 frton alul nem i 
küldetnek. Csomagolás nem; 

számíttatik. 4493! 

Csak 3 frt 
a legszebb és legczélszeriibb 

(Emlék az elhunytakról.) 

Arczképek életnagyságban 
Bármely beküldött fénykép után. 
El"leg 1 frt. Szállítási id> 10 nap. 
A hu hasonlatért kezesség vállal -
tatik. A fénykép sértetlen marod. 
Karácsonyi ajándékul szánt meg

rendelések előbb küldendük be. 

BODASCHER SIEGFRIED, 
jutalomdíjaMtt műterme, 

Béc<, II. Grosse-Pfarrgasse 6. 

A tF rank l in -Tár su la t i kiadásában Budapes ten megjelent 
és minden könyvárusnál k a p h a t ó : 

OBSTRUCTTÓ 
ÉS 

CLOTURE. 
Irta 

CSORBA FERENCZ. 
Ára fűzve 20 kr. 

Haris, Zeillinger és Társa 
„a kék csillaghoz" *** 

különös figyelembe ajánlják általánosan elismert kitűnő minőségű 
gyep fehérített , valódi szepességi nyüstös és 
kamuka asztalnemüek, törülközők, valamint 

törü lőruhák és vásznakban 
teljesen fölszerelt rak tárunkat Wein Káro ly és Társai 

szepességi gyáraikból. 
Eladás 

gyári árakon! 

Budapest, IV., 

• f\\ S Z £ p £ « . Minden egyes drb 
vr* i * S' a wivi v é d i e s y ' 

< ^ V ^ V E D - ^ S V ^ ' S) f l v a " elírva. 

váczi-üteza 13. 

A iFranklin-Társulat. kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvárusnál kapható : 

KONKOLY MIKLÓS 

BEVEZETÉS A FOTOGRAFOZASBA 
ÚTMUTATÁSUL KEZDŐ MŰKEDVELŐKNEK 

KIADJA CALDERONI ÉS TÁRSA BUDAPEST 
Á r a fűzve 60 k r . P o s t á n b é r m . m e g k ü l d v e 65 k r . 

iiiiiiiiiHiiinliiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimilllimuiKi 

SZORVESZTO POR I 
(POUDRE DÉPILATOIRE) 

B R Ü N I N G G. C.-től M./m. Frankfur tban, j 
Elismert legjobb szőrvesztö szer, méregmentes, egészen ártal- E 

matlan. a leggyöngédebb bőrt sem támadja meg, minélfogva höl- = 
gyeknek kiválóan ajánlható. Hatása rögtöni és tökéletes. Egyetlen = 
szőrvesztö szer, mely orvosilag ajánltatik, s melvnek Oroszországba | 
vitelét a szentpétervári orvosi hatóság megengedte, s mely az antwer- = 
peni világkiállításon az ottani Musée commercial de l'lnstitutsuperieur = 

de Commerce által elfogadva és kitüntetve lett 
Egy üvegcse á r a 1 f r t 7 5 kr . , a hozzávaló ecset 12 k r . = 

Raktár Budapesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszert., Király-utcza 12. 
jiiminiiii iiMiimiiiiiiiMiiMmiHj^ 

1 

dr=Jn=Jn=lr=lr=Ji— '<—T^r- -Jr=Jr=>r-

a Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvárusnál kapható '• 

NÉVTELEN CSALÁD 
I r t a 

V E R X E G Y I L A . 

R E G É N Y 
Francziából ford. 

H U S Z Á R I M R E . 

Nyolczvan képpel. 

Ára fűzve 2 frt 50 kr . Vászonkötésben 3 frt. 

3 í ^ 3?=;?=3 ^ - ^ S 
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Legjobb és Legbirneveaebb 
Pipere Hölgypor 

\ i l n i lat** ••••UTT.L 
\ | 1 > * ^ C H . F A Y , ILLI 

^ PARIS — 9 rae d. I« Paix, • 

Küloalif* Rizspor 
ÚTTAL VEGYÍTVE 

ILLATSZERÉSZ, 

}iiritas különleges szájszappan. I 
A régóta hírneves, egyetlen és már 1862-ben a 
londoni világkiállításon kitűntetett, legvonzóbb 
és leghatásosabb szer a száj és fogak .ápolására. | 

•Puritas» teljesen oldja a fogak tisztátalanságát, anél-
| kfil, hogy azokat megsértené, gátolja a fogak romlását s a I 
szájban a rossz szag képződését. M e d . ár. F a b e r C. M. , 

I 0 fensége, boldogult Miksa császár, udvari orvosától. — 
1 szeleneze 1 írt. Szétküldési raktár: Bécs, I. Banern-
markt 3, s a bel- és külföld minden gyógyszertárában és 

illatszer-kereskedésében. 4512 

II 

m 

A «Franklin-Társulati kiadásában Budapesten megjelent |[ 
és minden könyvárasnál kapható 

r 0 
ELBESZÉLÉSEK, TÁRCZÁK. 1 

Irta 

BERCZIK ÁRPÁD. 
Ara fűzve 1 frt 20 kr. 

T a r t a l o m : Leány! — Ottil. — A bárányka. — Hogy 
töltötte napjait az öreg úr ? (Emlékjegyzetek Deák Ferencz-
röl.) — Szól a madár! — A bús magyar. — Egy pesti ház. — 
A commisió. — Virginia. — Az a bizonyos «egyi ruha. — 
A fehér rókák. — A mandátum. — Először a színházban. — 
Jó bor. — Az első látogatás. — Ügyetlen udvarló — [j 
A hódprémes kabát. — A kölcsönkérek. — A grajzler. — l! 
A beteg diák. — Egy szakáll története. 

2^31 

0KAJVDS MAOASINS DV 

Príntemps 
NOUVEAUTÉS 

Ingyen és Bérmentve 
küldjük a legújabb divatot tartalmazó nagy 
illusztrált Catalogust a téli évadra. 

Megkeresések czimzendök: 
JULES JALUZOT i C* 

PARIS 
Ugyancsak bérmentve küldetnek a Prín

temps óriási raktárán levő szövetek mintái, 
árat és fajt lehetőleg meghatározni kérünk. 

Expeditio Magyarország részére 
portómentesen 25 franktól kezdve. 

Vámmentes küldemények föltételei a Cata-
logusban. Továbbitó-ós vámkezelési házunk: 
Salzburgban, Mozartplatz, 4. 

Levelezés Magyar nyelven. 

SE Nincs többé fejfájás! 3? 
D. Götz MIGRAINE-PORA 
huszonöt év óta e g y o l d a l ú , I d e g e s , r h e u -
m a s z e r n , sőt g y o m o r b ó l származó f e j 
f á j á s ellen a legjobb sikerrel használtatott, 
mit több ezerre menő köszönet-nyilvánítás 

bizonyít. Utolsó időben a 
wr M A D R I D I UDVAR ~M 
feltűnő eredménynyel használta. 1 doboz ára 
haszn. utasitáf. 2 frt. 1 kis próba-doboz 1 frt. 
Eredetiben kapható F á y k i s s J ó z s e f n a g y 
K r i s t ó f h o z ez. gyógyszertárában Budapes
ten, továbbá T ö r ö k Józse fné l , király-uteza 

2>iS Pottai megrendelések azonnal eszközöltetnek. 

A «Franklin-Társulat" kiadásában Budapesten 
megjelent és minden könyvkereskedésben kapható: 

A SZENT. 
TÖRTÉNETI ELBESZÉLÉS. 

IRTA 

MEYER KONRÁD FERDINÁND. 
FORDÍTOTTA 

PÉTERFY JENŐ. 

KIADJA A K iSFALUDY-TÁRSASÁG. 

Ára fűzve 1 frt, — vászonkötésben 1 frt 50. 

CSIKT GEKGELY 

AZ ATYAFIAK 
REGÉNY. 

Ára fűzve 1 t'rt- 50 kr. 

I 
A helyett, mint ez az ipartörvénybe ütközőleg gyakran történik, hogy 

H E L Y I S É G - V Á L T O Z T A T Á S 
ürügye alatt divatból kiment árúkat MÉLYEN LESZÁLLÍTOTT ÁRAKON kínálnánk, egyszerűen 
a t. vevőközönség becses figyelmébe ajánljuk ór iási n a g y és folyton uj vá l a sz t ékú r a k t á r u n k a t 

ww 

Y E G E K B E N 

I 
n u 

a legújabb mintákban, s legnagyobb választékban, továbbá 

függönyök- és bútorszövetekben 
a legjutányosabb árak és feltételek mellett. 

Stambel és Smyrna szőnyegeinket améteienkiut 9-10 frttól feljebb, teljes méretért kezeskedve. 

Nagy vászon- és pamutáru-raktárunk 
továbbá: fehérnemű- , menyasszonyi kelengyék- és ágynemű
készletről szóló 300 ábrával eEátott árjegyzékünket ingyen és bérmentve küldjük. 

KUNZ 
magyar kir. szabad, nagykereskedők, cs. és kir. udvari szállítók, 

Budapesten, V-ik kerület, Deák-tér. 

1 

W 

Franklin-Társnlat nyomdája. (Bndapeat, Egyetem-utcza i. sz i 

W\ 

i 
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Előfizetési feltételek: VASÁRNAPI UJSÁG és | egész évre 1 2 frt 
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt j fél évre _ 6 « 

, . | egész évre 8 fit 
Csupán a VASÁRNAPI ÚJSAG j fiüm _ 4 , 

I egész évre Q frt I Külföldi előfizetésekhez a poetailag 
Csnpán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK j f é U w e _ 3 , ! meghatározott viteldíj is csatolandó. 

JÓKAI MÓR. BENCZÚR GYULA. FALK MIKSA. 

BLAHA LÚJZA. 
VÁGÓ PÁL. 

MAGYAR Í R Ó K ÉS M Ű V É S Z E K . 

A «Magyar szellemi élet» czimű most megjelent munkából. 

P. MÁRKUS EMÍLIA. 


